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Naši policajti na maïarsko – srbskej hranici
Slovenskí policajti pomáhajú na maïarsko–srbskej hranici. Policajti sú velení do peších
aj mobilných hliadok spolu s maïarskými kolegami v 12–hodinových intervaloch. V
niektorých hliadkach sú pod¾a potreby zaradení aj vojaci maïarskej armády. Úsek, na
ktorom vykonávajú hliadkovú službu, je dlhý približne 40 km. Monitorujú terén, pátrajú
po nelegálnych migrantoch, koordinujú èinnos s ostatnými zložkami.

Po roku 1989 sú znova na hraniciach niektorých európskych štátov ostnaté zátarasy. Slovenskí a českí policajti slúžia aj na maďarsko-srbskej hranici...Taká je doba?

Takmer každý deò zaznamenajú narušenie jednotlivých úsekov oplotenia s cie¾om nelegálneho prechodu migrantov. Policajti
do dnešného dòa odslúžili viac
ako 4000 hodín v 157 hliadkach.
Za ten èas zadržali 100 cudzincov
a dvoch prevádzaèov, ktorí neoprávnene vstúpili na územie Maïarska a schengenského priestoru. Slovenskí policajti sa priamo
spolupodie¾ali pri zadržaní takmer
tridsiatky cudzincov.
Koordinácia a súèinnos s maïarskou políciou je na vysokej
úrovni. Slovenskí policajti už poèas krátkeho èasu pôsobenia svojou profesionalitou dokazujú, že
projekt spoloèných maïarsko–
slovenských policajných hliadok
je mimoriadne efektívny a prínosný pri ochrane schengenskej
hranice.

Slovensko vyslalo 20. októbra
tohto roka 50–èlennú policajnú
jednotku do susedného Maïarska na pomoc pri riešení migraè nej krízy a ochrane schengenských hraníc Európskej únie. Ide
o najpoèetnejšiu jednotku v dote rajšej histórii Policajného zboru,
ktorá pôsobí v zahranièí. Je zložená z 20 policajtov z Úradu hra niènej a cudzineckej polície so
skúsenosami s ochranou hraníc,
ktorých dopåòajú príslušníci obvodných policajných oddelení najmä z južných èastí Slovenska z
Košického a Banskobystrického
kraja. Maïarská strana zabezpeèuje pre našich policajtov ubytovanie, stravu, majú k dispozícii lekára aj posilòovòu.
mjr. Ing. Denisa Baloghová,
hovorkyòa Prezídia PZ

V èase rezortného kolektívneho vyjednávania a pred kongresom EuroCOP–u hovoríme s predsedom OZP v SR M. Magdoškom

„Urobíme všetko pre to, aby sme pre zamestnancov vyjednali maximum z možného"
Slovensko prešlo od roku 1989
kus cesty, dnes už máme v praxi
do èinenia s porevoluènými gene ráciami. Žia¾, doba priniesla aj bezoh¾adnos, nezáujem o druhých.
Dnes ¾udia uvidia leža na zemi
ženu, ale nepristavia sa, nezisu jú, èi potrebuje pomoc. Ak je
nieèom javom v spoloènosti, nel Pán predseda, vyššie ko- jednávaní pre rok 2016. Verím, že
môže sa to neprejavi v polícii.
lektívne zmluvy pre rok 2016 sú budeme úspešní. Pritom hovorím
Mnohí so mnou nemusia súhlasi,
vcelku so zdarom za nami, na- aj o problémoch, ktoré riešime
ale dnešní policajti sa najmä vïa dišiel èas vyjednávania ko- takpovediac mimo kolektívnych
ka zákonom, ktoré sme nastavili
lektívnych zmlúv na úrovni re - zmlúv. Nebudem si odkazova so
aj vïaka úsiliu odborov, nemajú –
zortu pre policajtov i pre ïalšie sociálnymi partnermi cez noviny,
v porovnaní s inými skupinami
skupiny zamestnancov – pre viaceré sporné okruhy riešime aj
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Ak hovorím o vyjednávaní zneveci spoloèné a prida ruku k dienia kolektívnej zmluvy pre poli- tívnych zmluvách alebo v jej dolu. Tak fungujú odbory všade vo
cajtov, znova pripomeniem, èo datkoch už pre rok 2015. Uvidíme,
M. Magdoško
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som povedal už minule – za tie rocii pôsobia odbory práve v tých
ky kolektívneho vyjednávania s opakuje prakticky každý rok, ale
naším sociálnym partnerom sú na rokovanie máme ešte dosta - seba. Je tu už silná generácia – najvyspelejších krajinách už od
mnohé predmety nášho záujmu toèný priestor. Urobíme všetko v polícii i v rezorte ako takom – 19. storoèia a dnes majú v demo už doslova vycizelované, ani pre pre to, aby sme pre našich èlenov, ¾udí vo veku okolo 35 rokov. Sú kratických západných krajinách
rok 2016 preto nemožno oèaká - tým aj pre ostatných zamestnan - vzdelaní, inteligentní, rozh¾ade- organizovanos, o akej sa nám
va, že prídeme s nieèím zásadne cov vyjednali maximum z možné- ní, zdravo sebavedomí, ambi- zatia¾ ani nesníva. To je jasný dôciózni a ve¾mi perspektívni, ale kaz toho, že odbory nie sú žiaden
novým, prevratným. Na druhej ho.
l Cíti, že vás hnevá nezáu - ve¾a z nich nemá záujem o veci socialistický prežitok. Naopak. My
strane, je známe, že každý rok za èíname kolektívne vyjednávanie jem èasti zamestnancov o èlen - spoloèné. Práca ich baví, na - sme ešte len na polceste, nemôpåòa, ale zaujíma ich len „èo za žeme dosiahnu za 25 rokov to, èo
takpovediac od nuly, teda to, èo stvo v odboroch…
Samozrejme. Stále je to tak, že to“, aby mali na splácanie dra- inde – a neraz v priaznivejších
platilo v uplynulom roku, nemusí
plati v budúcom roku. Z h¾adiska odbory vyjednávajú za všetkých, hej hypotéky na bývanie, na podmienkach – trvalo trebárs 150
vyjednaných benefitov pre rok nielen za svojich èlenov. Pritom kvalitné auto a dobrú dovolen- rokov. Takže si myslím, že aj naše
2015 sme na tom boli pod¾a môj- èas neèlenov odborov na našu ku. Nad odbormi mávnu rukou, mladšie generácie na vlastnej ko ho názoru celkom slušne, v tomto adresu mnohokrát nepovie dobré to je pre mnohých z nich ne - ži zistia, preèo je v ich vlastnom
záujme združova v odboroch a
trende pokraèujeme aj pri vy- slovo, ale ešte som sa nestretol s rentabilná strata èasu…

Pracovný rok sa aj v podmienkach ministerstva vnútra
pomaly chýli k záveru, ale po istom letnom útlme je možno práve preto v maximálnych obrátkach. Na nedostatok
tém sa preto nemohol ponosova ani predseda OZP v SR
Marián Magdoško, ktorého redakcia POLÍCIA požiadala o
aktuálny rozhovor.

Myšlienka mesiaca:

prípadom, aby nejaký neèlen odmietol nami vyjednaný benefit so
zdôvodnením, že on od odborov
niè nechce…
l Naèali ste vážnu tému… Je
pravdou, že aj v našom rezorte
sa èasto stretávame s ne záujmom ¾udí o veci verejné, s
nárastom individualizmu až sebectva. To sú vlastnosti celkom
rozporné od kritérií odborov,
postavených na solidarite, vzájomnosti, záujme o dianie okolo

Mladosť by bola krásna, keby prišla v živote až trochu neskôr.

preèo musia postupova spoloène, ak chcú nieèo dosiahnu.
l Vráme sa k ku kolektívnemu vyjednávaniu. Mnohých zaujíma hodnota gastrolístkov
„pre všetkých“. Požadujú od bory navýšenie hodnoty stravného lístka pre rok 2016?
Áno, dali sme návrh na navý šenie hodnoty o 20 centov. Záro veò chápeme, že je to pre rezort
vždy tvrdý oriešok, pretože jeho
navýšenie èo len o desa centov
predstavuje v našom ve¾kom rezorte naozaj ve¾ké peniaze. Preto
je táto téma vždy jednou z najažších v celom vyjednávaní. Sme si
vedomí, že aj vïaka predtým vyjednaným benefitom táto téma už
nepredstavuje len jeden stravný
lístok na osobu a deò, ale vplyvom poskytovania stravného aj v
èase pohotovosti na pracovisku a
v nadèasoch je tých lístkov na zamestnanca ove¾a viac. Zamestnávate¾ nám už signalizoval, že aj v
skladbe použitia sociálneho fondu
má na stravné menej prostriedkov, ako by potreboval.
l Problémy našich obèianskych zamestnancov?
Ako som už povedal, viaceré
problémy riešime individuálne so
sekciami, ktorých sa riešenie bezprostredne dotýka, nie sú teda
priamo súèasou spoloèného kolektívneho vyjednávania. Ale ne budem detailizova, lebo naozaj
platí, že kým nie je vyjednané
všetko, nie je vyjednané niè.
l Poèul som, že o úèas na
(Pokračovanie na strane 4)

Charlie Chaplin
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Nový areál Nemocnice sv. Michala v Bratislave už slúži verejnosti

Prajeme ve¾a spokojných, vylieèených pacientov
Na poèiatku bola chátrajúca budova bývalej detskej fakultnej nemocnice. Potom tu vznikla velikánska jama…
Áno, reè je o pozemku na Cintorínskej ulici v Bratislave,
kde – pri už dlhšie funkènom komplexe polikliniky a lekárne – minister vnútra Robert Kaliòák a vtedajšia ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská 18. septembra
2013 poklopali základný kameò výstavby novej Nemocnice svätého Michala… A 3. novembra 2015 predseda vlády
SR Robert Fico, minister vnútra Robert Kaliòák, minister
obrany Martin Glváè a minister zdravotníctva Viliam
Èislák slávnostne uviedli novú nemocnicu do prevádzky.
To bolo tempo!
Na slovenské pomery – osobitne zdravotníctva – priam
neuverite¾né: nový, architektonic ky do ulice vhodne vèlenený areál
bol kompletne hotový a plne pri-

Pamätníci vedia, že nemocnica
mala stá už dávnejšie, peniaze
na òu malo ministerstvo vnútra
„odklepnuté“ už za prvej vlády R.
Fica, ale striedajúca vláda Ivety
Radièovej pripravenému projektu

keï pri slávnostnom stríhaní pásky zaznela pripomienka, že na
Cintorínskej vyrástla prvá nová
nemocnica v SR, postavená po
roku 1989, po viac ako štvrstoroèí… Staèí sa obzrie po Bratislave.
Na horizonte mesta strašia hrubé
kontúry lamaèskej nemocnice, rozostavanej od roku 1987. Kúsok
od budovy ministerstva vnútra –
na Bezruèovej ulici – straší od ro-

pravený na vysokoodbornú zdravotnícku prevádzku naozaj len za
dva roky! Širokej verejnosti i príslušníkom silových zložiek je k
dispozícii 120 postelí, osem odde lení a 50 ambulancií, vybavených
najmodernejšou
zdravotníckou
technikou, pochválil aj premiér. To
všetko za cca 50 miliónov eur.

nedala požehnanie, vyèlenené
peniaze vraj radšej dajú na nieèo
iné… Generálny riadite¾ Nemocnice sv. Michala Marian Križko si tie
mesiace hlbokej neistoty a depresie musí dobre pamäta. To¾ko odvedenej práce v príprave malo
prís navnivoè?
Veru, zapôsobilo až desivo,

obrátilo. V piatok, v predposledný
októbrový deò 2015 sme boli ešte
svedkami horúèkovitých finálnych
prác, na nádvorí remeselníci kládli
dlažbu, nákladné autá v hustom
slede vyvážali z areálu stavebný
neporiadok a na èelnej strane objektu už skupina mužov robila posledné sadovnícke úpravy, do ze(Pokračovanie na strane 4)

Írsky Dublin bude hosti policajných odborárov z celej Európy

Riadny kongres EuroCOP–u sa koná 16. – 18. novembra 2015

O mieste konania kongresu rozhodoval EuroCOP zo štyroch ponúk èlenských organizácií – èeskí kolegovia chceli ukáza Prahu, v hre bol aj Amsterdam, bulharská Sofia
a španielsky rekreaèný Torremolinos. Napokon padla
vo¾ba na dávnou históriou dýchajúci, impozantný krá¾ovský hrad v Dubline, ktorý ponúkla írska vláda. Tu sa v
dòoch 16. – 18. novembra 2015 (po našej uzávierke novembrového èísla – pozn. red. ) uskutoèní kongres EuroCOP–u, ktorý o. i. zvolí nový výkonný výbor a stanoví
priority èinnosti na ïalšie päroèné obdobie.
John Remond, generálny ta jomník írskej odborovej organizácie AGSI, pris¾úbil prezidentke

Zo slávnostného otvorenia prvej novej nemocnice po roku 1989

ku 1997 zatvorený, totálne zdevastovaný nemocnièný areál v podobe pamiatkovo chráneného objektu (vraj sa už koneène zaène
rekonštruova…) a tzv. Univerzitná nemocnica na Mickiewiczovej ulici by už tiež mala slú ži skôr pre muzeálne úèely, ako
pre zdravotníctvo v 21. storoèí…
Prvý deň v tichosti…
Napokon sa všetko na dobré

Zaťažkávacia skúška?
Posledné prípravy na no -

EuroCOP–u Anne Nellberg –
Dennis (Švédsko), že Íri budú
dobrí hostitelia približne 120 dele gátov èlenských organizácií EuroCOP–u, ktorí reprezentujú vyše
pol milióna policajných odborárov
z 27 európskych krajín a írsky mi nister spravodlivosti Frances Fitzgerald pri stretnutí s prezidentkou
nevylúèil ani úèas írskeho prezidenta na kongrese.

vembrový kongres odobril výkonný výbor EuroCOP–u na svojom
septembrovom zasadaní v Prahe.
Kongres naozaj má o èom rokova, uplynulých pä rokov v Európe bolo silno poznaèených hospodárskou krízou, ktorá mala na
policajné sily jednotlivých štátov
ve¾mi negatívne dopady, spôsobené vládnymi škrtmi rozpoètov.
A keï už sa zdalo, že je Európa
ekonomicky z najhoršieho vonku,
z arabských krajín sa pohli státisí-

(Pokračovanie na strane 4)

Dublin castle

KOZ SR predložila vláde návrh nového modelu platových tabuliek pre verejnú a štátnu správu

Je najvyšší èas skoncova so súèasným nespravodlivým a zmätoèným systémom odmeòovania!
Koncom septembra Konfederácia odborových zväzov SR
poslala do rúk Igora Federièa, vedúceho Úradu vlády SR
Návrh KOZ SR na úpravu stupníc platových taríf pre za mestnancov verejnej a štátnej správy.
Nenápadný názov skrýva pomerne obsiahly dokument, ktorý
je konkrétnym prejavom úsilia
odborov odstráni jeden obrovský
problém, a tým je nesystémové,
sociálne nespravodlivé a zmä toèné odmeòovanie zamestnan cov v štátnej službe a v tzv.verej nom záujme.

Dôvodov na èo najskoršiu radikálnu zmenu je viacero, jeden
vážnejší ako druhý, všetky však
majú nieèo spoloèné s minimál nou mzdou. Pritom inštitút mini málnej mzdy a jej každoroèný rast
v rôznej dynamike je v tom úplne
nevinne. Ale ten istý štát, ktorý záslužne dvíha minimálnu mzdu, z

nepochopite¾ných dôvodov roky
nepohol tarifnými triedami, pod¾a
ktorých sú odmeòované spomenuté skupiny „jeho“ zamestnancov. Aby to bolo ešte zložitejšie,
pri výkone práce vo verejnom záujme existujú štyri stupnice platových taríf pre rôzne skupiny zamestnancov, zatia¾ èo v štátnej
službe len jedna. Nehybnos taríf
spôsobuje, že každoroène sa rozširuje okruh zamestnancov, ktorí v
základnom tarifnom plate zarábajú menej, ako je minimálna mzda.
Absurdné, ale reálne. V tomto roku, teda v tarifách platných pre
rok 2015 tak už máme v niekto rých kategóriách pod úrovòou
mesaènej minimálnej mzdy zamestnancov v 6., dokonca až v 7.
tarifnej triede! V štátnej službe sú
pod úrovòou „minimálky“ aktuálne
prvé dve platové triedy.
V praxi to znamená, že darmo
máte vzdelanie a vykonávate nároènú prácu, pre ktorú ste v plato vej triede 7, aj tak vám ten istý štát
musí dorovna mzdu do úrovne
minimálnej mzdy. Inými slovami –

¾udia v tarifnej triede 1 zarábajú
bez doplatkov to¾ko, ako zamestnanci v triede 7. V súèasnosti
je až štvrtina platových tried a
stupòov pod hranicou minimálnej
mzdy! upozoròuje KOZ SR.
Odborová centrála preto prišla
s modelom, ktorý by tieto hrubé
anomálie odstránil, a pritom nepoškodil iné skupiny zamestnan cov. Vypracovala návrh platových
tabuliek, ktoré zaèínajú v prvej
platovej triede a v prvom stupni na
úrovni aktuálnej minimálnej mzdy
a stanoveným koeficientom potom odzrkad¾ujú jednotlivé stupne
odmeòovania tak, aby zoh¾adòovali nároènos práce, zodpoved nos, vzdelanie a dåžku praxe.
KOZ SR zdôrazòuje, že si je ve domá nároènosti splnenia tejto
úlohy, urèite ne je v silách štátu
odstráni všetky deformácie zo
dòa na deò, teda napríklad automaticky prepoèíta jednotlivé platové triedy pod¾a teraz nastaveného modelu. Ale vzh¾adom na katastrofálnu situáciu v odmeòovaní
týchto zamestnancov zasa ne -

možno zmenu rozráta na mnohoroèné obdobie. KOZ preto zvolila
„strednú cestu“ v podobe konvergenèného variantu, ktorý by zvýšil
základný tabu¾kový plat zamestnanca vo verejnom záujme v jednotlivých spomenutých kategó riách o 7 až 9 percent, èo predstavuje cca 50 eur mesaène. Návrh
predpokladá zníženie poètu tarifných tried, tým aj ich nový popis
z h¾adiska pracovnej náplne a
kvalifikaèných predpokladov.
Ïalší krok je teraz na vláde –
bez oh¾adu na blížiace sa vo¾by,
pretože každá vláda, ktorá vzíde
z jarných parlamentných volieb,
bude ma tento problém akútne
na stole. KOZ SR preto v sprie vodnom liste konštatuje, že by
„uvítala zaèatie vitálneho dialógu
na tému odmeòovania zamest nancov verejnej a štátnej správy v
èo najkratšej dobe vrátane vytvo renia príslušnej ad hoc pracovnej
skupiny,“
Nuž, uvidíme!
(er)
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Na zaèiatku je to kalvária, ale námaha stojí za to

SOITRON a integrácia operaèných stredísk posúva slovenskú políciu o obrovský krok vpred
Inštalácia mobilných elektronických zariadení SOITRON v
policajných vozidlách a ich vzájomné prepojenie s integ rovaným operaèným strediskom v Nitrianskom kraji je –
bez zá¾uby vo ve¾kých slovách – obrovským skokom, ktorý posunul slovenskú políciu (zatia¾ v podobe pilotného
projektu) vpred o celé desaroèia.
Tieto tzv. „inteligentné“ vozidlá,
o ktorých sa na pôde MV SR zaèalo vážne hovori v roku 2012, sa
spolu s ïalšími krokmi v rámci
projektu Elektronických služieb
informaèných systémov MV SR
(ESIS) postupne stávajú významnou posilou akcieschopnosti PZ.
Pod¾a vyjadrení dodávate¾ov sa
len nieko¾ko európskych poli cajných zborov môže pochváli takým rozsiahlym servisom elektro nických služieb, aký dostáva k
dispozícii slovenský policajt v
„inteligentných vozidlách“ poriadkovej, dopravnej a želeniènej polície.
Niekto musí byť prvý…
Téme sme sa bližšie venovali
už v tohoroènom aprílovom èísle
POLÍCIE – najmä v súvislosti so
spomenutým pilotným projektom
prvého integrovaného operaèné ho strediska pri KR PZ v Nitre,
pretože vybavenos vozidiel sys témom Soitron (plus inštalácia
GPS) a jeho plná funkènos je
podmienená aj plnou elektronizáciou práce operaèného strediska.
Ve¾ký „Deò D“ pre Nitranov nastal 8. októbra, kedy – po urèitých
odkladoch – integrované ope raèné stredisko spustilo elektronickú komunikáciu najprv s jedným, konkrétne s levickým okresom, dòom 14. októbra 2015 už
Nitrania nabehli na celokrajskú
prevádzku a po prvom týždni fungovania sme sa do priestorov KR
PZ na nitrianskej Kalvárii vybrali
na návštevu aj my.
Riadite¾ operaèného odboru
KR PZ v Nitre pplk. Mgr. Matej Polaèek nás privítal s úsmevom, hoci netajil, že celý proces spúšania
systému bol ozajstnou kalváriou,
keï sa až na poslednú chvílu doèkali rekonštrukcie elektrickej siete a dodávky záložného generáto ra, ktorý je zatia¾ len provizórne
pripojený, ale koneène je. A ešte
deò pred ostrým štartom sa v priestoroch režimového pracoviska
poèas plnej prevádzky èinili remeselníci s vàtacími kladivami… Hocako, prvý deò prežili bez mimoriadnej udalosti, ktorá by ohrozila
funkènos celého systému a po
dvoch týždòoch už ¾udia i techni ka celkom súzvuèili, konštatoval
riadite¾ s uspokojením.
Nové možnosti
V celej SR je v rámci KR PZ
systém Soitron namontovaný v
780 vozidlách, ïalších 1 600 áut
(samozrejme, okrem vysielaèky)
je vybavených GPS systémom a
zariadením na sledovanie polohy
vozidla (AVL).
Nitriansky kraj má v spomenu tých policajných službách vyše
200 vozidiel, Soitron je inštalova ný v 65 autách. Ich osádky majú
teda možnos priamo elektronicky
komunikova s integrovaným ope raèným strediskom.

Pre tých, èo ešte o „inteligentných autách“ ve¾a nevedia,
priblížme základné funkcie. S vybavením „A“ má policajt k dispozícii navádzací systém GPS, AVL a
kameru s digitálnym záznamom.
Ïalej má policajt možnos priamo
vo vozidle cez integrovanú èítaèku v monitore s dotykovou obrazovkou lustrova osobné dokla dy i doklady od vozidla, môže tak
získa o vodièovi všetky informácie – vrátane platnosti emisnej
kontroly èi úhrady povinného

PZ prebieha predovšetkým elek tronicky. Keï referent tiesòového
volania prijme telefonické ozná menie, na monitore sa lokalizuje
miesto, odkia¾ telefonát prichádza, objaví sa telefónne èíslo i
údaje o majite¾ovi karty. Ak sa volajúci predstaví, dôstojník si môže
vylustrova aj osobu volajúceho,
má k dispozícii všetky databázy.
To isté pri vozidlách a ich majite¾och. Operaèný dôstojník následne už pracuje s celým súborom získaných informácií, má preh¾ad o
vo¾ných i „zamestnaných“ poli cajných hliadkach v blízkosti, vidí
mapu oznaèeného miesta, nemusí teda ma ani bezprostrednú
miestnu znalos, môže da vo¾ným
hliadkam presné pokyny a roz hodne, koho je potrebné o udalosti vyrozumie. Celý informaèný
tok sa tak maximálne zrýchlil a

Systém Soitron je namontovaný v 780 policajných hliadkových vozidlách. Podľa odborníkov je systém užívateľsky "friendly". Niektorí policajti s ním majú problém, aj keď funguje...
poistného. Rovnako môže získa
všetky informácie o vozidle – vložením EÈV alebo priamo kame rou, ktorá sama naèíta a identifikuje EÈV. Posádka tak získa aj
údaje o majite¾ovi vozidla. Systém
automaticky upozorní, ak je vozidlo v pátraní. Kamera má aj externý, teda prenosný hardisk na uloženie videozáznamov. Samozrej me, s operaèným strediskom poli cajt komunikuje písomne prostredníctvom dotykovej obrazov ky. Súèasou výbavy je aj bezpeènostné tlaèidlo, ktoré v prípade
použitia automaticky rozošle ostatným hliadkam v dosahu a operaènému stredisku informáciu o
ohrození.
A teraz k práci nitrianskeho integrovaného operaèného stredis ka: V historickej budove má polí cia najmodernejšie elektronické
systémy, aké sú dostupné – v
rámci finanèných možností rezor tu vnútra. Skupina operaèných
dôstojníkov pre jednotlivé okresy
(Nitra, Komárno, Nové Zámky a
Ša¾a, Levice, Topo¾èany) sedí pri
monitoroch a má preh¾ad o poli cajných silách a prostriedkoch v
celom kraji. Sem sa sústreïujú
volania na èíslo 158 z celého úze mia kraja a je tu aj samostatný in tegrovaný pult pre chránené ob jekty. Celá komunikácia vo vnútri

spresnil a je jasné, že tento ucelený systém napomáha k efektívnejšiemu riadeniu síl a prostriedkov,
odha¾ovaniu a objasòovaniu trestnej èinnosti, rovnako však môže
by maximálne užitoèný aj v prípade záchrany ¾udských životov.
Napokon, „elektronické“ ope raèné stredisko bude podstatne
zjednodušova aj spracovanie ce lého postupu do tzv. Zvodky. K
dispozícii tak bude v elektronickej
podobe každý jeden prípad detailne a chronologicky, teda od prijatia telefonátu až po jeho výsledné riešenie, nielen samotný záver.
Systém tak ponúkne ohromné
možnosti, ktoré predtým operaèné stredisko nemalo k dispozícii, alebo bolo vyh¾adávanie a
získavanie informácií ve¾mi zdåha vé, zdôrazòuje riadite¾.
Česi ešte o krok vpred
V podstate ten istý postup
umožòuje systém na integrovanom pulte centralizovanej ochrany objektov. Problematiku nám
priblížil riadite¾ odboru ochrany
objektov PPZ pplk. Ing. Ján Koneèník so svojimi kolegami. V prípravnej fáze prijali pozvanie kole gov z Èeska, keï dostali možnos
detailne sa oboznámi so systé mom práce na najväèšom operaènom stredisku v Prahe –
Zbraslavi, ktoré o. i. poskytuje

ochranu asi 1 500 objektom v
Stredoèeskom kraji. Stredoèesi
majú stredisko kompletne zintegrované, to znamená, že operaènému dôstojníkovi sa na monitore objavi signál o narušení ob jektu so všetkými informáciami a
detailnou lokalizáciou, súbežne
sa mu automaticky ukážu aj všetky hliadky, ktoré sú najbližšie –
„vlastné“ i „cudzie“. Rozdiel je v
tom, vysvet¾uje pplk. Polaèek, že
v Nitre sa pre technické prekážky
neutvoril jeden spoloèný pult, ale
centralizovaná ochrana objektov
pre celý kraj je v inom, neprepojenom systéme, komunikova medzi
sebou teda musia dvaja kolegovia
operaèného strediska. Riadite¾
odboru ochrany objektov PPZ
podèiarkol, že pre ich prácu je dôležité ma èo najpresnejšie a najdetailnejšie mapové podklady, na
ktorých by videli všetky dôležité
objekty, aj vodárenské, objekty
osobitnej dôležitosti, skrátka všetko. A ïalším problémom je otázka
kvality prenosových sietí medzi
okresmi a „krajom“, kde ešte všetko nejde, ako má ís. Ïalším
faktorom je skúsenos a schopnosti referentov na PCO, keïže
nároky na ich prácu v podmienkach integrovaného strediska
ve¾mi podstatne vzrástli. „Nie je to
také jednoduché, ako sa zdá laikom, všetko so všetkým súvisí,“
poznamenal, „v ïalších krajoch to
už však bude jednoduchšie.“
V názore sa celkom zhodol s
riadite¾om nitrianskeho operaèného strediska. Integrované pracovisko v prvom mesiaci prevádzky
èelilo množstvu technických problémov, èas z nich riešili prostredníctvom servisdesku, denne však
bol k dispozícii aj odborník z dodávate¾skej firmy a pplk. Polaèek
technické problémy definoval ako
choroby, ktoré sa postupom èasu
vylieèia. „Najdôležitejšie však je,
aby naši ¾udia dostali celý systém
do krvi, aby sa ho nauèili rutinne
využíva. Ocenil, že „jeho“ ¾udia z
operaèného strediska mali od augusta k dispozícii „cvièné zostavy“
a na väèšine z nich videl záujem
uèi sa. Pripustil však aj to, že
mladším sa uèilo ¾ahšie. „Sme pilotný projekt, naši ¾udia sú v pozícii prvolezcov. Je to výhoda v nevýhode, ïalšie kraje to už budú
ma možno o polovicu ¾ahšie, ve¾a
chýb vychytáme a budú sa môc
uèi od nás. S problémom ¾udského faktora však bude zápasi každý kraj, o tom som presvedèený.“
Sedem krajov v poradí
Pod¾a prezidiálneho plánu
ïalší v poradí integrácie operaèných stredísk budú Banskobystrièania, azda ešte v tomto roku, po nich príde – možno v marci
2016 – na rad Bratislava. Už teraz
sa však ukázal problém, ktorý
predpokladal málokto: èas radových policajtov neprijala Soitron a
AVL v aute s nadšením, ako sa
oèakávalo, ale skôr opaène. Niektorých možno odrádzali technické
problémy so spojením, ktoré sa vo
viacerých lokalitách naozaj vyskytli, iní majú obavy, že sú s vozidlom „zameraní“ a nepáèi sa im
nepretržitá kontrola toho, kde sú a

èo robia èi práve nerobia, hoci by
mali. Napokon, množili sa poznatky, že èas policajtov nevie sys tém vo vozidle obsluhova buï
preto, že neabsolvovali školenie,
alebo sa na nich zo školenia niè
nenalepilo. Presvedèili sme sa o
tom aj osobne pri náhodnej kontrole v okruhu KR PZ Nitra, ale aj
v iných krajoch. Pritom obsluha
Soitronu nie je niè zložité, v mnohých prípadoch staèilo vysvetlenie a malá ukážka od skúsenejšieho kolegu. To sa týka policajtov, ktorí sa CHCÚ nauèi nieèo
nové, pretože to k svojej práci potrebujú.
V každom prípade však aj skúsenosti riadite¾a „pilotného“ OS v
Nitre viedli k odporúèaniu opätovne preškolova príslušníkov PZ
z obsluhy techniky nainštalovanej
v „inteligentných vozidlách“ – aj s
novým systémom práce operaèných stredísk – a v dostatoènom
predstihu pred spustením „ostrej“
prevádzky. Dvojnásobne to platí
pre budúcich operaèných dôstojníkov integrovaných operaèných
stredísk v ïalších siedmich krajoch, ktorých táto „kalvária“ ešte
len èaká. Ideálne je, aby v predstihu mali k dispozícii cvièné zostavy
priamo na pracoviskách. Presvedèili sme sa aj u informatikov na
PPZ, že o školenia je na útvaroch
naïalej záujem, zbiehajú sa sem
žiadosti z celého Slovenska a prezidiálni informatici im v rámci svojich možností radi vyhovejú, hoci
si tieto úlohy už dávno mali plni
nižšie organizaèné zložky, na ktorých pripravovali školite¾ov.
Hocako, nejde o neprekonate¾né problémy a ESIS sa nepochybne zapíše do histórie slovenskej polície ako ve¾mi významný mí¾nik v skvalitòovaní pracovných podmienok príslušníkov
PZ.
Peter Ondera
Snímka autor

Železnièní policajti už
nebudú „dvojfarební“
Po vèlenení Železniènej polície do Policajného zboru k 1. ja nuáru 2011 mali príslušníci pô vodnej Železniènej polície možnos nosi aj naïalej pôvodné
rovnošaty ŽP, ale i rovnošatu
príslušníka PZ. Tento stav však
pod¾a prechodného ustanovenia § 82aa trvá len do 31. de cembra 2015. Informovali sme
sa u riadite¾a odboru železniènej polície PPZ plk. Mgr.
Norbert Berecza, ako pokraèuje
proces „prestrojovania“. Pod¾a
slov riadite¾a bolo päroèné prechodné obdobie dostatoène
dlhé, aby si policajti zadovážili
výstrojné súèiastky príslušníka
PZ a osobne neobdržal k dostatku výstrojných súèiastok ani
jednu sažnos èi ponosu. „Sám
som si bol pre súèiastky a do stal som všetko, èo som potreboval,“ uviedol.
(er)
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Riadny kongres EuroCOP–u sa koná 16. – 18. novembra 2015
(Pokraèovanie zo strany 2)

ce pútnikov. Spomenuté pražské
septembrové zasadanie v tejto
súvislosti schválilo text „Pražskej
deklarácie“, venovanej európskej
uteèeneckej a azylovej politike.
Deklarácia konštatuje, že v arabských krajinách žije okolo 60 miliónov ¾udí v podmienkach, ktoré
motivujú na odchod. Denne prichádzajú na hranice Európskej
únie tisícky uteèencov, polícia v
národných európskych štátoch sa
s touto situáciou musí vyrovnáva,

èasto však na tieto úlohy nie je
dostatoène pripravená a vybavená. EuroCOP preto vyzval Európsku komisiu a štáty EÚ „k lepšej organizácii“ spoloèných opatrení. Výbor EuroCOP–u vedeniu
EÚ znova pripomenul, že redukcia policajných síl v uplynulých
rokoch „bola zlým rozhodnutím“.
Deklarácia upozornila, že súèasná situácia ukazuje na nedostatok, a tým aj prepracovanos
policajtov, ktorí kvôli návalu migrantov nemajú kapacity úèinne

èeli iným výzvam, najmä všetkým
formám medzinárodného zloèinu.
Zaťažkávajúca skúška Nemcov
Novembrový kongres EuroCOP–u tak bude ma o èom
diskutova, lebo aj medzi policajnými odborármi štátov Európy
sa v súèasnosti rôznia názory,
ako migraènej kríze èeli. Pod¾a
nemeckej tlaèe túto rôznorodos
poh¾adov cíti aj v náladách nemeckých policajtov, združených v
GdP (Gewerkschaft der Polizei,
založené 14. septembra 1950).

Nemecká policajná odborová
organizácia je dosia¾ jednotná a v
Európe suverénne najpoèetnej šia, keï – aj po urèitom poklese v
uplynulých rokoch – zastrešuje
vyše 170–tisíc policajtov s preu kazom GdP. Jej slovo a názor preto môže ma na nadchádzajúcom
kongrese ve¾kú váhu.
Pripomeòme, že I. viceprezidentom EuroCOP–u je až do kongresu náš bývalý predseda Miroslav Litva, ktorého funkèné obdobie konèí. Dlhý èas bol jediným

zástupcom policajných odborárov
krajín východnej Európy. Odborový zväz polície v SR budú na kongrese zastupova predseda Marián Magdoško a podpredseda
Viktor Kiss. Vo výkonnom výbore
EuroCOP–u majú krajiny východnej Európy aktuálne reprezentanta v osobe predsedu èeských odborov (Nezávislý odborový svaz Policie ÈR) Milana Štìpánka.
Peter Ondera
Snímka web

Prajeme ve¾a spokojných, vylieèených pacientov
(Pokraèovanie zo strany 3)

me išli malé tujky. K dispozícii už
bol len víkend…
Brány areálu sa v tichosti, takpovediac predpremiérovo otvorili

nemocnica už nabieha na plný
každodenný režim. Samozrejme,
prvé dni sú poznaèené detskými
chorobami technológií, podchví ¾ou štrajkujú nové telefóny, potom

Nemocnica v centre mesta je obkolesená úzkymi komunikáciami s
hustou dopravou. Budú mať sanitky a vlastnými autami prichádzajúci
pacienti problémy?
pre verejnos už v pondelok 2. no vembra, fungovala aj lekáreò, a
tak po slávnostnej utoròajšej chvíli

zasa nieèo iné, nefunguje ešte
novinový stánok na prízemí, ale to
už je len otázka pár dní a potom

zaène hlavný boj: o dôveru pa cienta.
Priania na cestu
Novému prírastku moderných
zdravotníckych kapacít v centre
Bratislavy sa tak možno len poteši. Pravda, ko¾ko Slovákov, to¾ko
názorov, a tak zaznieva – dnes už
vlastne bezpredmetná – pripomienka, že z h¾adiska prístupu nie
je Cintorínska ulica pre nemocnicu ideálna lokalita, lebo pre
upchaté úzke komunikácie tu majú problém prejs aj trolejbusy, sa nitky nebudú výnimkou. Videli
sme, už v piatok pred otvorením
mestskí policajti usilovne zaklada li papuèe „cudzincom“, ktorí za brali vyhradené parkovacie miesta pred budovou nemocnice…
Podzemie síce skrýva parking pre
200 vozidiel, lenže do areálu sa
treba najprv dosta, a potom zasa
treba vyjs von… Heliport neprichádzal do úvahy, a tak nemocnica zrejme bude kvôli doprave

PS: Škoda len, že organizátori
potrebova èastú asistenciu mestskej polície. Nuž a skôr tragiko- slávnostného otvorenia nepovamicky vyznieva ïalšia verejná žovali za potrebné pozvať na túto
diskusia, èi je pre pacientov psy- významnú udalosť aj zástupcu
chologicky vhodné, aby nová ne- vedenia Odborového zväzu polímocnica sídlila
na Cintorínskej
ulici…
Veru,
vlastne je tu aj
Rajská ulica :–),
a tak možno vyhrá návrh zme ni adresu na
pri¾ahlú novoutvorenú ulicu,
pomenovanú po V piatok sa ešte pred areálom sadili tuje, v ponláskavom satiri - delok už prichádzali pacienti...
kovi Julovi Sacie v SR. Ani redakcia POLÍCIA
tinskom…
Hocako, novej nemocnici MV neuspela vo svojich opakovaných
SR treba zo srdca popria ve¾a pokusoch urobiť do aktuálneho
spokojných vylieèených pacientov vydania rozhovor s generálnym
a za obrovské pracovné úsilie po- riaditeľom Nemocnice sv. Michala
ïakova všetkým v našom re - Marianom Križkom. Tiež škoda.
zorte, ktorí sa o zrod novej ne Peter Ondera
mocnice prièinili.
Snímky Vlado Benko, autor

„Urobíme všetko pre to, aby sme pre zamestnancov vyjednali maximum z možného"
(Pokraèovanie zo strany 1)

kolektívnom vyjednávaní sa
usiloval aj tzv. nový odborový
zväz polície…
Áno, ale po krátkom vysvetlení
významu niektorých ustanovení
zákona o kolektívnom vyjednávaní
museli z rokovania odís, pretože
príslušný na rokovanie je Odborový zväz polície v SR.
l Èo èakáte od druhého kola
vyjednávania?
Termín bol urèený, ale koliduje
s našou úèasou na kongrese EurocOP–u v Dubline, preto sme požiadali o preloženie termínu na neskôr.
l Stretli ste sa už s ministrom vnútra? Mali ste na neho ažké srdce najmä kvôli novele zákona è. 73, ktorú v auguste predložil na rokovanie
vlády bez vnútrorezortného pri pomienkovania, teda aj bez ve domia odborov. Stanovisko
OZP pritom mal k dispozícii, ale
tvorcovia novely pripomienky
odborov vôbec nezobrali do
úvahy.
S pánom ministrom som hovo ril krátko v sobotu 7. novembra a
dnes dopoludnia sme si vo dvojici
prebrali všetky témy, ktoré nás za ujímali.
l Spokojný?
Áno, maximálne. Išiel som na
stretnutie plný oèakávaní, ale i
obáv, do akej miery sa naplnia.

Musím poveda, že sme sa dohodli na všetkom podstatnom. Pán minister mi vysvetlil situáciu okolo
novely zákona è. 73, jeho
vysvetlenie som prijal a dostal
som ministrov osobný prís¾ub, že
taká situácia sa už nezopakuje.
Dohodli sme si tiež urèité pravidlá
ïalšej spolupráce, napríklad pravi delné stretnutia. Náš dialóg vysoko oceòujem a aj keï nepôjdem v
tomto rozhovore do konkrétností,
chcem aj èitate¾ov POLÍCIE
ubezpeèi, že výsledok rokovania
je ve¾mi pozitívny pre policajtov i
pre ostatných zamestnancov rezortu. Samozrejme, som si vedomý, že idú vo¾by a aj niektorí naši
èlenovia môžu moje vyjadrenie
chápa rôzne, ale opakujem, odchádzal som ve¾mi uspokojený v
záujme našich èlenov i ostatných
zamestnancov.
l Poïme teda k druhej téme
– náš rozhovor robíme krátko
pred kongresom EuroCOP–u v
Dubline, na ktorom sa ako dele gáti zúèastníte vy a podpredse da Viktor Kiss.
Kongres je volebný, to zname ná, že sa bude voli nový prezident
EuroCOP–u, obaja viceprezidenti
a ostatní èlenovia výkonného vý boru. Ako je známe, doterajší I. vi ceprezident, náš bývalý predseda
Miro Litva už nekandiduje na žiadnu funkciu.
l Je ale dôležité, aby èleno -

via EuroCOP–u z krajín východnej Európy mali svojho zástu pcu v najvyššom výkonnom orgáne medzi zasadaniami výbo ru…
Na post vo výkonnom výbore
kandiduje náš kolega, predseda
èeského odborového zväzu Milan
Štìpánek, jeho vo¾bu budeme
podporova.
l Neuvažovali ste skúsi prevzia žezlo vo výkonnom výbore
EuroCOP–u po Miroslavovi Litvovi?
Naozaj som o tom ani náhodou
neuvažoval. Ve¾mi dobre viem,
ako to Mira zaažovalo, aké obety
musel prináša, a ja považujem
môj post predsedu OZP v SR za
taký zodpovedný a nároèný, že
naozaj mi to ani na um neprišlo.
Okrem toho ani jeden cudzí jazyk
neovládam tak dobre, aby som si
trúfol na nároènú prácu v medzi národnom prostredí. S tlmoèníkom
by som chodil nerád.
l V súvislosti s migraènou
vlnou, so sahovaním národov,
èi ako to nazva, ocitajú sa aj
národné polície v európskych
políciach v nesmierne ažkých,
neraz nezvládnute¾ných situáciach. Také pohyby obyvate¾stva sme tu nemali od poslednej vojny, navyše teraz ide o
masový pohyb ¾udí inej rasy,
inej kultúry, iného náboženstva… Kongres EuroCOP–u

zrejme túto tému nemôže
obís…
Áno, dá sa to predpoklada. Situácia v EuroCOP–e je však v poslednom èase ve¾mi komplikovaná, Nemci a Holanïania uvažujú o
odchode z EuroCOP–u, uvidíme,
ako sa na kongrese bude vyvíja
diskusia.
l Práve Nemci? Veï èlenovia GdP tvoria prakticky tretinu
z celej èlenskej základne EuroCOP–u!
Žia¾, a to patria medzi zakladajúcich èlenov. Budem diplomat,
nechcem postoje reprezentantov
GdP teraz pred kongresom detailne rozobera. Došlo tam k
viacerým personálnym zmenám
po sebe, majú niektoré poh¾ady, s
ktorými nemôžeme súhlasi. Môžem s plnou zodpovednosou vyhlási, že OZP v SR sa v postoji k
migraènej politike plne stotožòuje
s poh¾adom našej vlády. Všetci
máme ešte v živej pamäti, akému
tlaku bolo Slovensko vystavené
pri plnení podmienok na prijatie do
schengenského priestoru, ako nás
kontrolovali a úlohovali z Frontexu
i zo strany európskeho komisára,
zodpovedného za túto oblas.
Dnes môžem hrdo vyhlási, že naša ochrana východnej schengenskej hranice je najlepšia v Európe
po technickej, organizaènej i personálnej stránke. Iné krajiny na
vonajších hraniciach Schengenu

zanedbali, ignorovali svoje povin nosti v tomto smere, a to je teraz v
poriadku? Samozrejme, chápem,
že ochrana morského pobrežia je
o nieèom inom, ale zatia¾ èo Španieli výrazne pokroèili, Gréci
neurobili prakticky niè a dôsledky
znášame všetci. Pritom my, malí
Slováci, sme už pred dvoma rokmi
aj na pôde EuroCOP–u upozoròo vali, že z migrácie môže by ve¾ký
problém. Ani nemeckí kolegovia to
vtedy tak nevnímali. Pritom najmä
Nemci majú s cudzincami už desaroèia bohaté, a zïaleka nie len
dobré skúsenosti. Nechápal som
ich vtedajšiu neprezieravos. Pritom je jasné, že najmä radoví nemeckí policajti, ktorí sú už mesiace
v dennom kontakte so zá¾ahou
prisahovalcov, majú iný, realistickejší poh¾ad než ich politická špièka. Takže predpokladám, že na
kongrese bude téma migrácie
frekventova. Bez oh¾adu na to, èo
urobia Nemci, považujem EuroCOP za ve¾mi dôležitú a nezastu pite¾nú organizáciu. Som presved èený, že polície v európskych štátoch potrebujú ma reprezentanta,
ktorý bude zastupova a bráni ich
záujmy v komunikácii s európskymi štruktúrami, s najvyššími orgánmi Európskej únie. Túto úlohu
môže plni len EuroCOP. Nechá me sa teda prekvapi, èo kongres
prinesie.
Zhováral sa Peter Ondera
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Hovoríme s riadite¾kou odboru zdravotníctva MV SR plk. MUDr. Máriou Gvozdjakovou, MPH

Kúpe¾ná lieèba a preventívna rehabilitácia je výrazom starostlivosti rezortu o zdravie príslušníkov
V predchádzajúcich èíslach POLÍCIE sme postupne priblížili tri rezortné kúpe¾no – lieèebné, resp.kúpe¾no–rehabilitaèné zariadenia: Družbu v Bardejove, Bystrú v Liptovskom Jáne a Arco v Trenèianskych Tepliciach. O zhrnutie
súèasnej situácie v kúpe¾nej lieèbe pre policajtov, príslušníkov HaZZ a HZS, (resp. poberate¾ov dávok z výsluhového zabezpeèenia) i v poskytovaní preventívnej rehabilitácie pre policajtov v našom rezorte sme požiadali plk. MUDr.
Máriu Gvozdjakovú, MPH, riadite¾ku odboru zdravotníctva
sekcie personálnych a sociálnych èinností MV SR.
l Pani riadite¾ka, tri naše kúpe¾né zariadenia poznajú ti sícky zamestnancov z lieèebných, rehabilitaèných, èi – v prípade Bystrej – aj z rekreaèných
pobytov. Laik však ažko posú di, èi naše rezortné zariadenia
kapacitne postaèujú potrebám,
prípadne záujmu zamestnan cov.
Poskytovanie lieèebných èi
rekreaèných pobytov je výrazom
starostlivosti ministerstva vnútra o
zdravie svojich zamestnancov. Z
h¾adiska kapacít ubytovacích zariadení, ich vybavenosti a najmä z
h¾adiska spektra indikaèných skupín pre kúpe¾nú lieèbu má rezort
postaèujúce možnosti, limitujúcim
faktorom je objem vyèlenených
prostriedkov na tento úèel z rozpoètu ministerstva vnútra. Pre rok
2015 sme mali na kúpe¾nú starostlivos pod¾a § 70 zákona è.
328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov (
lieèebné pobyty v trvaní 14, resp.
21 dní) k dispozícii 1, 04 milióna
eur, èo nám umožnilo vystavi 1
754 poukazov na pobyt. Na preventívnu rehabilitáciu sme z roz poètu MV SR získali 440–tísíc eur,
rehabilitaèný pobyt tak v tomto roku absolvuje 976 policajtov. Až 80
percent lieèebných pobytov je zameraných na lieèbu pohybového
aparátu, v zozname indikácií tieto
choroby v našich podmienkach
suverénne vedú. Darí sa nám
však vcelku rovnomerne obsadzova všetky tri spomenuté zariadenia, ale je jasné, že peniaze
z rozpoètu a z osobitného úètu sociálneho zabezpeèenia sú limitujúce.
l Ko¾ko zamestnancov (poli cajtov, hasièov, záchranárov)
spåòa podmienky stanovené zákonom, resp. „zdravotnú indikáciu“, ale pobyt mu nie je
umožnený práve z tohto dôvodu?
Roène nevieme uspokoji približne 400 – 500 opodstatnených
žiadostí o lieèebný pobyt. Schvá lený návrh na kúpe¾nú lieèbu má
platnos jeden rok, títo žiadatelia
sa teda presúvajú na najbližší
možný termín v ïalšom roku.
l Akým mechanizmom sa
môže zamestnanec dosta na
lieèebný pobyt?
Hovorme znova len o príslušní koch v služobnom pomere: Ošetrujúci všeobecný lekár po pre ventívnej prehliadke vystaví návrh
na konkrétny typ lieèenia, ak usú di, že ho pacient potrebuje a pošle
návrh na náš odbor. Dostávame
aj návrhy od lekárov – špecia listov, najmä po operaèných výko -

noch. Naši posudkoví lekári majú
k dispozícii všetky odborné informácie, aby zodpovedne rozhodli
o pridelení poukazu s konkrétnym
termínom a miestom lieèenia. To
isté platí o preventívnej rehabilitácii formou lieèebno preventívnej
starostlivosti pod¾a § 146 zákona
è. 73/1998 Z.z. .
l Majú aj výsluhoví dôchodcovia možnos získa poukaz na lieèebný
pobyt?
Áno, v zmysle § 70 novelizovaného zákona è.
328/2002 Z.z. ) kúpe¾ná
starostlivos indikovaná
pre tú istú skupinu chorôb
sa môže poskytnú raz za
dva roky.
l
Pri
poslednej
„ve¾kej“ novele 328–ky
sa možnosti lieèebnej
starostlivosti pre príslušníkov i výsluhových dôchodcov z úsporných dôvodov o èo si zúžili…
Obmedzenie bolo práve v tom, že príslušník a
výsluhový dôchodca mô že na tú istú indikaènú skupinu
chorôb ( napr. Indikaèná skupina
choroby
pohybového
ústrojenstva, choroby obehového
ústrojenstva a pod.) získa poukaz
len každý druhý rok a zaviedla sa
aj päpercentná spoluúèas z ceny
poukazu v mesiacoch júl a august.. Podmienkou pre poberate¾a
výsluhového dôchodku je dovàše nie veku 55 rokov alebo najmenej
30 odslúžených rokov.
l Vráme sa k preventívnej
rehabilitácii. Tam asi finanèné
možnosti rezortu nepostaèujú…
Spomenula som, že na tento
úèel sme mali v roku 2015 k
dispozícii 440–tisíc eur, v minulosti to bolo len okolo 300–tisíc eur.
Rehabilitáciu tak môžeme roène
poskytnú necelej tisícke poli cajtov, hoci nárok na 14–dòový
pobyt spåòa až okolo 11–tisíc poli cajtov. Je teda jasné, že naše
možnosti sú podstatne menšie. V
praxi, ako vieme, sa preto uplat òuje špecifický inštitút 14– dòovej
pracovnej rehabilitácie.
l Áno, ¾udia si svojpomocne
rekonštruujú byty èi domy a s
trochou nadsádzky poviem, že
potom máte plné ordinácie poli cajtov s rôznymi úrazmi èi
„seknutými krížami“…
My by sme ich radšej dostali do
rúk na riadnej preventívnej rehabi litácii formou lieèebno – pre ventívneho pobytu v našich zaria deniach, ale taká je realita. Hoci

priorít v optike rezortu je neúrekom. V Arcu boli v priam havarijnom stave výahy, èo je pre za riadenie, prednostne zamerané
na lieèbu pohybového aparátu,
hotovou katastrofou. Finanèná injekcia z rezortu umožnila komplexnú rekonštrukciu výahov. V
Arcu sa tiež úplne vynovila vodolieèba a vïaka prostriedkom z
rozpoètu rezortu bolo možné
ukonèi aj rekonštrukciu neïalekého hotela Saratov, ktorý rezort
získal bezodplatným prevodom
od ministerstva obrany. Kapacita
Arca sa tak rozšíri asi o 40 postelí.
l Ïalšie zariadenia?
V Družbe Bardejov nám dodatoèné prostriedky umožnili rekonštrukciu vodolieèby a nákup
nových prístrojov èi zariadení. Má me ve¾ký cie¾ dobudova Družbu z
h¾adiska bezbariérovosti, aby
sme mohli požiada ministerstvo zdravotníctva
o rozšírenie lieèebných
indikácií aj o pohybové
ústrojenstvo. Nuž a v
Liptovskom Jáne sa koneène podarilo zrealizo va úplnú rekonštrukciu
bazéna, ktorý ve¾mi
chýbal. Bystrá však bude potrebova ïalšie
peniaze na zateplenie,
výmenu okien i obnovu
zdravotníckych zariade ní.
l Manažéri týchto
zariadení, ktorí sa
predstavili aj na stránkach POLÍCIE, stále
plk. MUDr. Mária Gvozdjaková, MPH
zápasia s dilemou –
snaha udrža si klienustanovené. Tzv. obèianski za - tov vyžaduje aj technicky, vybamestnanci majú možnos získa vením hotelov i ponukou slulen krátkodobý, teda štvordòový žieb kráèa s dobou, ale tzv. náalebo týždenný lieèebný pobyt v kladová cena lôžkodòa, ktorú
Bystrej v Liptovskom Jáne, hrade - urèuje ministerstvo, tvorbu zisný z rozpoètu MV SR . Pokusne ku ve¾mi neumožòuje.
sme vlani zaèali s touto formou aj
Áno, je to dilema. Keï si porovv Bardejove, ale pre nedostatok náme vybavenos a ceny v našich
prostriedkov sme už v nej po pr- a v komerèných zariadeniach, navom kvartáli nepokraèovali, hoci ša ponuka je ove¾a lacnejšia, je to
by sme radi, lebo odozva bola po- výraz snahy rezortu ponúknu
zitívna. Myslím si, že keï je minis- možnos pobytu èo najväèšiemu
terstvo zriaïovate¾om týchto za- okruhu zamestnancov. Nákladová
riadení, tak by mali by pacientmi cena tzv. lôžkodòa v našom zariav prvom rade naši zamestnanci. V dení je stanovená napr. v Arcu pri
súèasnej situácii sa pobyty obsa- kúpe¾nej lieèbe na 35,50 eur a nedzujú aj formou spolupráce so mení sa ani pre rok 2016. Vo vozdravotnými poisovòami, Vojen - jenských zariadeniach, teda v ich
ským úradom sociálneho za- akciovej spoloènosti, je to 50 eur.
bezpeèenia, Národným bezpeè- Snažíme sa cenu udrža v reálnostným úradom a Jednotou dô- nych hraniciach, riadite¾ov vediechodcov.
me k úspornosti, a zároveò k pol Arco, Bystrá aj Družba skytovaniu vysokej kvality služieb.
poskytujú ¾uïom slušný, hoci Robíme všetko pre to, aby rezort
nie luxusný servis, nie práve týmto zariadeniam finanène ponajmladšie zariadenia neustále mohol.
l Pristavme sa ešte pri propotrebujú finanèné prostriedky
obsadenosti
týchto
na údržbu, rekonštrukcie, ale aj bléme
rozšírenie služieb, ak chcú troch zariadení. Tiež do istej
udrža krok. Forma ich prevádz - miery zápasia so sezónnosou,
kovania v podobe rezortných hoci v prípade lieèebných popríspevkových organizácií má bytov by sa tento jav nemal vysvoje plusy aj mínusy. Èo sa skytova. Je predsa rozdiel, keï
chcem rekreáciu v danom
podarilo v poslednom období?
Som ve¾mi vïaèná vedeniu ná- termíne, a keï mi rezort umožní
šho rezortu, že aj v neraz zložitej lieèebný pobyt.Tam by som si
ekonomickej situácii dokázalo nemal vybera…
nájs prostriedky na tieto zariadeŽia¾, s týmto javom sa stretávania aj vo forme kapitálových in- me èasto, mnoho pacientov si navestícií, lebo chápem, že tých chádza najrôznejšie dôvody, presa nám podarilo limit finanèných
prostriedkov v posledných dvoch
rokov cite¾ne zvýši, peniaze sú
stále obmedzením.
l Ako sú vlastne celoroène
vyažené spomenuté tri naše
zariadenia?
V priemere je to asi 70 percent
celoroènej kapacity, ktorú obsadzujeme my. Zvyšok môže vedenie zariadení obsadi vlastnými
marketingovými aktivitami, teda
ponukou iným subjektom.
l Majú možnos získa lie èebný
alebo
preventívno–
lieèebný pobyt v týchto troch
zariadeniach aj tzv. obèianski
zamestnanci vo verejnej a štátnej službe?
Tzv. obèianskym zamestnan com neposkytujeme ani kúpe¾nú
ani preventívno–lieèebnú starostlivos, pretože v príslušných
zákonoch nie sú tieto inštitúty

èo nemôže nastúpi na lieèenie
napríklad vo februári, ale v lete sa
tieto dôvody akosi nevyskytujú.
Vlani sme napríklad jeden poukaz
na januárový termín pride¾ovali tri
i päkrát. Samozrejme, pacient,
ktorý bez naozaj vážneho dôvodu
odmietne termín, v zozname žiadate¾ov sa automaticky radí zasa
na koniec.
l Ako sa vlastne tvorí poradovník?
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v podobe kúpe¾nej lieèby rozhoduje naliehavos, zdravotný stav. Najèastejšie dostávajú
prednos pooperaèné stavy, je dôležité, aby pobyt nasledoval èo
najskôr po operaènom zákroku.
Ako som už spomenula, chválim
našich posudkových lekárov, pretože vykonávajú ve¾mi zodpovednú prácu nielen pri indikovaní kúpe¾nej starostlivosti a preventívnej
rehabilitácie, ale oceòujem komplexnos ich poh¾adu pri posudzovaní zdravotného stavu našich
príslušníkov, ich spôsobilosti pre
výkon štátnej služby èi pri objek tívnom posudzovaní dôsledkov
služobných úrazov, pretože, èo si
budeme navráva, je tu dos pokusov o zneužitie. Naši posudkoví
lekári majú dostatok podkladov a
informácií, aby objektívne rozhodli.
l Ako vyzerá príprava zariadení pre rok 2016 z poh¾adu ministerstva?
Už viac rokov robí ministerstvo
s našimi zariadeniami riadne
roèné zmluvy, ktoré obsahujú úplne všetko, aby riaditelia vedeli, s
èím môžu ráta, ko¾ko lôžkodní si
u nich záväzne objednávame.
Tieto zmluvy uzatvárame v prie behu novembra a z nášho poh¾adu neoèakávame nejaké závažné
problémy. Myslím si, že v sú èasnosti nastavený model riadenia a forma príspevkových organizácií vyhovuje úèelu, pre ktorý sú
zriadené.
l Hlavné zámery?
Spomenula som už náš zámer
dobudova v Družbe bezbariérové
prístupy a rozšíri možnos poskytova v týchto kúpe¾och komplexnú lieèbu pohybového aparátu.
Trápi ma tiež, že k lieèbe v našich
zariadeniach nemajú dostatoèný
prístup obèianski zamestnanci, situácia sa dá rieši legislatívnou
zmenou, ale aj v súèasnosti vidím
isté možnosti širším využívaním
sociálneho fondu aj na tieto úèely,
nemusí ís všetko na stravu, dopravu èi kultúru. To je do istej miery aj parketa odborárov, dosta tieto aspekty do kolektívnych zmlúv.
Z našej strany problém nevidím,
naopak, našich zamestnancov
vždy radi privítame. Na záver mi
ešte dovo¾te vyslovi poïakovanie
personálu kúpe¾ných zariadení rezortu za vynaloženú kvalitnú prácu a odbornú lieèebnú starostlivos o našich zamestnancov. Kúpe¾né zariadenia MV SR majú vysoký kredit a verím, že sa nám
spoloène podarí v tomto trende
kvality a odbornosti aj naïalej
pokraèova.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímka autor
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K novele zákona o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov
Dòa 01.01.2016 nadobudne úèinnos zákon è. 281/2015 Z.
z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ktorým v èl. IV dochádza k
novele zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Opätovne vznikla diskusia, kde
dochádza k zlému výkladu usta-

novenia § 143ag. Pod¾a uvedeného ustanovenia, ak služobný po-

mer policajta a profesionálneho
vojaka vznikol pred 1. májom
2013 a skonèí po 31. decembri
2015 a trval kratšie, ako je rozho dujúce obdobie na zistenie základu na výpoèet odchodného,
úmrtného a invalidného výsluho vého dôchodku pod¾a § 143ac
ods. 1, zisuje sa základ na výpo èet týchto dávok z celého obdobia

8. Policajné Majstrovstvá Európy v tenise: Miláno 2015

Naši reprezentanti sa v silnej konkurencii nestratili

V poradí už 8. Majstrovstvách
Európy policajtov sa v talianskom Miláne zúèastnila výprava
policajnej reprezentácie v nasledovnom zložení: Ing. Juraj Filan,
delegát UNITOP SR, Štefan Králik, tréner, Martin Smolka, vedúci
mužstva, hráèi: Roman Kušnír,
Jozef Macko, Marek Frišták a
Peter Hoferica. Majstrovstiev sa
zúèastnilo 18 štátov Európy –
dovedna 112 tenistov a tenistiek.
Naši reprezentanti súažili v
súaži dvojhier a štvorhier. Najlepšie skonèil Jozef Macko, ktorý
postúpil do 3. kola medzi najlepších 16 tenistov, do druhého kola
sa prebojoval Roman Kušnír. V
prvom kole vypadli naši ïalší
dvaja reprezentanti Hoferica s
Frištákom. Hoferica potom v cene útechy postúpil do 2. kola. Vo
štvorhre naše dve dvojice (Frišták, Kušnír a Macko s Hofericom)
postúpili do druhého kola, teda
skonèili taktiež medzi 16 najlepšími dvojicami. Treba zdô razni, že až desa zúèastnených
hráèov sa v minulosti dostalo v

rebríèku ATP do prvej stovky, èo
sa odzrkadlilo aj vo zvýšenej
kvalite jednotlivých zápasov oproti predchádzajúcemu šampionátu.
Po organizaènej a športovej
stránke boli majstrovstvá ve¾mi

hlavne v dopoludòajších hodinách pršalo a jednotlivé termíny
zápasov sa museli presúva, èo
bolo pre hráèov znaène únavné.
Záverom možno konštatova, že
naša reprezentácia po športovej
stránke odviedla maximum svo -

dobre zabezpeèené a na vysokej
úrovni bolo aj ubytovanie a stravovanie. Škoda že turnaju neprialo poèasie, keï každý deò

jich možností a s jej vystúpením
môžeme vyslovi spokojnos.

predo dòom skonèenia služobného pomeru.
Uvedené ustanovenie bolo dané do zákona z dôvodu, že vznikal aplikaèný problém pri výpoète
odchodného pod¾a § 143ac písm.
j) u policajtov, ktorým skonèil slu žobný pomer a odpracovali menej
ako 10 rokov. Nárok na odchodné
u policajtov, ktorých služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013,
vzniká po odpracovaní 5 rokov,
ale ustanovenie § 143ac písm. j)
vyžaduje 10 skonèených ka lendárnych rokov pre tento výpoèet. Preto bol vytvorený § 143ag,
aby bolo jednoznaène umožnené
vypoèítava odchodné policajtom
po 5 odpracovaných rokoch a je-

je možné vynúti si zvonka zmenu
kultúrnych vzorov, èi prijme paralelné spoloèenstvá alebo èi si
ochránime tolerantný životný štýl

Pár policajtov a stonásobná presila... Všednejúci obrázok z
hraníc európskych štátov?
morálnou povinnosou vráti týmto
¾uïom domovy a krajiny. Nemôže
by našim cie¾om ponúknu im nový európsky život,“ zdôraznil Orbán. „Ak Európska únia nedokáže
ochráni svoje hranice v Grécku,
ktoré je považované za východnú
bránu Balkánu, tak to musíme
urobi pri západnej bráne – pri
Maïarsku a Slovinsku,“ podèiar kol maïarský premiér, ktorý nalie hal na otvorenie európskej disku sie o tom, èo si Európa myslí o
svojom civilizaènom dedièstve, èi

založený na právnom štáte, ktorý
sme doposia¾ žili.
Pod¾a Orbána si treba vyjasni,
že to, èomu èelí Európa, nie je
migraèná kríza, ale sahovanie
národov, ktoré pozostáva z ekonomických migrantov, uteèencov,
ale aj zahranièných ozbrojencov.
„Je to nekontrolovaný a neregulo vaný proces,“ poznamenal Orbán
a dodal, že poèet ¾udí, ktorí sa na
tomto procese zúèastòujú, je neobmedzený.
(www.teraz.sk, 21. 10. 2015)

Upozornenie

Uzávierka budúceho čísla
je 11. decembra 2015
Redakcia

Policajná kvapka krvi
Do redakcie sme krátko po sebe dostali dve informácie o úspešných akciách darovania krvi. Na SOŠ PZ Bratislava zorganizovali
Policajnú kvapku krvi 13. októbra 2015, prišlo 74 dobrovo¾ných darcov. Žilinské KR PZ pozvalo dobro vo¾ných darcov na 11. novembra
2015, odber absolvovalo
69 darcov a „nakvapkalo“
slušných 29 litrov krvi.
Ïalšia výborná správa
prišla z Prešova. Predseda
našej mladej základnej organizácie OZP v SR pri RHCP KR PZ v
Prešove Vladimír Mihaliè (r. n. 1977)
sa 5. novembra 2015 stal držite¾om

zlatej Janského plakety za 40 bezplatných
odberov!
Všetkým
darcom
vyslovujeme ve¾ké uznanie!
(on),
snímky KR PZ Žilina

Juraj Filan, UNITOP SR

Maïarský premiér o migrantoch
Pod¾a jeho slov nemôže skutoènos, že ich vnímame ako obete, znamena, že aj my zo seba
necháme urobi obete. „Je našou

ho služobný pomer skonèí do 10
rokov.
Ostatných policajtov sa uvedené ustanovenie nijak nedotýka a
všetci policajti, ktorých služobný
pomer vznikol pred 1. májom
2013, nájdu spôsob výpoètu v §
143ac.
Roman Laco, podpredseda
OZP v SR

Poznaj pravidlá, chráò si život na ceste

Nauèi deti a mládež, ako sa
správne zachova a rieši situá cie v cestnej premávke si dáva
za cie¾ dopravno–preventívny
projekt „POZNAJ PRAVIDLÁ,
CHRÁÒ SI ŽIVOT NA CESTE“.
Projekt vznikol
v
spolupráci
OR PZ v Bar dejove a Strednej priemyselnej školy v Bardejove, vyvrcholil koncom
októbra v športovej hale v
Bardejove.
Pred zrakmi
svojich spolužiakov sa vo fi nálovom kole
stretli päèlenné
družstva
piatakov
a
šiestakov
z
bardejovských základných škôl.
Žiaci súažili v rôznych teoretických a praktických disciplínach,
pri ktorých si preverili svoje teo retické vedomosti z cestnej premávky a poskytovania prvej pomoci, ktoré získali na prednáškach v predchádzajúcich týžd òoch. Témy boli prioritne zame-

rané k povinnostiam chodcov,
korèuliarov, cyklistov, spolujazdcov, keïže piataci a šiestaci
sú bežne v týchto pozíciach v
reálnom živote súèasou cestnej
premávky. S teoretickou prípra-

odmenené diplomami a vecnými
cenami.
Súèasou finále projektu bol aj
sprievodný program pred športovou halou, v rámci ktorého žiaci
videli ukážku záchrannej akcie
spojenej s vyslo bodzovaním osôb
z motorového vozidla po zrážke
cyklistu a chodca,
simulátor vzniku
dopravnej neho dy a mobilné dopravné ihrisko.
Do
projektu
boli zapojené bardejovské základné školy, policajti
ODI Bardejov a
oddelenia komu nikácie a pre vencie KR PZ v
Prešove, študenti
a uèitelia SPŠ v
vou žiakov pomáhali študenti Bardejove odboru
prevádzka
SPŠ v Bardejove odboru pre - dopravy, BECEP, HaZZ Barde vádzka dopravy, ktorí boli záro- jov, záchranná zdravotná služba,
veò kapitánmi jednotlivých druž- Slovenský Èervený kríž, barde stiev. Hodnotiaca komisia zlože- jovské autoškoly, Hornošarišské
ná z policajtov dopravnej polície, osvetové stredisko v Bardejove
uèite¾ov autoškôl, SPŠ a pra- a Komunitná nadácia Bardejov.
covníkov SÈK, celú súaž vymjr. JUDr. Daniel Džobanik,
hodnotila a prvé tri družstva boli
KR PZ Prešov
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Veronika Petríková (ŠKP Policajná škola Košice) dosiahla životný úspech

Slovenská kickboxerka je prvýkrát v histórii majsterkou sveta!
V srbskom Belehrade sa od 24. do 31. októbra 2015 uskutoènili Majstrovstvá sveta v kickboxe WAKO 2015 v disciplínach kick light, low kick a K1. Podujatia sa zúèastnilo
669 pretekárov z 55 krajín piatich kontinentov. Nechýbala
ani slovenská reprezentácia a jej èlenovia z klubu ŠKP
Policajná Škola Košice, Zuzana Gábová K1 (52 kg), Veronika Petríková K1 (56 kg), Roman Možný ako rozhodca a
klubový tréner Peter Bonk.
Pred šampionátom sme nemali
„ve¾ké oèi“ keïže je známe, že
WAKO je najväèšia organizácia
kickboxu na svete. Medaila, prípadne európsky èi svetový titul je
všade cenený.
Zuzana Gábová napriek výraz ným úspechom v minulej sezóne
/vicemajsterka Európy/ ešte stále
patrí k pretekárkam, ktoré zbierajú
skúsenosti. Trénuje v našom klu be dva roky a za ten èas sa jednoducho nedajú nabra väèšie skú senosti, ktoré rozhodujú zápasy
proti najlepším. Toto rozhodlo aj v
zápase proti súperke z Ruska Marii Kozlovovej. Zuzka sa snažila,
dobre boxovala, ale ruská súperka bola tvrdšia a dokázala sa
presadi v èastých výmenách. Zuzana nepostúpila, faktom však je,
že sme mali ažký žreb, veï Maria
Kozlovová to nakoniec dotiahla až
do finále, takže Zuzka statoène
odolala jednej z favoritiek majstrovstiev.

S ažkým žrebom sa musela
vyrovna aj Veronika Petríková,
ktorá v 1. vyraïovacom zápase v
utorok 27.10.2015 nastúpila proti
bronzovej medailistke z ME 2014
v Bilbau Erike Rinne z Fínska. Pre
Veroniku to bol prvý štart v kariére
na takomto podujatí v disciplíne
K1, preto sme do zápasu nastúpili
obozretne. Rinne hneï získala
bodový náskok, ktorý potom
umne bránila. Od druhého kola
však Veronika zapla „turbo“ a Fínku dostávala èasto pod tlak. V 3.
kole bolo všetko na vážkach, ale
Veronika bola aktívnejšia, mala
viacej zásahov a výhrou v tomto
kole vyhrala aj celý zápas a
postúpila do najlepšej osmièky
MS.
Na druhý zápas Veronika nastúpila proti Alesii Klimavets z
Bieloruska. Takisto ažká súperka
– medailistka z minulého roka,
získala 2.miesto na ME v Bilbau.
Tento zápas bol nároèný tým, že

už sa bojovalo o postup medzi
najlepšie štyri a tým aj o istotu
medaily. Bieloruska je
mimoriadne
odolná
bojovníèka a zápas bol
po celý èas vyrovnaný,
ale Veronika neustálou aktivitou a protiútokmi dokázala súperku
zaskoèi
a
zaslúžene zvíazila.
Už s medailovou
istotou Veronika Petríková nastúpila ešte v
ten istý deò v treom
zápase proti nasadenej jednotke majstrovstiev: Švédke Camile
Rivarola zo Švédska.
Veronika sa odvážne
pustila do TOP favo ritky a ašpirantke na
zlato. Po prvom vyrovnanom kole však v
nasledujúcom opä zapla vyššie otáèky a postupne sa zaèala presadzova v boxerských
výmenách.
Zlepšila pohyb a dobre
kombinovala údery a
kopy, proti èomu Camila nenašla zbraò.
Veronika postúpila do
finále šampionátu!
Najažší, posledný krok nás èakal v štvrtom zápase, v sobotnom
finále 31.10.2015 proti Christine

Fiedler z Rakúska. Opä sme boli
v mimoriadne nároènej situácii, le-

nále sa tak stretli dve najlepšie
bojovníèky. Skóre zápasu sa prelievalo z jednej strany na
druhú, Veronika však neustálym tlakom úderov a
kopov dostávala Rakú šanku do úzkych. Nakoniec bolo rozhodnutie všetkých troch bodových rozhodcov jednoznaèné: Ve ronika zvíazila a vybojova la tak historicky prvý titul
Majsterky Sveta v kickboxe WAKO!
Veronika Petríková tým
potvrdila fakt, že je dlhodobo najúspešnejšia kickbo xerka na Slovensku. Cie¾avedome, svedomito a bez
zaváhania plní tréningový
plán v našom klube ŠKP
Policajná Škola Košice.
Toto je cesta, ako by
úspešný. Jej triumf reprezentuje Slovenskú republiku, Slovenský zväz kickboxu, mesto Košice, Veroni ku, náš klub a je i ve¾kou
odmenou za moju dlhodobú trénerskú prácu. Poïa kovanie patrí všetkým vymenovaným a naším partnerom.

bo v máji na turnaji v maïarskom
Szegede s òou Veronika prehrala.
Christin takisto prešla vyraïovacími zápasmi bez zaváhania a vo fi-

P.S. prípadné viac info na Facebooku v skupine Kickbox Kosice
Peter Bonk, tréner

Policajti protestujú proti slabej
podpore justièných orgánov
Tisíce policajtov sa zišli pred bu dovou francúzskeho ministerstva
spravodlivosti, aby odsúdili nedostatok finanèných prostriedkov
pre políciu a jej nedostatoènú
podporu zo strany justièných orgánov.
Dnešná protestná akcia je vo francúzskych médiách oznaèovaná za najväèšiu
od roku 1983, keï podobným demonštráciám
policajtov
èelil vtedajší minister spravodli vosti Robert Ba dinter, ktorému
vyèítali laxný prístup po vražde
svojich dvoch kolegov.
Podnet
na
dnešnú akciu bol
podobný: bol ním
útok na policajta,
ktorý
spáchal
muž prepustený na priepustku z väzenia.
Incident sa odohral na parížskom predmestí Seine–Saint–Denis a policajt pri
òom utrpel vážne zranenie.
Ako napísala agentúra Reuters, francúzski policajti namietajú proti praxi
justièných úradov, ktoré páchate¾om trestných èinov umožnia zosta na slobode alebo nariadia ich prepustenie z vyšetrovacej
väzby. Fakt, že dnešnú akciu podporuje široké spektrum policajných odborových
zväzov, francúzske médiá pertraktujú aj
ako riziko, že ministerka spravodlivosti
Christiane Taubirová by mohla prís o
úrad, keïže je ve¾mi èasto terèom ostrej

kritiky za neochotu prijíma vo svojom rezorte tvrdšie a nepopulárne opatrenia.
Okrem parížskeho námestia Place
Vendôme, kde už tradiène sídli mnoho luxusných klenotníctiev a kde preto sporadicky dochádza k lúpežiam, sa protestné
zhromaždenia policajtov dnes konali aj v
iných mestách krajiny.
V reakcii na protesty by dnes francúzsky premiér Manuel Valls mal oznámi no vé opatrenia, ktoré vláda prijme v snahe
upokoji obavy policajtov. Ako oznámil hovorca vlády, prezident Francois Hollande na budúci
týždeò prijme zástupcov polície aj
súdov, aby s nimi
debatoval o problémoch v ich rezortoch. Minister
vnútra
Bernard
Cazeneuve sa zasa zaviazal, že v
roku 2016 bude
pokraèova v tento
rok zaèatom trende a bude pre políciu žiada viac finanèných prostriedkov i materiálneho zabezpeèenia.
Nároky na francúzskych policajtov sa
zvýšili v súvislosti s uplatòovaním plánu
Vigipirate, ktorý platí od teroristických útokov v Paríži zo zaèiatku tohto roku a v súvislosti s obavami z islamistických atentá tov. V nasadení sú aj kvôli migraènej kríze.
V doh¾adnom èase sa musí polícia pripravi na ochranu podujatí súvisiacich s
konferenciou o klimatických zmenách, ktorá sa uskutoèní v Paríži v decembri tohto
roku, ako aj na futbalové majstrovstvá v júni 2016.
(TASR, 14. októbra 2015)
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Kaliòák už výberové konania na vedenie polície nechce
Ako rýchlo sa objavil vo vláde, tak rýchlo ho aj stiahli z
parlamentu. Nový systém obsadzovania vedenia polície,
ktorý rátal s výberovými konaniami na posty policajného
prezidenta a viceprezidenta, napokon nebude. Minister
vnútra Robert Kaliòák zo Smeru ho z novely zákona o
štátnej službe policajtov vypustí.
„Minister má právo vymenova
vrcholných predstavite¾ov polície
a tým aj prebera zodpovednos
za políciu,“ zhrnul vèera Kaliòák
závery rokovania branno-bezpeènostného výboru parlamentu o jeho návrhu.
Opozícia pritom tvrdí, že proti
výberovým konaniam by nemala
niè, no nepozdávalo sa jej zloženie komisií a spôsob, akým minister s novelou prišiel. „Prís s výberovým konaním, ktoré de facto
nie je výberovým konaním, je Potemkinova dedina. Neviem, naèo
s tým minister prišiel, keï s tým
sám nesúhlasí,“ povedal bývalý
minister vnútra Daniel Lipšic z Novy.
Poslanec Siete Martin Fedor
zas prišiel s pozmeòovacím návrhom, ktorý na novele menil zloženie komisie, aby bolo nezá vislejšie, no nepochodil ani s tým.

Ešte zaèiatkom septembra
denník SME upozornil na to, že
novela, ktorú dostala vláda bez
pripomienkového konania, by Kaliòákovi umožnila zabetónova vedenie polície. Novela rátala s tým,
že vedúcich ¾udí v polícii by už ne vybral pod¾a svojvôle minister
vnútra tak, ako je to dnes. Títo ¾udia mali vzís z výberových konaní. No mechanizmus mal by taký,
že päèlennú výberovú komisiu by
navrhoval priamo minister. Pri posudzovaní kandidátov mal od nej
pritom dosta iba poradie hodnotených uchádzaèov o posty, no
koneèné slovo by mal ma aj tak
len on. V polícii už nemalo by
možné ani odvolávanie bez uvedenia dôvodu. Zo zásadných návrhov zostane v návrhu zákona
napokon len tento.
„Zmena by len posilnila politizáciu polície,“ zhodnotila pôvodnú

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
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Čiastka 81
86. Rozkaz prezidenta Policajného zboru na vykonanie opatrení
v IV. štvrťroku 2015 s cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky
Čiastka 82
87. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny národnej
kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru a príslušníkov Policajného zboru odboru ochranných
služieb Prezídia Policajného zboru
Čiastka 83
88. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 19/2015 o zriadení skúšobných komisií na vykonanie záverečných vyšetrovateľských skúšok príslušníkov Policajného zboru
Čiastka 84
89. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o rozpracovaní úloh z
Národného akčného plánu boja
proti terorizmu na roky 2015 – 2018
na podmienky Prezídia Policajného zboru
Čiastka 85
90. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení komisie na
prípravu nariadenia Prezídia Policajného zboru o pláne služieb
Čiastka 86
91. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní nočných
strelieb príslušníkov Policajného
zboru určených útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Čiastka 87
92. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o typovom pláne policajnej akcie „Beta“
Gestor: OŽP P PZ
Stupeň utajenia: V

Čiastka 88
93. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
4/2015 o realizácii úloh na zabezpečenie odporúčaní Európskeho
výboru na zabránenie mučenia a
neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT)
94. Oznámenie riaditeľa kancelárie prezidenta Policajného zboru
o neplatnosti preukazu dobrovoľného strážcu poriadku č. NR
000032
Čiastka 89
95. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti
príslušníkov obecnej polície v Nitre
Čiastka 90
96. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti
príslušníkov obecnej polície v Žiline
Čiastka 91
97. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zrušení rozkazu prezidenta Policajného zboru č.
36/2009 o určení funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené
osoby oboznamovať s utajovanými
skutočnosťami v znení neskorších
predpisov

novelu podpredsedníèka parlamentu Erika Jurinová z O¼aNO. S
kritikou prišli aj ïalší opozièní poslanci, policajní odborári a pridala
sa aj mimovládka Via Iuris.

„Výberové konanie na posty
najvyšších policajných predstavite¾ov bol krok správnym smerom.
Ostal však na polceste,“ povedala
advokátka Zuzana Èaputová, ktorá spolupracuje s Via Iuris. Pod¾a
nej by pomohlo, keby boli výbery
verejné a zmenilo by sa spomínané zloženie komisie. „Bolo by

vhodnejšie otvori ju zástupom aj
iných inštitúcií a profesií, napríklad
akademickej obci,“ dodala.
Kaliòák pritom spätne tvrdí, že
o úpravách zákona bol ochotný
diskutova. „Skladba komisie je
vec, ktorá sa dá rieši kedyko¾vek.
Výberové komisie môžete kedyko¾vek zmeni a boli sme pripravení o tom diskutova,“ povedal.
Sám však tvrdí, že aby ako mi nister niesol zodpovednos za vedúcich funkcionárov polície, musí
ma na ich výber dosah.
Lipšic zas uznáva, že ministri
by mali ma právo vybera si vede nie policajného zboru, no zostal

by iba pri funkciách prezidenta, viceprezidentov èi šéfa inšpekcie.
Aj keï výbery z aktuálneho návrhu zákona majú vypadnú prostredníctvom
pozmeòovacieho
návrhu, opozícia aj ïalší kritici sa
zhodujú, že danú otázku bude treba v budúcnosti rieši.
Odborári by pod¾a svojho podpredsedu Romana Laca uvítali výbery na všetky posty v polície, no
prijali by hlavne presne definovaný systém kariérneho rastu. „Aby
sa na vrcholové prieèky museli
daní ¾udia prepracova postupne a
nemohol ich zastáva ktoko¾vek,“
dodal Laco. (SME, 3. 11. 2015)

Benefity pre èlenov OZP v SR – Lyžiarske strediská a iné
(všetko po predložení preukazu OZP, prípadne aj OP)

Tirol Sport, s. r. o. Krpe¾any

Skicentrum Levoèa

kamenná prevádzka Staré Hory 391 (na hlavnom ahu)
15% z¾ava na nový a jazdený tovar, z¾ava ešte 3 % na zlacnený tovar, 20% z¾ava v požièovni
i v servise
Bližšie: www.tirolsport.sk, tel.: 0905 455 265

10 % z ceny celodenného skipasu, 20 % z ce ny celosezónneho skipasu pri nákupe do
22.12.2015, 20 % z ceny na prenájom bowlingovej dráhy, 10 % z ceny ubytovania, 5 % z ceny
permanentky na 10 vstupov do sáun
Kontakt: Skicentrum Levoèa s.r.o, http://
www.skicentrelevoca.sk/zimna/sk,
Lyžiarske stredisko: 0903 906 512

ThermalPark Vrbov

poskytuje 20% z¾avu na vstupy do ThermalBlack sport, Valaliky
Parku Vrbov z pultových cien aktuálneho cenní ka pre èlena OZP a ïalšie 4 osoby
poskytuje benefity pre èlenov OZP v svojej
Bližšie: www.termalnekupalisko.com
predajni Black sport vo Valalikoch a požièovni
lyží v športovo–rekreaènom stredisku Kaveèa Vysoké Tatry – Nová Lopušná dolina
20% z¾ava na 3hod lístok na veèerné lyžova - ny. Požièovòa lyží Kaveèany: z¾ava – 20%, požinie 20% z¾ava, celodenný lístok 20% z¾ava èovòa lyží v predajni Black sport Valaliky: 10%
http:// www.skitatry.sk/akcie.php, tel. kontakt: zåava a predajòa Black sport vo Valalikoch pre daj nového tovaru 15% – z¾ava.
+421 903 992 292
Kontakt: http://www.blacksport.sk/
Vysoké Tatry – Lopušná dolina
Ubytovacie zariadenia MM CLASS
na všetko 20%, 20% na 4 hod. lístok a 20% na
Prevádzka:
veèerné lyžovanie
Hotel Plejsy***, Cintorínska 1173/3, 053 42
www.svitlopusnadolina.sk, Kontakt tel: 0903
Krompachy
471 100
Hotel Kriváò**, Podbanské 1336, 032 42 PribyVysoké Tatry – Snowpark Luèivná
20% z¾ava na celodenný lístok, 20% na 4 hod lina
Horský hotel Hutník, Cintorínska 3, 053 42
lístok, 20% na viacdòové lístky a 20% z¾ava na
Krompachy
veèerné lyžovanie,
Z¾avy: 25% na ubytovanie z pultového cenní http://www.snowpark.sk, tel. kontakt: +421
ka
v každom ubytovacom zariadení, 10% z ak 917 973 269
ciových balíèkov v každom zariadení, 20% z
SKI Plejsy, a.s.
ostatných služieb pod¾a dostupnosti v ubytova25 % z¾avu z ceny celodenného skipasu pre com zariadení a to: Wellnes, masáže, zábaly v
dospelého alebo diea a seniora v lyžiarskom
hoteli Plejsy a v hoteli Kriváò, Bowling, tenisostredisku Relax center Plejsy, v Krompachoc
vý kurt, golfový simulátor v hoteli Plejsy, KONh, z¾avy sa uplatòujú z platných cien skipasov TAKTY: Tel.–Fax: 053/429 8015, 016, mobil:
zverejnených v stredisku na web stránke
0904 303 777, e–mail: marketing@mmmmm.sk
www.plejsy.sk
www.hotelplejsy.sk

Neuverite¾ný nález v južnej Karolíne
Policajti v južnej Karolíne podozrievali miestneho obèana Brenta Nicholsona z drogovej
trestnej èinnosti (ópium,
heroín)v severnej Karolíne, za ktorú bol stíhaný.
Prehliadka jeho obydlia a
pri¾ahlých hospodárskych budov
pri Pagelande priniesla zúèastnených policajtom obrovský
šok: v priestoroch našli neuveri te¾né množstvo dlhých i krátkych
strelných zbraní, èastí zbraní i

munície, ktoré tu Nicholson sústredil. Miestny šerif Jay Brooks

ich poèet odhadol na sedem až desa tisíc, naplnili
ve¾kú vleèku. Pod¾a Brooksa je pravdepodobné, že
väèšina zbraní pochádza z
krádeží, polícia sa pokúsi
identifikova ich majite¾ov.
„Nikto z nás nieèo také ešte nevidel,“ vyhlásil šerif.
(– on – pod¾a zahraniènej tlaèe,
AP a Dailymail,
24. 10. 2015)
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