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Toto èíslo POLÍCIE vychádza v dvojnásobnom náklade. Viete preèo?
Februárové èíslo POLÍCIE sme vydali v dvojnásobnom náklade. Ak zvyèajne dostáva každá základná organizácia OZP v SR poèet
výtlaèkov presne pod¾a poètu èlenov, teraz vedenie OZP v SR urobilo výnimku, základné organizácie naozaj dostanú dvojnásobný poèet kusov mesaèníka POLÍCIA. Úlohou èlenov je poctivo rozda všetky „vo¾né“ výtlaèky kolegom – príslušníkom PZ i obèianskym zamestnancom MV SR, ktorí sa ešte nerozhodli vstúpi do Odborového zväzu polície v SR. Preèo to robíme?
Vydanie obsahuje preh¾ad benefitov, ktoré môžu využíva len èlenovia odborového zväzu a chceme, aby sa s novými možnosami
mohli oboznámi aj neèlenovia. Závidie nemusia, :–), staèí, keï porozmýš¾ajú nad vstupom do odborov. Odborový zväz polície v SR má
eminentný záujem na sústavnom zvyšovaní poètu èlenov, pretože len ve¾ká a jednotná odborová èlenská základòa môže by zamestnávate¾ovi rovnocenným partnerom v sociálnom dialógu – pri kolektívnom vyjednávaní. Preto OZP okrem tradièných výhod èlenstva chce
ponúka svojim èlenom èo najviac rôznych motivaèných benefitov, aby ani neprajník nemohol poveda, že odbory, to je len bonboniéra
na Vianoce a karafiáty na MDŽ.
V èísle preto predstavujeme nové ponuky, ktoré vedenie vyrokovalo pre èlenov. Napríklad výhodné sadzby služieb mobilného operátora Slovak Telekom. V poisovni Wüstenrot majú odborári oproti ostatným poistencom namiesto desiatich len päpercentnú spoluúèas za spôsobenú škodu. Poisovòa AXA ponúka pre odborárov 10-percentnú z¾avu pri viacerých druhoch poistenia a zvýhodnený sadzobník pre èlenov odborov pripravila aj poisovòa Alianz na povinné zmluvné poistenie vozidiel.
Aktuálne februárové vydanie mesaèníka POLÍCIA obsahuje aj vložený hárok tlaèiva pre záujemcov o vstup do OZP v SR.
Marián Magdoško

Záujem mladých ¾udí o prijatie do Policajného zboru klesol o polovicu

Ako opä zvýši atraktívnos policajného povolania?
Aj celý uplynulý rok prechádzali cez Policajný zbor periodické vlny fám o údajne pripravovaných negatívnych
zmenách v systéme sociálneho zabezpeèenia policajtov.
Žia¾, i tieto èerstvé skúsenosti potvrdzujú, že policajné
prostredie je – èasto aj z úplne nepochopite¾ných príèin –
náchylné podlieha takýmto fámam. Neraz nepomáhajú
ani jednoznaèné verejné vyhlásenia najvyšších predstavite¾ov polície a ministerstva vnútra.
Všetci si to pamätáme z minulých rokov – vyhlásenia niektorých politikov o zámere zlikvidova
policajný sociálny systém spôsobili v radoch príslušníkov vážne
znepokojenie a výsledkom bola
masívna dvojroèná vlna odchodov. Úbytok ve¾kého poètu najmä
skúsených odborníkov z radov
polície zákonite oslabil výkonnos
zboru a spôsobil vážne problémy
v stave osobitného úètu, dostal ho
do mínusu. Trvalo ïalší rok, kým
sa situácia schválením ve¾kej novely zákona è. 328 znormalizovala. Preto sme spozorneli, keï sa
nedávno objavila informácia o odchode takmer tisícky príslušníkov
(953) v roku 2015. Po dvoch –
troch rokoch priam rekordne nízkej odchodovosti poèet „odídených“ znova stúpa?
Redakcia POLÍCIA sa preto
obrátila na Ing. Ondreja Varaèku,
generálneho
riadite¾a
sekcie
personálnych a sociálnych èinností MV SR, ktorý si na dohodnuté stretnutie prizval aj riadite¾a
personálneho odboru tejto sekcie

Myšlienka mesiaca:

JUDr. Jána Nociara, PhD. a pplk.
JUDr. Tatianu Siegertovú, vedúcu
oddelenia personálnych evidencií
z tejto sekcie.
Odchody? Žiadna dráma…
Na našom stretnutí sa rozvinula zaujímavá diskusia. Najpodstatnejšie: minuloroèný údaj o poète odchodov nepovažujú odborníci napriek miernemu zvýšeniu
oproti roku 2014 za nijako dramatický. Pri bližšom poh¾ade na
štruktúru dôvodov odchodov v minulom roku asi v 85 percentách
(820 príslušníkov) ide o odchody
na vlastnú žiados, prepustených
bolo 64 príslušníkov, na tzv. „éèko“
museli odís štyridsiati, 13 príslušníkov zomrelo, v skúšobnej dobe
opustilo rady polície 54 príslušníkov a dvaja odišli, lebo nezvládli
základné policajné štúdium. JUDr.
Ján Nociar nám ukázal matricu,
ktorá presvedèivo ukazuje, že najviac žiadostí do civilu si dávajú
policajti, ktorí už majú odslúžených ve¾a rokov, nejde teda o
predèasné odchody. Pripomenul,
že už pri súèasných 23–tisícoch

policajtov je možné optimálne ráta s približne tisíckou odchodov
roène, možno to považova za prirodzenú fluktuáciu, za prirodzenú
obmenu, ktorá nijako neohrozuje
nastúpený trend personálnej stabilizácie v zbore. Menšiu množinu
odídených v matrici predstavujú
policajti, ktorí sa po nieko¾kých rokoch služby rozhodnú odís – vari preto, že služba nenaplnila ich
oèakávania a preto si chcú vybra
inú profesiu, myslí si JUDr. Nociar.

Poèet odchodov príslušníkov PZ zo služobného pomeru
v rokoch 2010 až 2015
Rok 2010 1 738 príslušníkov
Rok 2011 1 264 príslušníkov
Rok 2012
605 príslušníkov
Rok 2013
524 príslušníkov
Rok 2014
694 príslušníkov
Rok 2015
953 príslušníkov
SPOLU
5 778 príslušníkov
Kapacity máme. Ale záujem?
Takže: dráma sa nekoná.
Chvalabohu. „Odídených“ však
treba nahradi. Policajný zbor
roène prijíma okolo tisíc uchádzaèov. Minister vnútra SR Robert
Kaliòák v uplynulých mesiacoch
zo známych dôvodov avizoval zámer prija v najbližších troch rokoch okolo 2 500 policajtov naviac. Bude ministerstvo schopné
takýto prírastok absorbova a
vzdela? Z h¾adiska kapacít policajného školstva naši diskutéri
nevidia žiaden problém – tri SOŠ

PZ sú pod¾a nich schopné poskytnú základné policajné vzdelanie
aj vyššiemu poètu policajtov, ako
je štandard. Problém by vznikol
len s ubytovacími kapacitami.
Pod¾a slov riadite¾a personálneho
odboru je v prípade potreby možnos využi kapacity bratislavskej
SOŠ PZ, kde by poslucháèi na
denné štúdium dochádzali, ubytovanie by im preto nechýbalo.
Otvorili sme aj iný, možno ešte
závažnejší námet na diskusiu:
otázku kvality prijímaných uchádzaèov. V uplynulých rokoch bol
záujem o prijatie do PZ enormný,
roène sa hlásilo cca 10–tisíc
uchádzaèov, z èoho vychádza pomer uchádzaèov a prijatých približne 1:10. Zdalo by sa, že takýto
k¾úè automaticky zaruèuje vysokú
kvalitu prijatých poslucháèov.
Prax však ukazuje, že tento predpoklad sa nemusí vždy naplni,
svoje o tom vedia pedagógovia v
školách a najmä riaditelia výkonných útvarov, ku ktorým absolventi základného policajného štúdia
nastúpia. Problém je v tom, že
ve¾ké množstvo uchádzaèov automaticky neznamená, že sa hlásia len tí najlepší, takpovediac elitní ¾udia s ve¾kými predpokladmi
pre prácu v polícii. Všetky prieskumy dosia¾ ukázali, že medzi
uchádzaèmi o policajnú profesiu
je stále ve¾ký podiel takých, ktorí
sa nedokázali uplatni inde a berú
žiados o prijatie do PZ skôr ako
formu riešenia svojej sociálnej si-

tuácie, pripomína JUDr. Nociar.
„Ideálne by bolo, aby pre všetkých
uchádzaèov bola práca v polícii
ve¾kým snom a predstavou celoživotného povolania,“ zhodnú sa aj
naši diskutéri.
Problém na hlbšiu analýzu
Problém, zdá sa, môže ešte
nadobudnú na závažnosti v
konfrontácii s ïalším údajom: za
vlaòajšok sa uchádzalo o vstup
do PZ len 4 603 uchádzaèov, kým
v roku 2013 ich bolo 10 502. Viac
ako polovièný prepad záujmu o
policajnú profesiu by si zaslúžil
hlbšiu analýzu, lebo môže ma
viac príèin. Pri letmom poh¾ade totiž navádza k èisto matematickému záveru: policajti sa už nevyberajú k¾úèom 1:10, ale len 1:5, èo
zmenšuje množinu vhodnú na výber. Na druhej strane je však možné, že sa najnovšie hlásia najmä
¾udia, ktorým na vstupe do PZ
ve¾mi záleží – èo by bolo dobre.
Pokles poètu prihlášok však môže
súvisie napríklad aj so zvýšenou
ponukou na pracovnom trhu. Medzi uchádzaèmi zrete¾ne pribúdajú mladí ¾udia s vysokoškolským
vzdelaním, bakalári, magistri èi
inžinieri, nie je zriedkavosou ani
titul PhD. Otázkou je, ko¾ko z nich
sa hlási do zboru s predstavou, že
celý produktívny život strávia na
základnom útvare PZ, a pre
ko¾kých je služba na OO PZ iba
odrazovým mostíkom do vyšších
funkcií, pridáva generálny riadite¾.

„Len dve veci sú nekoneèné. Vesmír a ¾udská hlúpos. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“

(Pokračovanie na strane 2)
Albert Einstein, fyzik (1879–1955)
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Ako opä zvýši atraktívnos policajného povolania?
(Pokraèovanie zo strany 1)

Diskutéri sa však zhodli, že v kritériách na prijatie do PZ nemožno
po¾avi, naopak, v posledných rokoch sa podmienky prijatia skôr
sprísòovali a rezort chce v tomto
trende pokraèova.
Efekt zvýšenia veku…
Od 1. januára 2016 nadobudla
úèinnos malá novela zákona è.
73., ktorá o. i. zvyšuje vek ako
podmienku prijatia do PZ z 18 na
21 rokov. Návrh na zmenu sa zo
známych dôvodov stretol so všeobecným súhlasom policajných
pedagógov i riadiacich funkcionárov, hoci dosia¾ je nemálo aj tých,
ktorí by išli v návrhu ešte vyššie –
na 23, resp. 25 rokov. Prechodné
ustanovenie v zákone však umožnilo od zaèiatku tohto roka študova ešte aj mladým ¾uïom, ktorí
novú podmienku veku nespåòajú.
V žiadostiach o prijatie tvorili mladí ¾udia do 21 rokov približne
štvrtinu z celkového poètu, prijatých však bolo len 20 percent, èo
by ako prvý predpoklad potvrdzovalo správnos posunu vekovej

hranice v záujme zvýšenia kvality
prijímaných žiadate¾ov. „Tento rok
by som nazval nábehovým, uvidíme, èo nám zmena prinesie, èi
neodláka potenciálnych záujemcov, ktorí si medzièasom zvolia
inú profesiu,“ zamýš¾al sa JUDr.
Nociar.
Pridať!
Nech už je príèina spomenutých javov akáko¾vek, personálnemu vedeniu rezortu je jasné, že
rezort musí prida v úsilí povzbudi
záujem vyššieho poètu mladých
¾udí o policajnú profesiu. Na jednej strane toto úsilie musí zahàòa
všetky aktivity rezortu, vedúce k
zvýšeniu atraktivity policajnej profesie ako takej, zároveò sa však
ukazuje potreba zvýši aktivity rezortu v snahe oslovi èo najväèšiu
skupinu najmä mladých ¾udí, vytipova cie¾ové skupiny. „Rozhodne
musíme zintenzívni èinnos na
tomto poli,“ zhodujú sa diskutéri,
„h¾ada formy motivácie, viac pracova napríklad aj s vysokými školami i s médiami, rozšíri aktivity v
celej verejnej správe, predstavo-

va prácu v polícii ako šancu na
celoživotné povolanie s dobrým
sociálnym zabezpeèením po odchode do výsluhového dôchodku.
To je ponuka, ktorej žiadna civilná
profesia nedokáže konkurova.“
Zatia¾ ide len o úvahy, ako zvýši atraktívnos policajnej práce
pre mladých ¾udí, èas však tlaèí.
Ak by sa uvažovaný nárast o 2
500 policajtov v rozpätí troch rokov mal sta realitou, znamená to
prija už v tomto roku cca 1500
policajtov – pokia¾ možno èo najkvalitnejších. „Rokujeme, diskutujeme o týchto úlohách, urèite musíme prida, je potrebné hovori s
každým záujemcom o službu v
PZ,“ zhodli sa odborníci a v tomto
volebnom èase sa všetci nádejajú, že niekto znova nezaène straši – napríklad – zmenami v sociálnom zabezpeèení policajtov.
V tejto súvislosti generálny riadite¾ personálnej sekcie Ing. Varaèka opätovne pripomenul, že v
súèasnosti objektívne neexistuje
nijaký dôvod na podobné úvahy.
„Osobitný úèet je stabilný a pluso-

S Ing. Ondrejom Varačkom, generálnym riaditeľom Sekcie
personálnych a sociálnych činností MV SR
Minulý rok rezort vnútra spustil
nový systém pride¾ovania rekreaèných poukazov, keï všetci zamestnanci už pred letom priamo
dostali mailom kompletnú ponuku
rekreácií v jednotlivých termínoch,
èo celý proces zjednodušilo už v
prvej fáze. Na jeseò sekcia perso-

vanej údržbe stav týchto objektov
zodpovedá veku, na mnohých
miestach sú najmä pracoviská
základných útvarov – i niektoré
vzdelávacie objekty – ešte stále v
hroznom stave. A hovori o kvalite
niektorých ubytovní, kde majú policajti oddychova a zbiera sily do
služby, to je ïalšia samostatná téma. Poènúc ubytovòou Saratov v
Bratislave, z ktorej je už naozaj
velikánsky výkrièník. Neostáva
než dúfa, že rezort v blízkej budúcnosti aj v tomto smere naplno
využije rozšírené možnosti eurofondov na opravy a rekonštrukcie
policajných objektov – poènúc obvodnými oddeleniami PZ, budovami okresných i krajských riadite¾stiev PZ, pretože kvalita pracovného prostredia a sociálneho
zázemia sa stáva èoraz dôležitejšou súèasou atraktívnosti ktorejko¾vek profesie – v policajnej to
platí dvojnásobne.
Spracoval Peter Ondera

Neobyèajné dve služby hliadky OO PZ v Krupine

Sú policajti, ale keï treba, tak aj hasièi…

Nový systém pride¾ovania rekreaèných preukazov sa zatia¾ osvedèuje
nálnych a sociálnych èinností MV
SR spustila druhú etapu, zodpovednos za pride¾ovanie prešla
priamo na jednotlivé rekreaèné zariadenia. Zimná sezóna je v plnom
prúde, na doterajšie skúsenosti
sme sa opýtali Ing. Ondreja Va-

Foto Vladimír Benko, MV SR

Vo Svidníku otvorili podnik
MV SR na výrobu okien

Dlhšie pripravovaný rezortný
zámer sa stal skutoènosou: 9.
februára 2016 minister vnútra
Robert Kaliòák v priestoroch bývalých skladov CO vo Svidníku
slávnostne spustil prevádzku
podniku MV SR, ktorý bude vyrába plastové okná. Ako uviedol
minister, vyrobené okná budú
využité pri opravách a rekonštrukciách rezortných objektov, súèasou podniku bude preto aj montážna èata, ktorá zabezpeèí ich inštaláciu. Do úprav
objektu a nákupu technológií ministerstvo investovalo 140–tisíc
eur, v podniku má po rozbehu
pracova okolo sto ¾udí, v jednej
zmene predpokladajú vyrobi
okolo 60–okien.
Nultá séria vyrobených okien
bude namontovaná priamo v
areáli nového podniku. Pri vo¾be
miesta výroby ministerstvo zoh¾adnilo najmä vysokú neza-

vé èísla rastú,“ ubezpeèuje. „Ak v
zaèiatku roka 2015 bol osobitný
úèet 15 miliónov eur v pluse, na
konci roka to už bolo 25 miliónov
eur.“ Ako sme však už spomenuli,
ani jasné fakty nie sú v prostredí
našej polície dostatoènou prevenciou proti vzniku najrozmanitejších fám.
Dobre na pracovisku i mimo
neho
Naostatok sme v diskusii s odborníkmi o cestách k zvýšeniu atraktívnosti policajnej profesie neobišli ani kvalitu pracovného
prostredia. Zatia¾ èo v oblasti materiálneho zabezpeèenia polície
sme v posledných štyroch rokoch
zaznamenali neodškriepite¾ný a
výrazný pokrok napríklad v oblasti
kvality a dostupnosti dopravných
prostriedkov, odevných súèiastok
èi v elektronizácii služieb (èaká sa
na nové zbrane), na mnohých
miestach ešte policajti slúžia v budovách pamätajúcich hlboký socializmus. Pri dlhodobo zanedbá-

mestnanos na východe republiky. Ministerstvo si okrem tvorby
pracovných miest s¾ubuje od
tohto pilotného projektu úsporu
finanèných nákladov, keïže rezort získa okná takpovediac vo
vlastnej réžii, bez kalkulácie zisku a bez nákladov spojených s
verejným obstarávaním. „Mnohé
èinnosti súvisiace so správou a
údržbou majetku je schopný štát
zvládnu vlastnými silami bez
objednávania si služieb externých firiem,“ uviedla pri tejto príležitosti hovorkyòa MV SR Silvia
Keratová.
Ak sa pilotný projekt osvedèí,
rezort má vo výh¾ade ïalšie lokality pre zriadenie podobných
prevádzok vo vhodných objektoch. Jedna z nich by mohla by
na Gemeri, v Málinci alebo Utekáèi, zmienil sa minister.
(on)

raèku, generálneho riadite¾a Sekcie personálnych a sociálnych èinností MV SR.
„Naše skúsenosti sú zatia¾ dobré, vèera som si pýtal èerstvé informácie od kolegov z nášho
rekreaèného oddelenia. Zdá sa, že
pozitívne reakcie ¾udí prevažujú,
naši zamestnanci si zvykajú na nový systém. Zvýšila sa nám obsadenos zariadení, je to isto aj tým,
že personál je bezprostredne zainteresovaný a v priamom kontakte
s rekreantmi. Odbúral sa opakovaný tok ponúk, celý proces sa
spružnil. Pravdaže, ešte sa nájdu
aj nedostatky, stretli sme sa pri náhodnej kontrole napríklad aj s tým,
že zariadenie uprednostnilo rekreanta, ktorý bol na rekreácii viac
rokov po sebe na úkor iných, ktorí
na rekreácii neboli možno dlhé roky. Je našou úlohou kontrolova,
ako personál zariadení pri výbere
uchádzaèov o rekreáciu dodržiava
stanovené pravidlá, je to ich zodpovednos. Dovolím si však poveda, že v 99 percentách personál
zariadení pristupuje k plneniu si
nových povinností ve¾mi zodpovedne. Po skonèení zimnej sezóny
si chceme zvola vedenie všetkých
zariadení, prediskutujeme skúsenosti a pripravujeme nový predpis,
ktorý by vylúèil trebárs možnos
rôzneho výkladu niektorých ustanovení. Ak to zhrniem – zatia¾ môžeme zaklopa, novoty sa pod¾a
mòa ujali ve¾mi dobre a sú v prospech oboch strán, teda zamestnancov zariadení, predovšetkým
však záujemcov o rekreáciu. Pochopite¾ne, vždy sa nájdu ¾udia,
ktorí budú protestova, preèo sa
nedostanú na rekreáciu každý rok,
stále musíme vysvet¾ova, že pobyty v našich rekreaèných zariadeniach sú výberové, nie je na ne automatický nárok a výber sa riadi
stanovenými kritériami, ktoré sme
sa usilovali maximálne spresni a
budeme ïalej usilova o ich striktné dodržiavanie.“
(er)

Práporèík Pavel Fulajtár a nadstrážmajster Michal Šperka (vľavo) z
OO PZ v Krupine na prelome rokov v dvoch službách po sebe zachránili ¾udské životy i nemalé hodnoty.
V predposledný deò minulého
roka dostala hliadka OO PZ v
Krupine rýchlu informáciu od stálej služby: o pomoc žiadala
obèianka, ktorá mala podozrenie,
že jej priate¾ chce spácha samovraždu. Mal sa pohybova na
sivom vozidle zn. Audi A8 v ich rajóne, pravdepodobne v Hontianskych Moravciach. Práporèík Pavel Fulajtár s nadstrážmajstrom
Michalom Šperkom zaèali vo veèerných hodinách preh¾adáva
obec, a naozaj, popísané vozidlo
objavili schované v areáli miestnej základnej školy. V svetle baterky zistili, že v uzamknutom vozidle leží nehybný muž, na sedadle videli dlhý kuchynský nôž, f¾ašu
alkoholu i obaly od liekov. Muž sa
podchví¾ou pohol, ale nereagoval
ani na búchanie po kapote a vozidlo bolo uzamknuté zvnútra. Videli, že mužovi vychádza z úst
pena. Policajti preto neváhali –
rozbili okno auta, nevládneho muža vytiahli von a okamžite volali
záchranku. Zdravotníci muža vo
vážnom stave odviezli na ARO v
najbližšej nemocnici. Bolo zrejmé,
že v tomto prípade pravdepodobnej otravy liekmi bol pre záchranu života rozhodujúci rýchly
zásah policajtov, ktorí aj s trochou
šastia h¾adané vozidlo vèas objavili a neváhali rýchlo kona. Zachránili tak ¾udský život.

Hneï v ïalšej službe na Silvestra tá istá hliadka v zložení Pavel Fulajtár a Michal Šperka dostala krátko po odznení všadeprítomných silvestrovských delobuchov a svetlíc informáciu o požiari balkóna na hornom podlaží
obytného domu v Krupine. Po príchode na miesto krátko pred koncom prvej hodiny nového roka
zistili, že plamene z horiaceho
balkóna už ohrozujú aj podkrovie.
V byte našli ženu s dvoma demi.
Bolo zrejmé, že veci na balkóne
zapálila zblúdená svetlica. Policajti sa postarali o bezpeènos rodiny a volali hasièov. Vzh¾adom
na rýchlo sa šíriaci živel však neváhali, neèakali so založenými rukami. Otvorili – našastie funkèný
– chodbový hydrant, natiahli hadicu cez byt až na balkón a požiar
hasili sami až do príchodu profesionálov.
Èo doda? Dvaja mladí policajti
prejavili rozhodnos v pravej chvíli, rýchlymi zásahmi v dvoch službách za sebou zachránili ¾udské
životy i nemalé hodnoty. Patrí im
za to ve¾ké uznanie. Nadriadení
ich navrhli na ocenenie Zlatým
záchranárskym krížom i udelenie
finanènej odmeny.
Peter Ondera
snímka: archív OO PZ Krupina
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História prezbrojenia PZ novými pištolami je dlhá ako sama existencia Policajného zboru

Koniec februára má túto históriu prepísa
Pamätníci v rezorte vedia, že o potrebe prezbrojenia Policajného zboru novými pišto¾ami sa hovorilo vlastne od jeho vzniku a potom sa „hovorilo“ o prezbrojení priebežne
každých nieko¾ko rokov. Raz chýbali peniaze, raz boli iné
priority, potom sa zasa obstarávania menili na nekoneènú
sériu námietok a protichodných rozhodnutí v spleti
formulácií obchodného práva. V týchto „obstarávacích“
súbojoch sa vyvinul nový druh jazyka, ktorému už nerozumeli ani sami tvorcovia a policajti zasa nerozumeli, preèo nové pištole ešte stále nemajú. O tejto histórii by vedeli rozpráva viacerí bývalí ministri vnútra z rôznych politických zoskupení.
Už realita
Èas plynie a po štvrstoroèí,
ešte vo februári 2016 visia väèšine policajtov po boku „osemdesiatdvojky“ s nepopulárnym strelivom Makarov. Zdá sa však, že po
všetkých tých peripetiách je prezbrojenie nielenže na dobrej ceste, ale už naozaj aj reálne. Už vlani v lete sa v rezorte „hovorilo“ o
pravdepodobných viazoch tendra, keï minister vnútra opätovne
zdôraznil, že rezort má záujem
uprednostni dodávate¾a, ktorý pri
výrobe pištolí utvorí na Slovensku
nové pracovné miesta. Rezort
prejavil záujem o dodávku štyroch
druhov pištolí kalibru 9 mm s typom streliva Luger, ktoré je v
Európe najmä pri policajných
zbraniach najrozšírenejšie. Zadanie súaže však muselo myslie aj
na potreby ïalších ozbrojených
zložiek, ktoré súaž zverili do rúk

ministerstva vnútra. Výhodou
„ve¾kých“ verejných obstarávaní
je nesporne fakt, že sa pri aukcii
dá dosiahnu aj výrazné zníženie
ceny, nevýhodou zasa množstvo
potrebných špecifikácií a tým aj
väèšie riziko napadnutia súaže
neúspešnými úèastníkmi.
V decembri lanského roka napokon minister vnútra na tlaèovej
besede oznámil, že komisia sa
zhodla na dvoch dodávate¾och –
na Èeskej zbrojovke a na rakúskom Glock–u. Tri druhy zbraní
(CZ P–07, CZ P–09 a CZ 2075 D
RAMI) teda dodá Èeská zbrojovka Uherský Brod, ktorá už má výrobný závod v Novákoch a perspektívne tu ráta až s dvesto zamestnancami. Rakúsky Glock tiež
už má prevádzku pri Bratislave,
vo¾ba padla na typ Glock 17
Gen4.
Priamo pre Policajný zbor tak

výrobcovia dodajú takmer 24–tisíc
zbraní, výkonné útvary dostanú
Glock, policajti s menšou pravde-

policajtov nebolo poèu iné, len:
Kedy? Hlava rezortu na tlaèovej
besede hovorila o ve¾mi skorej

Foto Vladimír Benko, MV SR

podobnosou použitia zbrane budú nosi niektorú z troch druhov
„èeziet“. Naplnil sa aj predpoklad
cenovej výhody dodávky ve¾kého
množstva zbraní. Pod¾a slov ministra vnútra Roberta Kaliòáka sú
dosiahnuté ceny približne o 30
percent nižšie, ako tržné, rezort
nakúpi všetky druhy pištolí za menej ako 300 eur bez DPH, èo je pri
porovnaní s katalógovými predajnými cenami naozaj slušný
rozdiel.
Kedy?…
To¾ko sme sa teda dozvedeli v
decembri a od tej chvíle už z úst

Èo je Èeská zbrojovka?

dodávke, lenže slovenský policajt
je od prírody tvor pochybovaèný a
skôr skeptický… Odpoveï na k¾úèovú otázku sme 10. februára
2016 dostali od Ing. ¼ubice Mi-

choòovej zo Sekcie hnute¾ného a
nehnute¾ného majetku MV SR.
Jej informáciu uverejòujeme v
plnom znení:
„Rámcové dohody na dodávku
krátkych gu¾ových zbraní (Glock a
ÈZ–ta) pre ozbrojené zložky boli
podpísané po ukonèení procesov
verejného obstarávania v decembri 2015. Kúpne zmluvy na
dodávky zazmluvnených zbraní
boli podpísané a zverejnené v januári 2016, po realizácii dodávok
týchto zbraní bude koncom
februára 2016 zahájený proces
prezbrojovania príslušníkov Policajného zboru. Pre príslušníkov
PZ na útvaroch prvého kontaktu
budú poskytnuté pišto¾e Glock 17
Gen4 štandard v celkovom poète
cca 7.800 kusov, cca do konca
mája sa predpokladá prezbrojenie
ïalších 8.300 príslušníkov Policajného zboru. Záruèný servis bude vykonávaný na základe
uzatvorených kúpnych zmlúv dodávate¾mi zbraní.“
Peter Ondera
snímky web

Èo je Glock?
Glock je rakúsky výrobca
zbraní a vojenskej výbavy, pomenovaný po svojom zakladate¾ovi Gastonovi Glockovi. V súèasnosti je známy najmä ako výrobca pištolí s polymérovým rámom. Firma bola založená v roku 1963 v meste Deutsch–Wagram pri Viedni. Pôvodne vyrábala plastové záclonové tyèe a

nutý úderník, ktorý sa stlaèením
spúšte natiahne úplne. Po vypálení náboja sa po uvo¾není spúšte vráti do pôvodného stavu. Nevýhodou tohto systému je, že
pokia¾ zlyhá náboj, nie je možné
vystreli znovu stlaèením spúšte.
Pod¾a firmy Glock sa predalo
vyše 2,5 milióna pištolí vo vyše
100 krajinách, Glock je oznaèo-

zásuvky, v 70. rokoch zaèala pre
armádu dodáva gu¾ometné nábojové pásy, cvièné granáty, zákopové lopatky a po¾né nože.
Zaèiatkom roku 1980 Gaston
Glock zareagoval na armádnu
požiadavku na novú krátku palnú zbraò. Napriek tomu, že nemal skúsenosti s vývojom palných zbraní, podarilo sa mu v
apríli 1981 patentova svoje riešenia a v máji 1982 poslal prvú
vzorku rakúskej armáde. Tá pišto¾ (Glock 17) prijala a následne
sa pištole zn. Glock rozšírili po
celom svete. Pištole sú vybavené tzv. Safe Action spúšovým
mechanizmom. Namiesto kohútika majú èiastoène prednatiah-

vaný za najpredávanejšiu pišto¾
nasvete. Pištole Glock používajú
ozbrojené zložky, policajné zbory a bezpeènostné agentúry v 30
– 50 krajinách. V USA meno
Glock z¾udovelo a používa sa
pre akúko¾vek drahú èiernu pišto¾. Pod¾a jednej z legiend sa
vraj pišto¾ Glock nedá objavi detektormi kovu. Tento mýtus vznikol z èlánku v The Washington
Post, ktorý bez overenia faktov
prevzali ïalšie médiá. V skutoènosti tvorí 83% hmotnosti
Glocku klasická oce¾ a navyše,
plastové èasti sú z tzv. Polymeru
2, ktorý je na rentgene vidie.

Èeská zbrojovka v Uherskom
Brode patrí k tradièným èeským
zbrojárskym firmám, v Uherskom
Brode zahájila výrobu 1. februára 1937. Po roku 1989 prežila
viacero zmien majite¾ov, ale aj po
rôznych majetkových transformáciách si dodnes udržala meno

a kvalitu produkcie. Každoroène
zvyšuje tržby, v roku 2015
prekroèila v tržbách tri miliardy
èeských korún, zamestnáva okolo 1 800 ¾udí, denne vyrobí okolo
tisíc kusov zbraní, otvorila aj závod v slovenských Novákoch.
Ïalšie výrobné závody má v
USA. Vlani zbrojovka predala vyše 270 tisíc kusov zbraní – od
pištolí a vzduchoviek cez po¾ovnícke zbrane až po vojenské
útoèné pušky èi granátomety do
94 štátov. Zbrojovka sa tiež
zaoberá kooperaènou výrobou
pre automobilový a letecký priemysel.
(zdroj web)

(Zdroj web)
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Viete, že bývalý policajný pedagóg Ján Dreveòák je autorom nového loga OZP v SR?

História je naozaj uèite¾kou života
Dnes už penzistu, plk. JUDr. Jána Dreveòáka (r. n. 1951)
poznajú tisícky dnešných – a veru už aj bývalých – policajtov najmä zásluhou jeho dlhoroèného pedagogického i
riadiaceho pôsobenia na policajných školách v Žiline,
Spišskom Podhradí, v Pezinku, Bratislave a v Košiciach.
Ešte predtým si však Ján Dreveòák ako absolvent tzv. pezinského pohotováku odslúžil roky v rôznych policajných
funkciách a na viacerých miestach vo výkone.
Medzitým si odskúšal aj zamestnania v civile, ale po piatich
rokoch ho znova pritiahlo do policajných služieb – na košickú policajnú školu. Za svoj život medzi a
s policajtmi tak nazbieral množ-

stvo skúseností a zážitkov. Po odchode do dôchodku v decembri
2004 sa rozhodol podeli o tieto
zážitky s budúcimi èitate¾mi. Sadol si za stôl a písal… Tak vznikli
jeho dve (zatia¾) knižky: Slovenské horory (rok vydania 2012) a
obsiahlejšia Boli že to èasy! (rok
vydania 2014)
Menej ¾udí už vie, že Ján Dreveòák od mladosti rád kreslil a
ma¾oval obrazy, ba venoval sa i
grafike. Predovšetkým preto ho
predseda OZP v SR Marián Magdoško pred èasom oslovil s prosbou, èi by sa nepokúsil urobi návrh nového loga nášho odborového zväzu. Myšlienka Ján Dreve-

òáka chytila za srdce, a tak sa po
konzultáciach a pripomienkach
oponentov postupne rodil dnešný
vzh¾ad loga, ktorý bol schválený

na decembrovej schôdzi predsedov základných organizácií. „Nebol som síce v odboroch, po roku
1989 som už bol viac v riadiacich
funkciách a zdalo sa mi to kolízne,
ale s odbormi som seriózne spolupracoval a preto som aj vyhovel
prosbe Mariána Magdoška, ktorého už dlhé roky poznám. Odborový zväz polície v SR tak má asi
najlacnejšie logo, pretože za svoju prácu som nezobral žiadnu odmenu,“ hovorí s úsmevom a zároveò dodáva, že pre neho bude
najväèšia odmena, keï sa nové
logo ujme v povedomí verejnosti a
keï si èlenovia i neèlenovia odborov preèítajú jeho vydané knihy.
„Prvá vlastne vyšla ako druhá
a druhá ako prvá,“ približuje zrod
kníh. Najprv sa pustil do prvých
rokov svojho pôsobenia vo VB,
predostrel èitate¾om život príslušníkov polície po roku 1969 v
celom priereze. „Zrazu som mal

„Kedy dostaneme goretexové
výstrojné súèiastky?“
Po dobrých skúsenostiach
s obuvou, ktorá obsahuje goretexovú membránu, policajti
dobre vnímali informácie, že
ministerstvo vnútra v roku
2016 pripravuje dodávky ïalších druhov výstrojných súèiastok s takouto úpravou. Na
podrobnosti sme sa opýtali
Ing. ¼ubice Michoòovej zo
Sekcie hnute¾ného a nehnute¾ného majetku MV SR:
V oblasti výstrojného zabezpeèenia boli pre príslušníkov
Policajného zboru do výkonu
služby zavedené výstrojné súèasti s použitím PTFE membrány
(polytetrafluóretylén, takýto odev
je predávaný o. i. pod obchodným
názvom
GORE–TEX–
pozn.red.) s vysokými funkèný-

mi, kvalitatívnymi aj estetickými
vlastnosami, s výraznou vidite¾nosou a oznaèením príslušnosti k PZ. Do odevných výdajní
sú v roku 2016 postupne dovážané pre príslušníkov Policajného zboru nohavice s odopínate¾nou vložkou, bunda celoroèná
(softshel), èiapka pletená – tieto
sú poskytované prostredníctvom
odevných výdajní èerpaním z
konta nepeòažného plnenia alebo peòažného plnenia. V rámci
tohto súboru výstrojných súèastí
bola skvalitnená nepremokavá
súprava, trojštvrová bunda, zavedená vesta a návleky na obuv.
Potrebné je doda, že v 1. etape dochádza k vystrojeniu príslušníkov zaradených v norme
R/ÚO (pohotovostná motorizo-

napísaných 1 300 strán, tak som
sa rozhodol problematiku rozdeli
do troch dielov. Ale aj prvý diel bol
nároèný na vydanie, projekt musel poèka, medzitým som preto
napísal knihu zdanlivo ¾ahších,
humorno – satirických, ale i vážnych poviedok. Nazval som ju
Slovenské horory, hoci to v pravom zmysle horory nie sú. Poviedky iba ukazujú, že na Slovensku nikdy nebol život ¾ahký a bezstarostný. Ani policajti za socializmu nemali na ružiach ustlané,
mali dušu a citlivo vnímali, èo sa
deje okolo nich.“
Tak vyšla ako prvá knižka Slovenské horory a obsiahlejšia
publikácia Boli že to èasy! až po
dvoch rokoch. Ján Dreveòák si v
zhode s nami myslí, že aj mladí ¾udia by mali pozna históriu prostredia, v ktorom žijú i svojej profesie, lebo stále platí: Národ, ktorý
nepozná a neváži si svoju minulos, nezaslúži si budúcnos. Preto
si myslí, že obe knihy by mali èo
poveda aj študentom policajných
škôl ako nepovinná, v dobrom
odporúèaná literatúra, no i všet-

kým, èo sa chcú o živote v polícii
za socializmu èosi dozvedie.
V košickom webovom týždenníku vyšla recenzia knižky Boli že
to èasy!, v ktorej je aj konštatácia:
„Z textu je evidentná Dreveòákovaná jednotka), R/D (dopravná
polícia), predpoklad vystrojenia
február – marec 2016, následne
predpoklad do 31.6.2016 ostatní
príslušníci Policajného zboru vo
výkone služby.
K 1. januáru 2016 bola schválená novela zákona è. 73/1998 Z.
z. v znení neskorších predpisov s
úèinnosou od 1. januára 2016.
Novela zákona v § 129 upravuje
výšku náhrady na naturálne náležitosti v prípade príslušníka Policajného zboru zo 40 % na 50 %
hodnoty služobnej rovnošaty a
jej súèastí. Navýšenie príspevku
na naturálne náležitosti policajtovi zo 40% na 50% predstavuje v
súèasnosti vo finanènom vyjadrení cca 90 eur roène na jedného policajta. To znamená, že
policajtom sú vytvárané finanèné
podmienky, aby si mohli prostredníctvom odevných výdajní
zabezpeèi obmenu opotrebovaných výstrojných súèastí za nové
a vysoko kvalitné.
(red) Viac na strane 8

va motivácia zanecha odkaz pre
mladšiu generáciu, ktorá nezažila
bývalý politický režim a v mnohých prípadoch nepociuje žiadnu
súvislos medzi minulosou a prítomnosou.“ Presné.
(er)

P. S.: Knižky Jána Dreveòáka
si môžete kúpi v kamenných i v
elektronických predajniach vydavate¾stiev Martinus a Panta Rhei,
ale i v iných.

Ako to vidím ja
Verejnosou dnes prebieha diskusia o štrajku uèite¾ov a výpovediach zdravotných sestier. Tieto témy sa stali predmetom volebnej
kampane, aktívne sa zapojil aj prezident Slovenskej republiky. Ani v
jednom z týchto vystúpení som však nepoèul o tom, že platy v našom štáte sú celkovo nízke a zvýši mzdy by si zaslúžili všetci, lebo
tento štát sa neskladá len z uèite¾ov a sestrièiek. Zaujímavé je, že tí,
èo odovzdávajú mladšej generácii vedomosti a cítia sa pri svojom
vzdelaní nedocenení, neovládajú ani zákon, pod¾a ktorého sú odmeòovaní. Teda zákon 553/2003 z. z., ktorý sa v oblasti platových taríf
odvoláva na § 28 ods. 1 v znení: „ Nariadenie vlády ustanoví zvýšené stupnice platových taríf a termín ich úèinnosti v nadväznosti na
kolektívnu zmluvu vyššieho stupòa dohodnutú na príslušný rok.“
Kolektívne vyjednávanie je definované v zákone o kolektívnom
vyjednávaní è. 2/1991 zb., kde § 2 ods.2 znie: „Kolektívne zmluvy
môžu uzatvára príslušné odborové orgány a zamestnávatelia, prípadne ich organizácie.“ V ods. 3 zákon o kolektívnom vyjednávaní
definuje, ktorý odborový orgán je príslušný na uzatváranie vyššej kolektívnej zmluvy. V žiadnom prípade tam nie je uvádzaná „Iniciatíva
slovenských uèite¾ov“ ani Slovenská komora uèite¾ov (Iniciatíva slovenských uèite¾ov nie je nikde zaregistrovaná a Slovenská komora
uèite¾ov kolektívne vyjednávanie vôbec nemá v stanovách.) Vo svojich stanovách to však má Odborový zväz pracovníkov školstva a
vedy na Slovensku.
Zákon o kolektívnom vyjednávaní rieši v §16 až 31 štrajk v spore
o uzavretie kolektívnej zmluvy a konkrétne v §20 definuje, kedy je
štrajk nezákonný. Keïže vyššia kolektívna zmluva pre rok 2016 bola podpísaná – štrajk je nezákonný.
Ešte poznámka k diskusii, že ide o štrajk podľa Ústavy, a nie podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní. Ústava SR upravuje právo na
štrajk len v druhej hlave v piatom oddieli s názvom „Hospodárske,
sociálne a kultúrne práva“, v článku 37 s názvom „Právo na združovanie na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov. Odsek 4
tohto článku znie: „Právo na štrajk sa zaručuje. Podmienky ustanoví
zákon. Toto právo nemajú .....“. Treba mať ale na pamäti aj článok
13, odsek 2 Ústavy v znení: „Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom“. Takýmto zákonom v oblasti práva na odmenu za vykonanú
prácu (čl. 36 písm. a Ústavy SR) je napríklad aj zákon 553/2003 Z.z.
Jedna strana sú uèitelia. Èo ma však prekvapuje, to sú politici,
tvoriaci parlament, keï neovládajú alebo neuznávajú platné zákony.
Aký príklad dávajú obèanom?
Vrátim sa k podstate: je dlhodobo známe, že platy vo verejnej
správe sú neprimerane nízke. Súèasou zákona o odmeòovaní vo
verejnej správe je aj odmeòovanie uèite¾ov. Systémovým riešením
problému nízkych platov je vyrovnanie 1. platovej triedy v 1. platovom stupni na úroveò minimálnej mzdy a zodpovedajúca úprava
ostatných platových tried. Som si vedomý, že to nepôjde naraz, ale
chce to serióznu diskusiu medzi vládou a odbormi. Diskusiu podloženú argumentmi a èíslami so serióznym prístupom z obidvoch
strán.
Vyššie kolektívne zmluvy pre rok 2016 podpísala vláda, zamestnávatelia a odbory. To, èo mi osobne chýba v súèasnej dobe,
že sa k nim odbory ani ïalší zamestnávatelia nehlásia verejne. Bol
to náš OZP v SR, ktorý v predchádzajúcom období, na základe individuálnych postupov školských odborov inicioval mimoriadne zasadanie rady predsedov OZ, združených v KOZ SR, kde sme žiadali o
jednotný prístup a upozornili sme školákov, že sú súèasou verejnej
správy. Aj v dôsledku týchto krokov bolo dosiahnuté jednotné percentuálne zvýšenie taríf pre všetky skupiny zamestnancov vo verejnej a štátnej službe. Takže za stav, ktorý tu je, cítim aj svoju
zodpovednos, ale nemám pocit chyby.
Pripomeniem ešte vystúpenie premiéra Roberta Fica na našom
VI. kongrese koncom roka 2014. Povedal jednu pre nás dôležitú vetu a prís¾ub: „Trápia ma podmienky odmeòovania obèianskych zamestnancov, v budúcom roku by sme sa chceli podrobne venova
týmto otázkam z h¾adiska stratégie celkového mzdového vývoja na
Slovensku s cie¾om postupného dobehnutia Európskej únie.“
Môžeme polemizova o úrovni plnenia tohto s¾ubu v r. 2015. Ale
ten s¾ub tu je a treba tlaèi na jeho plnenie. Kolektívne vyjednávanie
je priestor odborov a tak to musí zosta. Plati musia aj pravidlá, sú
nakoniec v zákone o kolektívnom vyjednávaní. Sú profesie a zväzy,
ktoré svoje špecifické postavenie môžu využi na vydieranie. Je to
však ich riziko a nemali by ma našu podporu. Skôr je potrebné zamyslie sa nad tými, ktorí ich podporujú a aké ciele tým sledujú.
Miroslav Litva
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Preèo je užitoèné by èlenom OZP a ne¾utova prostriedky vložené do fondu právnej ochrany?

Nevieš, kedy budeš potrebova advokáta…
Takto pred siedmimi rokmi, v stredu 11. februára 2009 sa
28–roènému príslušníkovi hraniènej a cudzineckej polície
v jednom južnom okrese (nepraje si zverejni totožnos,
budeme mu hovori trebárs podpráporèík Pavel Novák) od
základu zmenil život…
Deò predtým normálne slúžil
do 19. hodiny, ráno mal nastúpi
do služby o 7. hodine, ale šéf mu
dal pokyn vyštartova k záchytnému uteèeneckému táboru kvôli
ve¾mi dôležitej, háklivej a utajeniu
podliehajúcej záležitosti už o 5.
hodine ráno. Pokyn bol jasný: dosta sa aj s kolegom – spolujazdcom èo najskôr na miesto urèenia!
Hrozný okamih
Vozovka bola hrozná, neupravená, miestami kašovitý sneh,
miestami holý mokrý povrch.
Brieždenie. Bol to len moment v
zákrute, zrazu bola ich Fabia v
protismere a èelne sa zrazila s
protiidúcou Hondou Civic… Dôsledky nárazu boli hrozné. Obaja
policajti vyleteli z Fabie pod kolesá ïalšieho prichádzajúceho vo-

zidla. Všetci traja priami úèastníci
nehody prežili – ale s mnohopoèetnými vážnymi zraneniami. Len
ich strohý výpoèet v spise zaberá
18 riadkov…
Sám podpráporèík Novák ako
vodiè Fabie bezprostredne po nehode absolvoval nieko¾ko operácií. Bolo jasné, že celkom zdravý
už nikdy nebude a na ïalšiu službu v PZ môže zabudnú. Posudkový lekár stanovil pokles jeho
schopnosti vykonáva civilné zamestnanie na 30 percent, èo bolo
v porovnaní s utrpenými zraneniami šokujúco málo. A odbor sociálneho zabezpeèenia MV SR
mu od 11. 2. 2011 vyrubil invalidný
výsluhový dôchodok vo výške
biednych 344,16 eura. Ako „vinníkovi“ nehody mu nepriznali ani
tzv. bolestné za služobný úraz,

ktoré malo predstavova 19 955
eur – s odôvodnením, že porušil
dôležitú povinnos služby. Èo bolo
rovnako zlé: neminulo ho trestné
stíhanie za spôsobenú dopravnú
nehodu s ublížením na zdraví. S
použitím známeho „gumového“
paragrafu o neprispôsobení rýchlosti jazdy stavu vozovky ho
súd uznal vinným, ale obišiel s
podmienkou a súd mu ani nezakázal riadi motorové vozidlo.
Bývalý policajt, teraz invalidný
výsluhový dôchodca Pavel Novák
vo veku tridsa rokov nevidel veru
svoju ïalšiu perspektívu nijako ružovo. A cítil ve¾kú krivdu. Je mu ¾úto, èo sa stalo, ale za zlomok sekundy má ma znièený celý život?
Veï niè vedomo neporušil, usiloval sa splni úlohu, danú nadriadeným! Zato má trpie? To sa policajt má vždy bá, keï nasadne
do služobného auta, aby si splnil
povinnos? Má jazdi a riskova život len a len na vlastnú zodpovednos? Kde je zodpovednos služobného orgánu?
Ako èlen Odborového zväzu

polície v SR požiadal svoju základnú organizáciu o právnu ochranu a tú mu kolegovia v zmysle
platného štatútu odsúhlasili. Od
tej chvíle všetky náklady konaní
znášal z príslušného fondu Odborový zväz polície v SR. A že pri
viacroèných právnych sporoch
neišlo o sto eur, to musí by každému jasné. Z vyrubeného invalidného dôchodku by si advokáta

na taký dlhý èas absolútne nemohol dovoli!
Kolotoč…
Tak sa zaèal súdny a úradný
kolotoè, ktorý, dodajme, ešte stále
nie je u konca, ale sa výrazne, a
pre Pavla Nováka pozitívne, posunul. Nemáme priestor na detailný popis všetkých peripetií, vyberieme len tie najpodstatnejšie.
(Pokračovanie na strane 6)
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Nevieš, kedy budeš potrebova advokáta…
(Pokraèovanie zo strany 5)

V prvom rade Novák namietal
nepriznanie tzv. bolestného. Dôvodil, že príèin nehody je viacero, v
každom prípade však utrpel služobný úraz s trvalými následkami.
Ako vodiè mal skrátený èas oddychu, keïže v utorok konèil službu o
19. hodine, ale ráno už musel nastúpi o 5. hodine a dostal pokyn od
nadriadeného, aby sa na miesto
urèenia prepravil aj s kolegom èo
najrýchlejšie, pretože ide o vážnu,
naliehavú a neodkladnú vec. Vozovka bola neupravená, neodhrnutá. A tak, hoci je dobrý vodiè a nikdy,
nikdy nemal žiaden dopravný priestupok, došlo k šmyku. Urèite však
nie je jedinou príèinou fakt, že neprispôsobil rýchlos jazdy stavu a
povahe vozovky, nekonal ¾ahkomyselne ani v rozpore s príkazom nadriadeného. Skrátka, pod¾a jeho názoru je nevyplatenie bolestného
skrivodlivos!
Druhým problémom bola výška
priznaného invalidného výsluhového dôchodku. Posudkový lekár,

ako sme už spomenuli, stanovil
obmedzenie len na 30 percent, èo
pod¾a viacerých lekárov bolo nepochopite¾ne málo – vo vzahu k
charakteru zranení.
Podania a odmietavé verdikty
zamestnávate¾a sa permanentne
striedali. Krajský súd Novákovu
žalobu zamietol s odôvodnením,
že ju podal oneskorene. Zaujímavá situácia: nevedno už z akých
príèin Pavel Novák poslal žalobu
na krajský súd zaèiatkom roka
2011 mailom a faxom naozaj na

poslednú chví¾u – o 23.30 h v posledný deò dvojmesaènej lehoty… Podate¾na tak prevzala fax
až krátko po 9. hodine nasledujúceho dòa, teda už po lehote. Z
tohto dôvodu sa krajský súd žalobou ani nezaoberal, lebo vraj žalobca „nedodržal úradné hodiny
podate¾ne krajského súdu.“
Nasledovalo podanie na Najvyšší súd SR. Ten vo svojom
uznesení v septembri 2012 skonštatoval, že krajský súd pochybil,
lebo žalobca reálne dodržal sta-

Darujte dve percentá!
Darujte dve percentá zo svojich
daní Odborovému zväzu polície v
SR! Vaše peniaze pomôžu ¾uïom,
ktorí to najviac potrebujú.
(Viac na www.ozpsr.sk)

novenú lehotu, podal žalobu vèas.
Najvyšší súd SR s poukázaním na
názor Ústavného súdu SR v inom
podobnom prípade odmietavé
uznesenie krajského súdu zrušil a
vrátil vec na nové konanie!
Veci sa pohli
Samozrejme, niè nie je také
jednoduché, ako to vyzerá, a tak
až v júli 2014 ministerstvo vnútra
povolilo obnovu konania o výške
invalidného výsluhového dôchodku Pavla Nováka. Oprelo sa o
znalecký posudok iného lekára,
pod¾a ktorého mal Pavel Novák
od zaèiatku zníženú pracovnú
schopnos nie o 30, ale o 70 percent! Sakramentský rozdiel, len
èo je pravda!
Hlavný posudkový lekár nový
posudok odobril, a tak ministerstvo priznalo Novákovi invalidný
výsluhový dôchodok v roku 2014
vo výške 603,55 eura – s tým, že
rozdiel mu bude doplatený za posledné tri roky dozadu.
Píše sa rok 2016 a spor o bo-

lestné ešte stále nie je uzatvorený. Ako sme sa však dozvedeli od
advokátky Pavla Nováka, krajský
súd ako prvostupňový potvrdil nárok jej klienta na vyplatenie bolestného, ministerstvo sa však odvolalo. Rozhodnúť preto musí
Najvyšší súd SR – vraj už vo veľmi krátkom čase. Advokátka očakáva rozhodnutie v prospech jej
klienta. Uvidíme.
Hocako, aj prípad nášho podpráporèíka Pavla Nováka z roku
2009 dokazuje, že spravodlivos u
nás je naozaj nenáhlivá, ale zároveò je názorným príkladom, že
trebárs radový policajt by bol proti
ministerskej a súdnej mašinérii
bez dobrého advokáta celkom
stratený. Za každého člena OZP v
SR však prispieva do fondu právnej ochrany jeho základná organizácia, v prípade problému tak člen
získa právnu ochranu v súlade s
jej štatútom, trovy konaní hradí v
plnej výške Odborový zväz polície
v SR.
Peter Ondera

NEPREHLIADNITE!

Znova je tu èas našej ob¾úbenej súaže v stolnom tenise, prichádzajú

VII. MAJSTROVSTVÁ MV SR a
PZ V STOLNOM TENISE

A XX. roèník turnaja v stolnom tenise jednotlivcov o

„PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE“
Miesto konania: Stolnotenisová hala SSTZ v Bratislave –
Krasòanoch, Èernockého ul. è. 6.
Termín konania: 8. apríl 2016
Termín uzávierky prihlášok: do 31.3.2016 na odbor výcviku
Prezídia Policajného zboru písomne alebo faxom na faxové èíslo
09610– 59 057
Podrobnosti na našej stránke www.ozpsr.sk

(red)
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Celoživotné vzdelávanie liberalizuje vzdelávacie prostredie a jeho podmienky

Spolupráca podnikov a škôl vo vzdelávaní je èoraz aktuálnejšia

vzdelávacie tradície sú v štátoch
EÚ i OECD hlboko zakorenené.
Jednotlivé štáty EÚ i OECD sa z
ekonomického, spoloèenského a
kultúrneho h¾adiska nechcú vzda
svojich vzdelávacích systémov a

rozvoja mimopoznávacích funkcií
a procesom osobnosti záleží, èi
sa podarí úèinne bojova proti
¾udskému zlu, zníži poèet drogovo závislých, kriminalitu, vandalstvo, rasové predsudky, agresiu,
negatívne ¾udské a protispoloèenské javy, redukova nezamestnanos, chudobu
– zmeni obsah uèiva, redukova ho, urobi ho funkènejším,
kontrolovate¾nejším a životnejším
– diverzifikácia ciest, spôsobov, metód a foriem vzdelávania a
výchovy
– profesionalizácia a decentralizácia riadenia

z h¾adiska uplatòovania demokratických princípov v týchto štátoch
a rešpektovania ich identity to v
súèasnosti ani nie je možné. Akéko¾vek spoloèné opatrenia EÚ v
oblasti vzdelávania sa môžu prija
iba na základe súhlasu všetkých
èlenských štátov. Vzdelávacia politika EÚ sa realizuje na základe
subsidiarity, to jest rozdelenia
kompetencií medzi èlenskými
štátmi a riadiacimi orgánmi EÚ,
podporou a doplòovaním národných vzdelávacích politík.
V súèasnosti sa vzdelanie považuje za rozhodujúcu hybnú silu
rozvoja. Je potrebné vytvori efektívny systém celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike.
Vzdelanie v školskom systéme by
malo tvori iba prvý stupeò systému celoživotného vzdelávania.
Stimulovať kultúru učenia
v podnikoch
Podniky by sa mali ašpirova
na to, aby sa stali uèiacimi sa
organizáciami, mali by svojim zamestnancom poskytnú množstvo
vzdelávacích príležitostí (zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu…) a
odmeòova ich za ich využívanie
(Turek, 2002, s. 79). Znaèný poèet pracovníkov by si mal osvoji
školite¾ské kompetencie. Podstatne zintenzívni a skvalitni spoluprácu podnikov a škôl. Urobi legislatívne opatrenia na podporu
vzdelávania v podnikoch. Znaènú
pozornos si zasluhuje Národný
program výchovy a vzdelávania v
Slovenskej republike na najbližších 15–20 rokov.
Je známych dvanás pilierov, a
to:
– by vo svete, Európe na pulze moderného èasu, vedy, výskumov, poznatkov a pritom osta sebou
– zavies do praxe teóriu tvorivo – humánnej výchovy najmä od

– uèite¾ – rozhodujúci èinite¾ vo
výchove
– finanèné zabezpeèenie moderného výchovno – vzdelávacieho systému
– podporné služby škole – revitalizova pedagogický výskum na
Slovensku bez neho chýba kvalitné poznanie súèasného stavu,
príèin tohto stavu a najmä bude
absentova tvorba a overovanie
nových modelov, projektov, foriem, metód výchovnej a vzdelávacej práce, ktoré budú realizované v spolupráci so zahranièím
– informaèné technológie
– ovládanie cudzích jazykov
– odborné a celoživotné vzdelávanie
– zabezpeèenie transformácie
školstva (Turek, 2003, s. 113 –
116).
Produktom takéhoto výchovno
– vzdelávacieho systému budú ¾udia schopní vybudova a udržiava
civilizovaný, demokratický systém
riadenia a organizácie verejných
záležitostí, kde vzdelávanie a výchova sú najrozšírenejším verejným záujmom k tomu smeruje
úsilie
Národného
programu
rozvoja výchovy a vzdelávania v
Slovenskej republike na najbližších dvadsa rokov.
Perspektívy
Pozrime sa teraz na to, akú podobu má súèasný diskurz o celoživotnom vzdelávaní a ako sa argumentuje význam toho konceptu
v politickej i odbornej komunite.
„Tichá explózia“ tejto témy od 70–
tych rokov 20. storoèia najskôr v
odborných kruhoch a od zaèiatku
tohto tisícroèia najmä v politických
kruhoch, spojená s vnímanými sociálnymi, ekonomickými a technologickými – èi politickými zmenami, je viac zrejmá (Field, 2006).
Okrem zdôvodòujúcich rámcov,
ako je vytvorenie novej – vedo-

Za rozhodujúcu charakteristiku životnej úrovne a prosperity štátu sa považuje kvalita ¾udského života. V urèitom
štáte sa zvykne posudzova najmä pod¾a možnosti ži
dlhý, zdravý a tvorivý život, ma možnos sa vzdeláva a
túto možnos aj využíva, teda by vzdelaný. Ïalšími
podmienkami vysokej kvality ¾udského života sú najmä
politická sloboda a stabilita, dodržiavanie ¾udských práv a
slobôd.
Najznámejším a najpoužívanejším kritériom, ktorý v koncentrovanej podobe vyjadruje kvalitu
¾udského života, je index ¾udského rozvoja HDI – Human Development Index. Príprava na povolanie by sa mala orientova na
všeobecné zruènosti, nie na zruènosti špecifické. Presúva sa na
obdobie po skonèení strednej
školy a stáva sa súèasou celoživotného vzdelávania – vzdelávanie je naším najväèším bohatstvom. Ideálom vzdelávania by
mal by èestný, charakterný,
vzdelaný, tvorivý, aktívny, samostatný, pracovitý, iniciatívny, vyrovnaný, zdravý èlovek.
Na dosiahnutie vyššie uvedených cie¾ov je potrebné vyrieši
tieto základné problémy výchovy
a vzdelávania:
1. Zabezpeèi rovnaké vzdelávacie príležitosti a možnosti pre
všetkých èlenov spoloènosti
2. Odhali a maximálne rozvinú nadanie, talent, schopnosti
každého jedinca
3. Zabezpeèi permanentnú
inováciu a kvalitu vzdelávania
4. Stimulova kultúru uèenia v
podnikoch, podnikové vzdelávanie ako súèas celoživotného
vzdelávania
5. Rozvíja európsku dimenziu
vo vzdelávaní: uèenie o Európe a
pre Európu (Albert, Turek, 2000,
s. 70).
Hybná sila rozvoja
V súèasnosti sa vzdelanie považuje za rozhodujúcu hybnú silu
rozvoja. Od kvality vzdelania závisí budúcnos jednotlivých štátov.
V štátoch OECD i EÚ sa zvyšuje
kvalita, úroveò vzdelanosti obyvate¾stva. Vláda SR požiada riadiace orgány EÚ a OECD o vykonanie auditu vzdelávacieho systému
v Slovenskej republike. Nestranný
postoj medzinárodných expertov
pomôže všestrannejšie a z
nadh¾adu odhali nedostatky a rezervy nášho vzdelávacieho systému. Je potrebné organizaène,
personálne, finanène podporova
èo najširšie zapojenie vzdelávacích inštitúcií do programov európskej spolupráce a mobility.
Významnou udalosou vo vývoji vzdelávacej politiky EÚ je Amsterdamská zmluva (1997). Táto
zdôrazòuje „budovanie Európy
znalostí (Europe of knowledge),
rozhodujúci význam a rozvoj celoživotného vzdelávania a rozvoj
vzdelania tak, aby zabezpeèil vysokú úroveò zamestnanosti“ (Turek, 2002, s. 9). Vzdelávacie systémy v èlenských štátoch EÚ i
OECD sú ve¾mi rozmanité,
štruktúra škôl je rozdielna a
nadväzuje na dlhú, bohatú a v
jednotlivých èlenských štátoch
rozdielnu históriu. Kultúrne a

mostnej ekonomiky na pozadí formovania postmodernej spoloènosti, nevyhnutnosti konštantnej
schopnosti pre „updating“ vlastných zruèností so zámerom zabráni sociálnej exklúzii, býva celoživotné vzdelávanie zdôvodòované aj potrebou zvyšovania obèianskej participácie èi dôrazom
na takzvaný sociálny a ¾udský kapitál (Coleman, 1985 Field, 2005).
Prevažne v takejto ekonomickej,
no i v politickej (a obèianskej) dimenzii je koncept celoživotného
vzdelávania reprezentovaný aj v
jednom z najznámejších politických „manifestov“ EÚ, v Memorande celoživotného vzdelávania
(2002), ktoré vyjadruje základné
princípy chápania celoživotného
vzdelávania v európskom priestore a udáva základný rámec, ako
sa má v európskych krajinách formova vzdelávacia politika zaradená do tohto konceptu (Kašèák,
Pupala, 2009, s. 142).
Zrovnoprávnenie ciest
a príležitostí
Celoživotné vzdelávanie má
podporova vzdelávacie aktivity
všetkého druhu, vo všetkých jeho
podobách a formách. Smeruje sa
k tomu, aby sa zrovnoprávnili
všetky možné cesty a príležitosti
vzdelávania, ktoré sa èloveku ponúkajú a ktoré ponúkajú efekt pre
jeho uèenie. Inak povedané, idea
celoživotného vzdelávania liberalizuje vzdelávacie prostredie a jeho podmienky. Celoživotné vzdelávanie „od kolísky po hrob“ zotrelo hranice rozdelenia života na
èas vzdelávania a èas pracovného života, presahuje až do postproduktívneho obdobia ¾udského
života.
Hlavná idea spoloènosti založenej na vedomostiach vyzerá
ve¾mi lákavo a demokraticky. Vedenie ako hlavný nástroj hospo-

dárskej súaže je rozptýlené, je
dostupné každému a je na každom jednotlivcovi ako si tento nástroj osvojí, ako ho využije a ako
sa s ním vyrovná, aj keï je premenlivé, dynamické èi rýchlo sa
hromadiace. Prístupnos k vedeniu je rovnako demokratizovaná –
veï práve preto sa forsíruje celoživotné vzdelávanie, aby prístup k
zdroju životného úspechu bol k
dispozícii kdeko¾vek a kedyko¾vek. A ak sa niekto ocitne „na
spodku spoloèenského rebríèka,
nemôže sa už vyhovára na vlastnícke pomery, násilie alebo vykorisovanie. Prosto sa uèil málo
alebo pomaly alebo nieèo èo sa
nehodí“ (Liessmann, 2008, s. 28)
(Kašèák, Pupala, 2009, s. 148).
Idea celoživotného vzdelávania je pod¾a Liessmanna skôr
ideológiou a ideologickým heslom. Toto heslo je kontroverzné.
Diskurzov o základných pedagogických otázkach je ve¾a. Ide o
akési „ve¾ké rozprávania o výchove, vzdelávaní èi škole, ktoré sú
zasadené do širokých teoretických, ideologických a politických
súvislostí. Ve¾ké rozprávania ponúkajú diferencované odpovede
na fundamentálne otázky. Vo
vzahu k problému, na ktorý primárne reagujú, sú tieto diskurzy
fundované raz filozoficky, inokedy
psychologicky èi v inom prípade
zase sociologicky. A tento diferencovaný poh¾ad na pedagogickú
skutoènos prostredníctvom jednotlivých typov diskurzov predstavuje akési zrkadlo, v ktorom sa táto realita diskurzívne vytvára èi
zobrazuje. To je však beh na
dlhšie trate a cesta k vážnejšiemu
skúmaniu a premýš¾aniu.
pplk. PhDr. Stanislav Palka,
MV SR
(medzititulky redakcia)

VI. Benefièný futbalový zápas v Komárne
Výažok z podujatia putoval do detskej nemocnice

Dòa 05.02.2016 sa v Komárne
v Športovej hale uskutoènil v poradí už VI. Roèník benefièného
futbalového zápasu medzi družstvami POLÍCIA Komárno a KAJAK & KANOE klub Komárno.
Futbalový zápas sa uskutoènil
aj za sponzorstva ZO OZP v SR
Komárno è.8/20. Výažok z benefièného futbalového zápasu (dobrovo¾né vstupné) vo výške
1.000,– bol venovaný detskému
oddeleniu – Nemocnica Komárno.
Moderátorom celého podujatia

bol Jožo Proèko, ktorý vytvoril výbornú výbornú náladu aj poèas
moderovania samotného futbalového zápasu.
Poèas prestávky vystúpil Karate klub ABC CAR Komárno a taneèná skupina Commora pri ZUŠ
v Komárne.
Aj keï samotný zápas skonèil
remízou 5:5, nešlo o to vyhra, ale
vytvori výborný športový zážitok
a priblíži sa viac k obèanom.
kpt. Stanislav Macejko,
predseda ZO OZP v SR è.8/20
Komárno
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Nové rovnošaty s goretexom: nejasnosti okolo platieb
Medzi policajtmi sa rýchlo šíria nielen poplašné, ale aj pozitívne informácie. Jednou z nich je aj oèakávaná dodávka nových odevných
súèiastok s použitím špeciálnej, tzv. goretexovej membrány, ktorá
odevom dáva z vnútornej strany priedušnos, z druhej zasa úplnú
nepremokavos a výborná odolnos voèi vetru.
Membrána, ktorej základ tvorí
PTFE, teda polytetrafluoretylén, je
najèastejšie spájaná s obchodnou
znaèkou GORE–TEX, v skutoènosti ju
používajú už mnohé textilné fabriky
pod rôznymi obchodnými názvami. (o
dodávke pre MV SR píšeme aj na s. 4
– pozn.red.)
Asi máloktorý zákazník však vie,
že základom membrány s vynikajúcimi vlastnosami je „obyèajný“ teflon, z
ktorého americkí vývojári v roku 1969
mechanickou expanziou vyrobili materiál s mimoriadne vysokou pórovitosou. Póry sú také malièké, že nimi
neprejde ani tá najmenšia kvapka vody, ale para, teda voda v plynnom skupenstve áno. Efekt dokonalej nepre-

mokavosti odevov sa potom dosahuje
aj dôkladným prelepením každého
švu špeciálnou páskou. V tom je celý
fíge¾, preèo sú odevy s využitím PTFE
také vyh¾adávané, hoci sú dos drahé.
A v tom je zasa háèik… Ozvali sa
nám viacerí policajti, ktorí by si ve¾mi
chceli nové rovnošaty (bunda a nohavice) z konta kúpi (v niektorých výdajniach už sú k dispozícii), ale nemajú dostatok „bodov“ na konte. V záujme informovanosti príslušníkov PZ
sme sa preto pýtali vo výdajniach, èi
by bolo možné uhradi zvyšok dlžnej
èiastky aj z marcového zvýšenia konta. Bolo nám povedané, že áno, dokonca aj zo septembrového, vraj takú
inštrukciu dostali mailom. Oficiálne

nám však mail neposkytli, lebo nesmú. Vraj musím ís na vyššiu inštanciu, teda na sekciu hnute¾ného a nehnute¾ného majetku. Opýtali sme sa
teda zodpovednej riadiacej pracovníèky na spomenutej sekcii. Tá nám zasa
tvrdila, že to vôbec nie je pravda.
Pravda vraj je, že ak policajtovi nestaèí ani marcové konto na uhradenie celej sumy, musí si rozdiel doplati v hotovosti, inak mu odevnú súèiastku nevydajú. A keï sme si pýtali konkrétne
usmernenie, ktorým sa mali výdajne
riadi, tak nám dotyèná osoba oznámila, že tento mail už vymazala a preto
nám nemôže vyhovie…
Skutoèný stav veci sme sa pokúšali vypátra aj na Prezídiu PZ. Tu sme si
pre zmenu vypoèuli, že pátrame po
dávno vyriešenom probléme, lebo
všetkým už musí by jasné, že tieto
odevné súèiastky každý dostane a niè
sa nebude dopláca, jasné!? Preèo
vraj vyrábame problémy tam, kde nie
sú!

Úmyselne spomenutých funkcionárov a pracovníkov rôznych úrovní
nemenujeme, keïže sme si informácie – už v èasovej tiesni pred uzávierkou nášho mesaèníka – pýtali len
ústnou formou bez zvyèajných písomných schva¾ovacích procedúr pri
vyjadreniach pre tlaè. Zrejmé však je,
že aj v tejto otázke panuje medzi „zodpovednými“ chaos. Pritom s prosbou
o poskytnutie rozhovoru aj na túto tému sme sa obrátili na Ing. Róberta
Pintéra, generálneho riadite¾a Sekcie

hnute¾ného a nehnute¾ného majetku
MV SR už 8. februára 2016. Neúspešne. V èase uzávierky sa usiloval o
stretnutie s inžinierom Pintérom v tejto
veci aj predseda OZP v SR Marián
Magdoško, pre náhle zdravotné ažkosti generálneho riadite¾a však k
stretnutiu na poslednú chví¾u nedošlo.
Nejasnosti teda trvajú. Azda sa
zodpovedným funkcionárom podarí
vnies svetlo do tohto problému už v
marcovom vydaní.
Peter Ondera

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
JANUÁR 2016
Čiastka 1
1. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie opravnej skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Nitre
Čiastka 2
2. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa vyhlasuje policajná akcia „Beta – cestná preprava“.
Stupeň utajenia: V
Čiastka 3
3. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa vyhlasuje policajná akcia „Beta“
Čiastka 4
4. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vyčlenení síl a prostriedkov v rámci akcie „VÝKON“
Čiastka 5
5. Rozkaz prezidenta Policajné-

ho zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
89/2015 o rozpracovaní úloh z Národného akčného plánu boja proti
terorizmu na roky 2015 – 2018 na
podmienky Prezídia Policajného
zboru
Čiastka 6
6. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zabezpečení volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
Čiastka 7
7. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o určení zástupcov Policajného zboru za členov bezpečnostnej rady kraja a bezpečnostnej
rady okresu
Čiastka 8
8. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení komisie na zabezpečenie osláv Dňa polície 2016

Pietna spomienka na kolegu

Dòa 4. februára 2016 o 11.00h sa v budove Okresného riadite¾stva Policajného zboru v Bratislave IV uskutoènila pietna spomienka na kpt. in. memoriam Milana Dobiáša, ktorý presne pre 25
rokmi vo veku 30 rokov tragicky zahynul pri plnení služobných povinností rukou vraha. Pietnej spomienky sa zúèastnili rodièia nebohého, bývalí kolegovia a funkcionári OR PZ Bratislava IV, ktorí
si položením kvetov, zapálením svieèok pri pamätnej tabuli a symbolickou minútou ticha uctili jeho pamiatku.
Martina Koèišová, OR PZ Bratislava IV

SPOMIENKA
Nezabúdame na nášho drahého zosnulého

Dušana Kachúta,

ktorý nás náhle opustil pred piatimi rokmi, 27. januára 2011. Naposledy slúžil na OO PZ v Ružomberku.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
Smútiaca rodina, kolegovia z OO PZ v Liptovskej osade
a v Ružomberku

 Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesačník.  Zodpovedný zástupca vydavateľa: mjr. Mgr. Viktor Kiss  Redakcia: Mgr. Peter Ondera  Adresa redakcie pre poštový styk: MV SR Pribinova č.2, 812 72 Bratislava. Pre osobný kontakt: budova PZ Račianska 45, Bratislava, vchod zo Sibírskej ul., prízemie,  Telefón: 09610/51956. Fax: 09610/59096.  e–mail: peterondera@gmail.com,
ozpvsr@minv.sk, viktor.kiss1@minv.sk  www.ozpsr.sk  Uzávierka nasledovného čísla je 11. marec 2016. Toto číslo bolo vytlačené v 7. a expedované v 8. týždni  Neobjednané príspevky redakcia nevracia.  Tlačia VERSUS, a.s., prevádzka: Pribinova 21, 819 46
Bratislava.  Náklad: 18 000 kusov  Nepredajné

