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Vedenie KOZ SR na tlačovej besede predstavilo priority pre ďalšie obdobie

Pojem „sociálny dialóg“ mala vo volebnom programe z 24 politických strán len jedna: SMER-SD
Bratislava /on/ – Vedenie KOZ usporiadalo 18.februára tlaèovú besedu na tému: Èo nás èaká po marcových
vo¾bách – štrajky alebo kultivovaný sociálny dialóg?

Prezident KOZ SR Jozef Kollár a viceprezident Slavomír Manga prezentovali na tlačovej besede povolebné ciele a postupy odborovej centrály

Prezident KOZ SR Jozef Kollár
a viceprezident KOZ SR Slavomír
Manga na nej priblížili novinárom
predstavy odborov o postupe v
tomto roku. Prezident skonštatoval, že v roku
2016 budú pre odborárov najdôležitejšie tri udalosti: okrem parlamentných volieb je to obdobie
predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európy a novembrový
zjazd KOZ SR.
V predvolebnom období, informoval prezident, si KOZ vyžiadala volebné programy od „všetkých
relevantných politických subjek-

tov“ a posúdila ich odborovou optikou z h¾adiska cie¾ov.
Sociálny dialóg: neznámy
pojem?
Najzaujímavejšie zistenie: pojem „sociálny dialóg“ našli iba v
programe jednej z 24 politických
strán: v programe SMER–u. Prezident zdôraznil, že pre odbory je
ve¾mi dôležité zachovanie znenia
zákonov, „ktoré sa bytostne dotýkajú života pracujúcich“ : je to najmä zákonník práce, zákon o
BOZP a zákon o kolektívnom vyjednávaní. Z tohto poh¾adu bol teda najbližšie program SMER–u,
ktorý hovorí o pokraèovaní so-

(Pokračovanie na strane 2)

S predsedom OZP v SR Mariánom Magdoškom o ceste do Švédska, o parlamentných vo¾bách i o inom…

Problém platov príslušníkov PZ a obèianskych zamestnancov polície sa stáva neudržate¾ným
Predsedu OZP v SR Mariána Magdoška redakcia POLÍCIA
požiadala o rozhovor krátko po návrate zo Švédska
l Pán predseda, s delegáciou vedenia PZ na èele s viceprezidentom gen. ¼ubomírom Ábelom ste boli v dòoch 7.
a 8. marca vo Švédsku. Hostite¾om bolo vedenie švédskej polície. Aký bol cie¾ návštevy?
Ako si isto ešte mnohí pamätajú, v januári 2014 Bratislava hostila delegáciu vedenia švédskej polície na èele s národným policajným komisárom Bengtom Svensonom. V delegácii bola aj vte-

dajšia prezidentka EuroCOP–u
Anna Nellberg a šéfka švédskych
policajných odborov Lena Nitz.
Návštevu inicioval náš vtedajší
predseda Miro Litva vo funkcii I.
viceprezidenta EuroCOP–u. Naša
terajšia návšteva v Stockholme
bola teda reciproèná.
l Až po dvoch rokoch?
Vo Švédsku boli na jeseò 2014
parlamentné vo¾by, nový je už aj
národný policajný komisár, ktorým
sa stal skúsený Dan Eliasson.

Takže väèší èasový odstup spôsobili zrejme tieto faktory. Hocako,
na návšteve sme pokraèovali v témach, ktoré dominovali bratislavskej návšteve, teda bruselská iniciatíva zvyšova podiel žien vo
všetkých inštitúciach vrátane riadiacich funkcií v polícii. Venovali
sme sa však aj ïalším témam,
ktoré boli pre nás ve¾mi zaujímavé. Švédsko je krajina, ktorá nás
aj v oblasti policajnej práce dokáže v mnohom inšpirova. Ale musím poveda, že aj my sme mali
Švédom èo ponúknu. Už v súèasnosti medzi nami funguje mnohostranná, najmä operatívna, ale

trebárs aj vzdelávacia spolupráca, ktorá je však pre nezainteresovaných úplne neznáma.
l Èím žije švédska polícia
týchto dní?
Povedzme si na úvod, že
Švédsko je piata najväèšia európska krajina, pritom nemá ani
desa miliónov obyvate¾ov, rozlohou je však približne deväkrát
väèšia ako Slovensko. Policajtov
s obèianskymi zamestnancami je
okolo 28–tisíc. Štruktúra polície
obsahuje riadenie siedmich regiónov, 27 celkov porovnate¾ných s
našimi krajmi a 90 okresov, dovedna má švédska polícia 1030

útvarov. Majú aj množstvo dobrovo¾ných združení, ktoré spolupracujú s políciou – v poslednom èase najmä s hraniènou. V súèasnosti, ako sme sa dozvedeli, prechádza švédska polícia najrozsiahlejšou organizaènou reformou za
posledných sto rokov. Ústredným
motívom je silná centralizácia útvarov, ruší sa doterajšia právna i
finanèná subjektivita mnohých
štruktúr, znaène sa zredukoval
poèet riadiacich pracovníkov, posilnila sa pozícia národného komisára. Štruktúru prispôsobujú postupne, teraz sa pochopite¾ne ve(Pokračovanie na strane 3)

Stačila chvíľa, a mladý policajt mohol kvôli služobnému zákroku stráviť roky za mrežami

Profesionálny vojak zomrel rukou policajta, tvrdil prokurátor
Deò: 23. apríl 2013. Pre 26–roèného strážmajstra Tomáša
Papáka z Obvodného oddelenia PZ v Trebišove to mala
by noèná služba ako každá iná. Nechýbalo však ve¾a, a
tento mladý èlen OZP v SR na òu mohol nieko¾ko rokov
spomína vo výkone trestu odòatia slobody. Po nedávnom druhostupòovom, tiež oslobodzujúcom rozsudku
prišla ú¾ava, do cely už s urèitosou nepôjde. Ale tie chvíle hrôzy, prežité v trebišovskej reštaurácii Berehovo, bude nosi v hlave celý život.
Hliadku OO PZ Trebišov poslal
operaèný okolo 22.30 hod. do reštaurácie Berehovo v okresnom
meste na základe telefonátu tamojšej èašníèky. Došlo vraj k fy-

Myšlienka mesiaca:

zickému útoku, bola napadnutá,
nejaký chlap sa tam nevie vmesti
do kože. Vyrazili teda na miesto.
Vošli do baru ako dvojèlenná
hliadka a zistili, že majú do èine-

nia s agresívnym chlapom, ktorý
vykrikuje èosi o satanovi a diablovi, rozháòa sa rukami a vôbec
nevníma, èo mu hovoria: aby sa
sk¾udnil, zaplatil útratu i rozbité
poháre a išiel s nimi. Ani za svet,
nereagoval na výzvy, zaèal si aj
do policajta. Èo už s ním, keï to
nejde podobrotky? Putá a smer
OO PZ.
¼ahšie však bolo plánova, ako
realizova. Od miestnych sa dozvedeli, že je to vojak z tunajšieho
útvaru, vymakaný chlapík okolo
štyridsiatky. Chlap sa bránil ako
besný, založi mu putá vôbec nebolo jednoduché. Strhol sa zápas,

vá¾ali sa po zemi. Bránil sa obrovskou silou, stále bol v pohybe…
Policajti si vyžiadali pomoc, prišla
ešte jedna hliadka, ale zmiešaná.
Policajtku nechali bokom, traja
policajti muža nakoniec s vypätím
všetkých síl spacifikovali, založili
mu putá a odtiahli ho do vestibulu.
Lenže chlap sa prestal hýba, už
nekládol odpor, ostal úplne bezvládny, v bezvedomí. Zle je!
Okamžite volali záchranku.
Sanitka rýchlej zdravotnej pomoci prišla naozaj rýchlo, zistili,
že chlap už nedýcha! Volali aj druhú sanitku s rýchlou lekárskou pomocou. Okamžite nasadili umelé

Múdra hlava a šikovné ruky môžu ovplyvniť všetko okrem populácie.

dýchanie, použili všetky resuscitaèné prístroje, ktoré mali k dispozícii – pred oèami ostatných návštevníkov. V reštaurácii zavládla
hystéria, dvaja chlapi krièali na
policajtov, že sú vrahovia. Bol to
otec a brat muža, ktorého sa zdravotníci snažili oživi. Ani takmer
hodinová resuscitácia však nemala úspech. Ten chlap nedýchal.
Bol màtvy, zomrel im pred oèami…
Veci sa ujala inšpekcia, v
októbri 2013 vyšetrovate¾ vzniesol
obvinenie jednému z troch policajtov na mieste èinu: strážmajstrovi Tomášovi Papákovi za preèin
(Pokračovanie na strane 4)

(Zdeňka Ortová, česká autorka, nar. 1961)
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Pojem „sociálny dialóg“ mala vo volebnom programe z 24 politických strán len jedna: SMER-SD
(Pokraèovanie zo strany 1)

ciálneho dialógu, prièom niektoré
strany už pred vo¾bami napadli
napr. pre odbory ve¾mi dôležitý
zákon o kolektívnom vyjednávaní
na Ústavnom súde (pojednávanie
má by po uzávierke novín 16.
marca – pozn. redakcie).
Prezident oznaèil súèasný zákonník práce za vyrovnaný, zmienil sa však o pokraèujúcom úsilí
KOZ odstráni niektoré nedostatky z aktuálneho znenia zákona o
kolektívnom vyjednávaní, umožòujúce „úèelovo vytvoreným subjektom“ obís platnú legislatívu.
Priestor na ïalšie vyjednávanie –
napriek istým dosiahnutým úspechom – vidí vedenie KOZ aj v
otázkach spojených so sociálnym
fondom, najmä v otázke jeho zdaòovania. Preto má KOZ záujem
aktívne participova na tvorbe pro-

gramového vyhlásenia novej vlády. „Teraz sumarizujeme ciele.
Zastrešujeme 26 odborových zväzov, prierezové otázky bude KOZ
presadzova,“ zhrnul prezident.
Prípravy na rok 2017
Vedenie KOZ SR potvrdilo, že
už má hotové návrhy vyšších kolektívnych zmlúv pre verejnú i
štátnu službu na rok 2017. Otázka
miezd vo verejnej správe bude
prioritou aj pre rok 2017, nemôže
sa však zúži len na školských a
zdravotníckych
zamestnancov.
Toto úsilie je dlhodobé, prièom verejnos nemôže verejnú správu
vníma len ako úradníkov, keï napríklad v sociálnej sfére èi v kultúre je ve¾a terénnych pracovníkov s
ve¾mi nízkymi mzdami. Nízke
mzdy sú vo všeobecnosti fenoménom Slovenska, zdôraznil prezident.

Pod¾a KOZ SR je preto ve¾mi
dôležité, aby po vo¾bách pokraèoval kultivovaný sociálny dialóg.
Na Slovensku – pod¾a názoru odborových predákov – „funguje na
dos vysokej úrovni“, horšie je to
napríklad v Po¾sku èi v Maïarsku,
ale i v niektorých západných európskych krajinách s pravicovými
vládami.
Dôraz na prípravu
Ako povedal viceprezident Slavomír Manga, odborová centrála
súbežne pracuje na vlastnom
programe pre ïalšie štyri roky,
ktorý chce predstavi na jesennom zjazde. Zdôraznil, že odborové úsilie nie je zamerané len
na otázku minimálnej a primeranej mzdy a boja proti prekérnym
formám práce, pri kolektívnom vyjednávaní sú pre zamestnancov
ve¾mi dôležité aj ïalšie každo-

roène vyrokúvané benefity, ako je
dåžka pracovného èasu, predåženie dovolenky, výška odchodného
a odstupného èi objem sociálneho
fondu.
Viceprezident Slavomír Manga
pripomenul, že pri vyrokúvaní vyšších kolektívnych zmlúv na rok
2016 sa podarilo dosiahnu konsenzus vo výške štvorpercentnej
valorizácie pre celú verejnú správu bez rozdielu, ihneï sa však
objavili skupinky ¾udí, ktorí nebrali
dosiahnutý konsenzus na vedomie a vznášali svoje pripomienky.
Vyzval preto na èo najširšiu diskusiu a dohodu všetkých zainteresovaných už v èase príprav kolektívnych zmlúv, veï ide o 350 –
tisíc zamestnancov vo verejnej
správe.
Na otázku redakcie POLÍCIA,
aký je osud návrhu KOZ na tvorbu

nových mzdových platových tabuliek pre verejnú a štátnu službu,
prezident KOZ potvrdil, že KOZ
na jeseò predložila Úradu vlády
SR návrh novej platovej sústavy
pre verejnú správu. Pod taktovkou vedúcej úradu sa utvorila pracovná skupina, v ktorej majú zastúpenie vláda, zamestnávatelia i
odborári. Pripomeòme, že odborársky návrh predpokladá základ
mzdovej tabu¾ky v prvej triede v
prvom stupni na úrovni minimálnej mzdy. Ako spomenul Slavomír Manga, návrh analyzoval aj
inštitút finanènej politiky MF SR.
Zmyslom návrhu je da mzdovej
sústave urèitú logiku, aby odzrkad¾ovala nároènos práce a zamedzila súèasnej praxi, keï sú
ešte zamestnanci v 7. tarifnej triede pod úrovòou minimálnej mzdy.
–er–

Študentom pezinskej policajnej školy sme priblížili, èo sú a k èomu slúžia odbory

Kto sa a zastane, ak nie odbory?
Niet vari zasadania rady predsedov ZO OZP, na ktorom by
sa nehovorilo o potrebe prijímania nových èlenov do OZP
v SR. Je to trvalá úloha pre všetkých predsedov základných organizácií i èlenov výborov, osobitné povinnosti v
tomto smere majú èlenovia vedenia. Donedávna sa tejto
práci poctivo venoval dlhoèný pedagóg, náš nedávny
podpredseda Ladislav Graèík, žezlo po òom prevzali v
centrále aj noví podpredsedovia, ktorí majú ešte v dobrej
pamäti podmienky dennodennej policajnej praxe, vzišli z
nej a napokon ich priviedla aj do radov èlenov a teraz funcionárov odborového zväzu.
S podpredsedom OZP Viktorom Kissom sme sa nedávno vybrali na Strednú odbornú školu PZ
v Pezinku, kde vedenie školy v
súèinnosti s predsednièkou tu-

odborov potrebujú a èo oèakávajú. Ve¾mi sme sa v našom odhade
nemýlili, v poèetných otázkach
dominovala sociálna oblas –
možnos získania bytu, výpomoc
Poslucháčov SOŠ PZ v Pezinku najviac zaujímali sociálne otázky
dom im dokáže zaujímavo spestri
vo¾ný èas i utvori priestor trebárs
na športové aktivity pre celú rodinu. To všetko finanène ve¾mi výhodne. Poslucháèi dostali na

Podpredseda OZP v SR Viktor Kiss pri prednáške
najšej základnej organizácie OZP
Erikou Seèányovou utvorilo priestor v èasovom harmonograme
poslucháèov, aby sa mohli oboznámi s èinnosou OZP v SR, s jeho povinnosami èi úlohami, ale aj
s tým, èo dokáže svojim èlenom
ponúknu.
Prednáška Viktora Kissa spojená s projekciou poskytla poslucháèom základné informácie, nás
zasa zaujímalo, èo dokáže týchto
mladých ¾udí v ne¾ahkých èasoch
oslovi, akú majú predstavu o užitoènosti èlenstva v OZP, èo od

zo sociálneho fondu, možnosti
pôžièiek. Poslucháèi sú v škole
len tretím mesiacom, o policajnej
praxi ešte ve¾a nevedia, preto ich
zaujímali aj niektoré platové a výsluhové náležitosti príslušníka PZ.
Od prednášajúceho dostali pravdivé odpovede, aby takpovediac
nemali ve¾ké oèi… Keï prídu do
praxe, zistia, že popri mnohých
ponúkaných benefitoch z dielne
OZP ani právna ochrana „pre
strýèka príhodu“ nie je na zahodenie a že životaschopná základná
organizácia s aktívnym predse-

ukážku aktuálne èíslo mesaèníka
POLÍCIA, v ktorom boli vložené aj
tlaèivá prihlášok pre prijatie do
OZP v SR. Veï majú èas na
rozmyslenie, môžu sa sta èlenmi

OZP už v škole, alebo neskôr v
útvare, kde nastúpia. Preto bude
aj vedenie odborov s takýmito aktivitami ïalej oslovova najmä
mladých policajtov.
(er)
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Problém platov príslušníkov PZ a obèianskych zamestnancov polície sa stáva neudržate¾ným
(Pokraèovanie zo strany 1)

nuje ve¾ká pozornos èinnosti hraniènej a cudzineckej polície v súvislosti s migráciou. Do Švédska
prišlo okolo 160–tisíc imigrantov,
majú s tým množstvo problémov,
ale musím poveda, že Švédi robia maximum, aby týchto ¾udí prijali a zabezpeèili všetky ich potre-

M. Magdoško
by. Na druhej strane, zaviedli prísne opatrenia na ich evidenciu, v
akomko¾vek dopravnom prostriedku prichádzajúcom do Švédska sa musí každý cestujúci legitimova. Tému migrácie sme s hostite¾mi prebrali dos detailne.
l Nás privádzajú do úžasu
dva údaje: v švédskej polícii
pracuje okolo 40 percent žien a
organizovanos v policajných
odboroch predstavuje 96 percent!
Je to pravda, ženy pracujú v
rôznych policajných zložkách, nie
je problém vidie na ulici dvojèlennú ženskú hliadku.
l Je pravda, že pri prijímaèkách majú ženy rovnaké podmienky na prijatie ako muži?
Nie celkom, ženské telo predsa len nie je prispôsobené na také
fyzické výkony ako mužské. Prijímaèky majú dos podobné našim,
pozostávajú zo psychotestov, fyzických testov, preverujú sa vedomosti a súèasou je aj obsiahly
pohovor. V príprave a výcviku sú
však na ženy kladené rovnaké nároky aj vo fyzickej kondícii, ženy tu
bežne chodia na služobné zákroky ako muži.
l Je záujem o službu v polícii?
Áno, môžu si vybera. Vzdelávanie nových policajtov trvá 2,5
roka, jeho súèasou je aj prax.
Riadnym policajtom v stálej službe sa tak uchádzaè stáva až po
2,5 roku.
l Švédsko je známe štedrým

a prepracovaným sociálnym
systémom, ako sa prejavuje v
policajnej práci?
Švédky nemajú materskú dovolenku v našom ponímaní, ale
nieèo ako rodièovské vo¾no, ktoré
môžu využíva tak ženy ako aj
muži. Aj v polícii je bežné, že matka je doma s dieaom len prvých
šes mesiacov a potom nastupuje
otec. Policajtka sa vráti do práce,
ale ïalších šes mesiacov len na
polovièný úväzok. Švédi však majú hustú sie predškolských zariadení – dokonca aj noèných, takže
matky majú o diea postarané, kedyko¾vek to potrebujú, pretože
švédske matky nepoznajú ú¾avy,
ktoré dáva naše zákonodarstvo –
napríklad, že na noèné služby môže by matka maloletého dieaa
velená len s jej súhlasom. Takže
trebárs aj slobodné mamièky majú možnos umiesti diea v školke
aj na noc, keï slúži.
l Èo vás ešte zaujalo poèas
návštevy?
Druhý deò sme sa oboznámili
s èinnosou spravodajskej jednotky, videli sme aj centralizované
operaèné stredisko v Štokholme.
Èo sa nám ve¾mi páèilo, to bola
práve centralizácia všetkých zdrojov informácií do jedného miesta,
v prípade krízovej situácie sa
stretnú všetci zodpovední riadiaci
funkcionári v jednej miestnosti a
spoloène riešia vzniknutý problém, majú k dispozícii hustú sie
videokamier a všetku najmodernejšiu spravodajskú techniku. My
tak ïaleko ešte nie sme. Ale napríklad informaènú vybavenos
policajných vozidiel máme vïaka
Soitronu aktuálne lepšiu, Švédi sa
ešte len chystajú na modernizáciu
služieb pre motohliadky. Utvrdili
sme sa v presvedèení, že centralizácia týchto operaèných pracovísk je správna cesta a nevyhnutnos. Treba si uvedomi, že
švédske miestne policajné jednotky pôsobia najmä na severe na
naozaj ve¾kom, pre naše obvodné
oddelenia nepredstavite¾nom teritóriu. Hocako, návšteva Švédska
potvrdila, že máme ve¾ké pole pôsobnosti v mnohých oblastiach
policajnej spolupráce a niè nebráni jej prehlbovaniu v jednotlivých
službách..
l Pristavme sa ešte pri
odborovej èinnosti. Je známe,
že vlastne všetky severské štáty majú policajnú odborovú
èinnos na ve¾mi vysokej úrovni, sú združení v regionálnej fe-

Výberové konanie
Prezident Policajného zboru vyhlásil výberové konanie
uchádzaèov o službu na Útvare osobitného urèenia PPZ. Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so životopisom je možné zasla Útvaru osobitného urèenia PPZ elektronickou poštou na
uouppz@minv.sk
ešte do 31. marca 2016.
kpt. JUDr. Damián IMRE, ÚOU PPZ
Tel.:
09610 58 018
Mobil: 0911 575 519
Fax.:
09610 59 083
mail: damian.imre@minv.sk

derácii pod názvom Nordiska a
vlastne všetky štáty sa vyznaèujú mimoriadne vysokou organizovanosou v odboroch.
Severské krajiny sú v tomto
naozaj fenoménom. Sú nauèení,
že od zamestnávate¾a nikdy niè
zadarmo nedostanú, všetko si
musia vyrokova, vybojova. Aj v
Švédsku vznikali policajné odbory
už na zaèiatku 20. storoèia, majú
teda dlhú históriu, tradíciu a sú na
òu patriène hrdí. Naše odbory majú 25 rokov a postoj k odborom je
u nás, ako vieme, celkom odlišný.
Je to zrejme spôsobené tým, že
pred rokom 1989 sme všetci museli by viac – menej povinne
organizovaní v SZM, v ROH, v
KSÈ… z toho zrejme vzišla urèitá
averzia, ktorú budeme ešte dlho
prekonáva. Od starších poèúvam, že po roku 1989 sa zaprisahali, že do konca svojho života už
do nièoho nevstúpia… U mladých
zasa pretrváva presvedèenie, že
odbory sú socialistickým prežitkom. Nie je to tak. Ak hovoríme
o vyjednávaní so zamestnávate¾om a ochrane práv zamestnanca,
nikde na svete neexistuje niè iné
na dosiahnutie týchto cie¾ov, ako
sú odbory, nech už sa volajú akoko¾vek. Severské krajiny sú príkla-

budeme od nového ministra požadova, aby venoval maximálnu pozornos stavbe koncepcie ïalšieho
rozvoja Policajného zboru. Dlhodobo nám v rezorte chýba urèitá
systémová vízia, koncepcia napredovania polície. To sú slová, ktoré
budem v ïalšom období používa
ve¾mi èasto. V našom rezorte sa
pracuje najèastejšie v štvorroènom, niekedy aj kratšom cykle,
chýba kontinuita. Ve¾a pozitívneho
sa za tie roky urobilo, ale èasto sa
aj závažné zmeny robili bez perspektívy, len z úzko straníckeho
uhla poh¾adu, bez kontinuity, takpovediac na kolene a s chybami,
ktoré sa neustále opravovali, alebo sa preš¾apovalo na mieste a zaèínalo sa odznova. To je celé zle,
škoda to¾kých rokov. Keï som si
pozeral volebné programy našich
strán, len som sa utvrdil vo svojich
poznaniach. Chýba nám jasná
predstava naprieè celým politickým spektrom, akú políciu chceme
ma o desa èi dvadsa rokov, ako
bezpeène chceme ži a èo pre to
musíme urobi. Potrebujeme jasnú
víziu, koncepciu, ktorá bude pre
každého ïalšieho topmanažéra
polície záväzná – bez politických
vplyvov. My sa budeme maximálne usilova o spolupodiel na

Národný komisár Dan Eliasson
dom, že aj policajné odbory tu boli
dávno predtým, než vôbec nejaký
socialistický štát vznikol. V Švédsku majú policajti dokonca právo
štrajkova, hoci ho v praxi ve¾mi
nevyužívajú.
l Prejdime k druhej èasti nášho rozhovoru: parlamentné
vo¾by. Vaše dojmy, pocity…
Mám. Ale politologické hodnotenie nechám odborníkom. Nám je
jasné, že my si nevyberáme sociálneho partnera, musíme komunikova s tým ministrom, ktorý príde. On zasa tiež nemá inú vo¾bu,
sme volení funkcionári. Našou povinnosou je v rámci obhajoby
právnych a sociálnych istôt zamestnancov usilova sa o spoluprácu s každým ministrom. V
praxi je to raz lepšie, raz horšie,
uvidíme. V každom prípade však

formovaní tejto koncepcie, máme
odborníkov z praxe a chceme pomôc, ak bude záujem. Niè nie je
teraz dôležitejšie ako stabilita a
jasná vízia. Ak mám hovori o
predstavách odborárov, tak jednoznaène musím zaèa mzdami policajtov i obèianskych zamestnancov v našom rezorte. Situácia sa
stáva neudržate¾nou, to hovorím s
plnou vážnosou. Práca policajta a
obèianskeho zamestnanca polície
nie je o niè menej dôležitá ako práca lekára, uèite¾a èi zdravotnej
sestry. Vnímavý topmanažér, nech
to už bude ktoko¾vek, nemôže tieto
ve¾mi vážne signály prehliada, pokles záujmu o prácu v polícii je toho jasným dôkazom. Dnes už naozaj ažko hovori zaèínajúcim policajtom o potrebe stavovskej hrdosti na policajnú profesiu. Ak sa

oblas platov v krátkom èase zásadne nezmení, èaká nás nezáujem mladých a odchod skúsenejších policajtov. Komu bude vyhovova chaos, dezorganizácia,
neistota, destabilizácia Policajného zboru? Toto sú faktory, ktoré
môžu nesmierne vážne poškodi
záujmy Slovenska. Destabilizovaný Policajný zbor nebude schopný
zabezpeèi ani elementárny verejný poriadok na uliciach, nie ešte
bojova proti organizovanému zloèinu a korupcii.
l Uplynulý mesiac bol poznaèený prebiehajúcim osobným hodnotením policajtov –
prvý raz v roènom intervale.
Ako sa pod¾a vás osvedèuje súèasné nastavenie hodnotiaceho systému?
Mám preh¾ad aj o priebehu rokovaní odvolacích komisií druhého stupòa. Stále zisujeme, že nie
málo riadiacich pracovníkov stále
nebolo schopných postavi žiadne, alebo reálne kritériá pre hodnotiaci systém jednotlivca. Hodnotenie naozaj nemôže fungova
na subjektívnom rozhodovaní riadiaceho pracovníka. Systém je tu
na to, aby eliminoval subjektívne
faktory rozhodovania, žia¾, èas
funkcionárov ešte odoláva. Èo ma
tiež znepokojuje, riadiaci pracovníci akoby nemali záujem zverejòova výsledky hodnotení, hoci
sú k tomu v metodických pokynoch jednoznaène zaviazaní. Nabáda ma to k podozreniu, že vedia o svojom subjektívnom hodnotení, inak by so zverejòovaním nemali problém. Potrebujeme jasnejšie definovanie kritérií, aby sa
ïalej zužoval priestor na vlastné
výklady v úvodzovkách tvorivých
riadiacich pracovníkov. Myslím si,
že hodnotiaci systém stále bude
ma aj svojich odporcov, ale niet
inej cesty, všade vo svete je hodnotenie základom pre posun
vpred aj v podmienkach polície,
staèí sa pozrie na prax v krajinách tzv. starej Európy.
l Pod¾a vás – ako sa podarilo po tomto prvom celoroènom
období posunú osobné hodnotenia k objektivite?
Poviem svoj osobný názor:
mám dojem, že povolenie urèitého podielu subjektivity v hodnotení a prepojenie na finanèné odmeny zasa systém do urèitej miery
zdeformovalo. Máme prípady, keï
boli všetci na obvodnom oddelení
PZ ohodnotení áèkom. Netvrdím,
že to teoreticky nie je možné, ale
prakticky neverím. Keby sa hneï
pod¾a týchto hodnotení dávali
osobné príplatky, všetci by dostali
rovnako a okamžite by sa spustil
krik. Niektorí riadiaci pracovníci
ešte stále nepochopili, že tadia¾
cesta nevedie. Naozaj je už potrebné, aby sa riadiaci pracovníci
vedeli každému svojmu podriadenému pozrie priamo do oèí a vyhodnoti jeho prácu na základe
výsledkov, nie pod¾a toho, aký
mám k nemu vzah. Absentuje
nám tiež ucelený systém kritérií
hodnotenia útvarov a hodnotenia
riadiacich funkcionárov týchto
útvarov na základe ich výsledkov.
Stále sa o tom ešte diskutuje.
Zhováral sa Peter Ondera
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Profesionálny vojak zomrel rukou policajta, tvrdil prokurátor
(Pokraèovanie zo strany 1)

usmrtenia pod¾a § 149 ods. 1
trestného zákona. Trebišovská
základná organizácia OZP v SR
poskytla svojmu kolegovi právnu
ochranu. Tomáša sa ujala košická
advokátka, všetky úètované právne úkony jej preplácala centrála
OZP.
Neuveriteľná tragédia
Nebohý Ivan Kolišèák bol vojak
z povolania, slúžil v armáde dvanás rokov, po šiestich rokoch
služby absolvoval misiu v Kosove
a pred rokom sa vrátil z misie v
Afganistane, ostal ïalej pracova
v tunajších kasáròach. Zdatný
športovec, slobodný, pomáhal
najbližším príbuzným, ako vedel.
Nad kasáròami zaviala smútoèná
zástava.
Mesto bolo okamžite plné najrôznejších fám a reèí. Tragédia
mala ve¾mi nepríjemný podtón.

prípade však nemohli spôsobi
smr. Závažnejší už bol nález nalomenej štítnej chrupavky, ktorý
býva èastým zranením najmä pri
škrtení, pri pôsobení tupej sily na
oblas krku. Lekárom však chýbali
iné nálezy, ktoré by nevyvrátite¾ne
potvrdzovali udusenie ako jednoznaènú a bezprostrednú príèinu
smrti.
Vyšetrovate¾ inšpekcie venoval
pozornos aj protichodnosti niektorých znaleckých názorov. Považoval za potvrdené, že postup policajtov pri nasadzovaní pút bol v
súlade s metodickou príruèkou
odboru výcviku, ktorá tieto postupy popisuje. Napriek tomu dospel
k názoru, že policajt Tomáš Papák
„vykonal služobný zákrok nad rámec zásad metodiky a taktiky služobných zákrokov,“ znemožnil
mužovi prijímanie kyslíka tlakom
na hrdlo, „v dôsledku èoho došlo k

Jeden zo znalcov – súdnych lekárov v tomto prípade
vyslovil ve¾ké znepokojenie, že príruèka PPZ z roku 2009
o metodike služobných zákrokov odporúèa (v prípade
polohy tela na bruchu) fixáciu zadržiavanej osoby tlakom
kolena na hrdlo. Z medicínskeho h¾adiska to považuje za
hrubú chybu.
Èo sa to už deje v tomto štáte,
keï policajti vraždia vojakov?!
Najmä rodina zosnulého sa so
smrou blízkeho naozaj nevedela
vyrovna, aj pred médiami priamo
obviòovali policajtov, že im zabili
syna, keï mu pri zakladaní pút kolenom jeden z nich tlaèil na hrdlo
tak dlho, až ho zmárnili, udusili…
Nebohého Ivana pochovali so
všetkými vojenskými poctami. Rodina mu dala spravi masívny náhrobok s kaligrafickým nápisom:
„Zabili ma pri policajnom zásahu.
Zomrel som násilnou muèeníckou
smrou. Keï anjel zatrúbi, ja sa
zobudím.“
Obvinenie policajta
Vyšetrovate¾ vypoèul množstvo
svedkov z miesta èinu, vypýtal si
bližšie informácie aj z odboru výcviku, zaujímali ho detaily, ako
presne má policajt postupova pri
prekonávaní aktívneho odporu, pri
zakladaní pút. Rozhodujúce slovo
však museli ma odborníci lekári,
súdni znalci. Èo sa to vlastne stalo? Preèo Ivan, vojak zocelený
dvoma misiami, kládol taký nezmyselný zúrivý odpor? Pitva potvrdila, že v sebe nemal ani gram
alkoholu, ani stopy po nejakej
známej omamnej èi psychotropnej látke. Aj v bare celý èas pil
len nealkoholické pivo a kávu, a
potom zaèal z nièoho niè vyvádza, potvrdila èašníèka. Nájde
pitva odpoveï na otázky, preèo sa
pod¾a svedkov správal tak èudne,
bol agresívny, vrèal, škreèal, zatínal päste, ceril zuby, preèo hovoril
o satanovi? A preèo tak náhle zomrel? Naozaj ho policajt udusil a
privodil mu tak smr, keï mu pri
zákroku tlaèil kolenom na hrdlo?
Rozpory
V spise sa postupne nazbierali
tri samostatné znalecké posudky
súdnych lekárov, ich závery sa
však v niektorých bodoch dos
rôznili. Znalci skonštatovali, že
bežné odierky a iné drobné zranenia vznikli pri zápase, v nijakom

smrti Ivana Kolišèáka,“ uviedol vo
vznesení obvinenia. Prokurátor sa
s jeho závermi stotožnil.
Tri faktory
Nielen obžalovaný tak s napätím oèakával hlavné pojednávanie, ktoré vlani viedol samosudca
Okresného súdu v Trebišove.
Rozsudok vyniesol 25. 6. 2015,
policajta v plnom rozsahu oslobodil spod obžaloby, keï konštatoval, že skutok nie je trestným èinom!

mi príznakmi, aké na Ivanovi videli
svedkovia vo forme akútnej poruchy správania. Už sám tento syndróm, ktorý Ivan pravdepodobne

potápaèi, ak použijú príliš tesný
neoprén s úzkym golierom. Vo filmoch s protagonistami rôznych
bojových umení zasa môžete vidie bojovníkov, ktorí protivníkovi
silno stlaèia hrdlo len dvoma
prstami, prièom protivník ve¾mi
rýchlo upadne do bezvedomia
alebo zomrie. A – zdôrazòujú aj

pod¾a nich nie je možné presne
kvantifikova podiel konania policajta poèas zákroku na mechanizme smrti. Nemôže z nej by vinený!
Oslobodený!
Prokurátor sa s oslobodzujúcim verdiktom okresného súdu
nestotožnil, nasledoval preto odvolací, druhostupòový súd. Ako
sme už spomenuli v úvode, krajský súd potvrdil prvostupòový
osobodzujúci rozsudok. Ïalej slúžiaci policajt Tomáš Papák si môže vydýchnu, je nevinný. Všetky
trovy konania uhradil OZP v SR.
Poznámka autora: Bližšie sme
sa venovali medicínskemu pozadiu tohto tragického prípadu aj
preto, aby pouèil i nabádal policajtov k opatrnosti pri služobných
zákrokoch najmä vtedy, ak vznikne pochybnos o príèetnosti zadržiavanej osoby možným požitím
psychotropných látok alebo prepuknutím psychickej poruchy, kedy najèastejšie prichádza k prepuknutiu syndrómu excitovaného
delíria. Zrejme aj preto jeden zo

náuèné publikácie na webe – zlyhania srdca sú èastejšie práve pri
policajných zákrokoch alebo pri
pacifikácii agresívnych jedincov v
psychiatrických lieèebniach, keï
smr spôsobí extrémne psychické
vypätie pri zápase s ošetrovate¾mi
èi policajtmi. Syndróm karotického sinu potom, spravidla bezprostredne po skonèení zápasu, môže spôsobi zástavu srdca.
Nešastný súhrn týchto troch
faktorov teda spôsobil vojakovi
smr, zhodli sa znalci, prièom

znalcov – súdnych lekárov v tomto prípade vyslovil ve¾ké znepokojenie, že príruèka PPZ z roku
2009 o metodike služobných
zákrokov odporúèa (v prípade polohy tela na bruchu) fixáciu zadržiavanej osoby tlakom kolena
na hrdlo. Z medicínskeho h¾adiska to považuje za hrubú chybu
a naznaèil, že lekári v spolupráci s
odborom výcviku PPZ budú usilova o zmenu odporúèaného postupu v tejto èasti príruèky.
Peter Ondera

Zástavu srdca zrejme spôsobil tzv. syndróm karotického sinu. Zjednodušene povedané, na mieste, kde sa
rozvetvuje krèná tepna, sú menšie rozšírenia tepien,
smerujúcich do mozgu a ostatného tela. Tieto miesta (sinus caroticus) sú akési senzory tlaku krvi, ktoré dávajú
mozgu signály, èi je potrebné èinnos srdca posilni, alebo naopak stlmi. V prípade vonkajšieho tlaku na tieto
body (napr. koleno na hrdle) tak dostane mozog „falošný
signál“ o zvýšení tlaku a dá pokyn srdcu, aby spomalilo
svoju èinnos, mozog je preto nedostatoène zásobený
okyslièenou krvou. Už sám tento syndróm môže spôsobi smr zastavením èinnosti srdca.
nadobudol poèas misie v Afganistane, môže sposobi smr, konštatovali súdni lekári. Pod¾a výpovede rodinných príslušníkov mal
Ivan takéto stavy od návratu z Afganistanu èastejšie, býval niekedy agresívny aj voèi nim, užíval
lieky na upokojenie.
V daný tragický veèer choroba
zrejme prepukla naplno ako dôsledok skrytej psychotraumy. Nuž a
tretí faktor súvisel priamo so
zákrokom, kedy bol Ivan pri zákroku evidentne èiastoène pridusený. Pokia¾ by však bol zdravý,
dôsledky by neboli také dramatické, tvrdili znalci. Èo sa teda stalo?
Zástavu srdca zrejme spôsobil
tzv. syndróm karotického sinu.
Zjednodušene povedané, na
mieste, kde sa rozvetvuje krèná
tepna, sú menšie rozšírenia tepien, smerujúcich do mozgu a
ostatného tela. Tieto miesta (sinus caroticus) sú akési senzory
tlaku krvi, ktoré dávajú mozgu signály, èi je potrebné èinnos srdca

Miesto tragédie: reštaurácia Berehovo v Trebišove
Celý rozsudok má 20 strán,
preto len ve¾mi v struènosti. Sudca sa oprel predovšetkým o lekárske znalecké posudky, keï už
považoval za dostatoène preukázané, že obžalovaný pri zákroku
postupoval v súlade s metodickou
príruèkou PPZ a zákrok nebol
bezprostrednou príèinou úmrtia.
Znalci zistili, že hoci Ivan bol 40–
roèný fyzicky zdatný muž, trénovaný športovec, jeho srdce už
nieslo stopy chorobných zmien vo
forme opuchu, drobných zakrvácaní a skôrnatených tepien.
Druhým dôležitým faktorom,
ktorý ovplyvnil vznik vážneho stavu predchádzajúceho smrti, bol „s
pravdepodobnosou hranièiacou s
istotou“ vznik tzv. syndrómu excitovaného delíria, psychickej poruchy, ktorá sa prejavuje presne tý-

EEG, môže sa to sta napríklad pri
holení, pri silnejšom utiahnutí kravaty èi pri prudkom pootoèení hlavy. Toto riziko poznajú napríklad aj

posilni, alebo naopak stlmi. V
prípade vonkajšieho tlaku na tieto
body (napr. koleno na hrdle) tak
dostane mozog „falošný signál“ o
zvýšení tlaku a dá pokyn srdcu,
aby spomalilo svoju èinnos, mozog je preto nedostatoène zásobený okyslièenou krvou. Už sám
tento syndróm môže spôsobi
smr zastavením èinnosti srdca.
Málo známe riziká
Syndróm karotického sinu laikom naozaj zväèša niè nehovorí,
tak ako nehovoril niè ani úèastníkom súdneho pojednávania –
okrem súdnych znalcov. V skutoènosti sa lekári èasto stretávajú
s miernejšími formami tohto
syndrómu, keï najmä starší ¾udia
neraz náhle stratia vedomie bez
nejakej vonkajšej príèiny a bez
zodpovedajúceho obrazu napr.

Neprehliadnite!
Všetky nové benefity, ktoré vyrokovalo vedenie
OZP pre èlenov, nájdete aj s detailami na našej webovej stránke

www.ozpsr.sk

–red–

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)
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Významný benefit z prostriedkov všetkých èlenov OZP v SR

Právna ochrana èlenov OZP v SR v roku 2015
Na prvý poh¾ad sa tento inštitút javí ako nevýznamná
služba, ktorú poskytuje OZP v SR svojim èlenom. Opak je
pravdou. Pod¾a môjho názoru je to najdôležitejší a najvýznamnejší benefit, aký majú èlenovia OZP v SR k dispozícii – predovšetkým v pracovnoprávnych veciach. To sa
však dá zisti až vtedy, keï sa policajt alebo civilný zamestnanec dostane do sporu so zamestnávate¾om.
Výsledkom takého sporu je obvykle žaloba o preskúmanie rozhodnutia na súde. V takom prípade je povinné zastupovanie advokátom. A vtedy u mnohých nastáva problém, veï len za prvotné
úkony si zamestnanec musí
pripravi minimálne okolo 400 eur.
S predlžovaním konania, samozrejme, rastú aj náklady za
právne zastupovanie a nie je nièím nezvyèajným, keï presiahnu
dvetisíc eur. V takých prípadoch
èlen OZP ocení poskytovanie
právnej ochrany, ktoré je z jeho
strany bezplatné. Vïaka tomu
môže vies spor aj nieko¾ko rokov
bez toho, aby úplne rozvrátil rodinný rozpoèet. Nieko¾ko úspešne
skonèených sporov so zamestnávate¾om sme už publikovali v POLÍCII, a v prezentácii prípadov
úspešnej právnej ochrany zamestnancov budeme na stránkach nášho mesaèníka pokraèova.
Ako na to
Èlenovia OZP v SR majú na
základe platného Štatútu právnej
ochrany èlenov OZP v SR (prí-

stupný aj na našej webstránke)
možnos požiada o poskytnutie
právnej ochrany v trestnoprávnych veciach, obèianskoprávnych
veciach, pracovnoprávnych ve-

ciach a v konaniach o priestupkoch, ktoré majú súvislos so služobným pomerom u policajtov –
èlenov OZP v SR, s pracovným
pomerom u ostatných èlenov OZP
v SR alebo s odborárskou
èinnosou èlenov OZP v SR. V
zmysle platného štatútu právnu
ochranu priznáva èlenovi príslušná základná organizácia OZP v

SR. Predsedníctvo OZP v SR na
svojich pravidelných zasadaniach
rozhoduje o financovaní nákladov
spojených s konkrétnymi prípadmi
právnej ochrany, náklady konania
sa hradia z úètu právnej ochrany.
Je to urèitá poistka z dôvodu, že
vo viacerých prípadoch základná
organizácia priznala èlenovi právnu
ochranu,
hoci
žiadate¾
nespåòal všetky podmienky uvedené v Štatúte právnej ochrany
èlenov OZP v SR, prípadne základná organizácia OZP v SR nemala k dispozícii všetky potrebné
podklady k rozhodnutiu o poskytnutí právnej ochrany.
V roku 2015 základné organizácie OZP v SR požiadali o financovanie poskytnutých právnych ochrán v 25 prípadoch.
Predsedníctvo OZP v SR schválilo financovanie 14 prípadov a 11
prípadov neschválilo. Vo všetkých
jedenástich neschválených prípadoch bolo dôvodom nesplnenie
príslušných ustanovení Štatútu
právnej ochrany èlenov OZP v
SR, ktoré boli riadne zdôvodnené.
Financovanie
Rok 2015 sme zaèínali so stavom na úète právnej ochrany vo
výške 8.642,33 EUR. Èlenské príspevky na úèet právnej ochrany
zo základných organizácií OZP v
SR predstavovali v minulom roku
14.587,08 eur. Na schválené prípady právnych ochrán bolo v roku
2015 preplatených 21 faktúr za
poskytnuté právne služby v celko-

vej sume 14.202,46 eura. Za
vyhraté právne spory èlenov OZP
v SR bolo spä na úèet vrátených
756,85 eur. Do roku 2016
vchádzame so stavom úètu právnej ochrany vo výške 9.759,45
eur.

padne niektoré dôležité skutoènosti zamlèia, aby si tak zabezpeèili financovanie právnej ochrany od OZP v SR v plnej výške.
Predsedníctvo OZP v SR preto
schva¾ovaniu financovania právnych ochrán venuje na každom

Význam právnej ochrany docenia mladí policajti po nástupe k
útvarom
Vieme, že ideálny stav by bol v
prípade schválenia všetkých právnych ochrán našich èlenov. Musíme si však uvedomi, že finanèné
prostriedky na úète právnej ochrany sú prostriedkami všetkých èlenov OZP v SR. Žia¾, aj medzi našimi èlenmi sa nájdu takí, èo požiadajú o právnu ochranu, no –
zrejme úèelovo – neposkytnú
všetky požadované údaje, prí-

zasadaní náležitú pozornos z toho dôvodu, aby financovanie prípadov právnej ochrany bolo vždy
v súlade so Štatútom právnej
ochrany èlenov OZP v SR a aby
nedošlo k neúèelnému vynaloženiu spoloèných prostriedkov.
Roman Laco, podpredseda
OZP v SR zodpovedný za oblas
právnej ochrany

Výsledok sporu: Policajtom v „trojke“ museli doplati príplatky za nerovnomernos èasu služby

Kto ponesie zodpovednos za nesprávne, nezákonné rozhodnutia?
Takto pred rokom, ako si mnohí pamätajú, v marci 2015
kulminovalo „vrenie“ v radoch policajtov, spôsobené
zmätkami okolo príplatku za nerovnomernos èasu služby. Vyšlo nariadenie MV SR è. 23/2015 s úèinnosou k 1. 4.
2015, ktoré chcelo všetko napravi, v skutoènosti malo aj
opaèný efekt, lebo do kategórie poškodených sa dostala
zasa iná skupina policajtov, a tak na marcovom zasadaní
rady predsedov ZO OZP bola nerovnomernos jednou z
k¾úèových tém plamennej diskusie. Z poverenia rady
predsedov išiel ministrovi vnútra protestný list vedenia
OZP…
Každý po svojom?
Ak teda hovoríme o príplatku
za nerovnomernos, celá kauza
vojde do histórie Policajného zboru ako celá séria dôkazov, že keï
dvaja robia to isté, nemusí to by
to isté. Hoci existovalo jedno nariadenie k nerovnomernosti, vydané v úradnom, teda v slovenskom
jazyku, v každom kraji si ho riadiaci funkcionári preložili do svojho
jazyka a vysvetlili po svojom. V
Bratislavskom kraji sa to podarilo
dokonca aj jednotlivým okresným
riadite¾stvám PZ. A z tohto èasu
sa datuje aj kulminovanie kauzy,
ktorá vojde aj do dejín OZP v SR
ako príklad úspešnej právnej
ochrany, dôkaz, že pri jednotnom
postupe a kvalifikovanosti podaní
zamestnancov, dožadujúcich sa
svojich práv, dokáže odborový

zväz ¾udí stmeli a úèinne pomôc.
O èo išlo?
Spoločný postup
Z iniciatívy jednotlivcov sa v
prostredí OR PZ Bratislava III už v
roku 2013 zaèali množi žiadosti o
priznanie a spätné vyplatenie príplatku za nerovnomernos v prípade výjazdových služieb, ako aj doplatenie mzdy za hodiny, odslúžené v tejto súvislosti nad rámec
38–hodinového pracovného týždòa. Žiadosti, adresované riadite¾ovi OR PZ v Bratislave III plk. JUDr. Rudolfovi Pischovi, poukazovali na fakt, že poverení policajti
nemajú priznaný 100–eurový
príplatok za nerovnomernos èasu
služby pri výjazdoch, hoci de facto a v súlade so znením zákona
slúžia v nerovnomernom režime.
Predovšetkým z tohto dôvodu na

pôde „trojky“ vznikla aj odborová
organizácia, jej èlenovia tak mohli
využi inštitút bezplatnej právnej
ochrany, mnohí ïalší policajti z
tohto okresného riadite¾stva sa
rozhodli poda žiados o priznanie
príplatku takpovediac po vlastnej
línii.
Odbory „vec“ zverili skúsenému advokátovi JUDr. Ivanovi Syrovému, ktorý popri „odborárskych“ klientoch prevzal aj všetkých ostatných žiadate¾ov – neodborárov, celkový poèet sa tak pohyboval okolo 40 osôb. Mimochodom, po dohode s vedením OZP
advokát poskytol neodborárom
viac ako aciové ceny za ich zastupovanie. Roman Laco, vtedajší
predseda bratislavskej krajskej
rady OZP a dnešný podpredseda
OZP, zodpovedný aj za právnu
ochranu nám potvrdil, že on osobne ani advokát nepochybovali o
úspešnosti takýchto podaní na súde, hoci riadite¾ OR PZ Bratislava
III. žiadosti stále odmietal ako nedôvodné. V písomných stanoviskách síce takisto dôvodil platným znením zákona è. 73/1998 v
paragrafe 97, ale s inými závermi.
Pod¾a neho ide v týchto prípadoch
o obyèajný nadèas v zmysle nariadenia ministra vnútra è.
17/2008. Riadite¾ nezabudol pripomenú, že musí dodržiava finanènú disciplínu a vychádza z
pridelených finanèných prostried-

kov urèených na nadèasovú službu. Zhrnuté: „Konštatujem, že
príplatok za nerovnomernos èasu
služby Vám bol priznaný pod¾a
poètu skutoène odslúžených hodín v noci a v dòoch služobného
pokoja a neprináležal Vám príplatok pod¾a § 97 ods. 1 zákona o
štátnej službe, ani ustanovenie
dåžky základného èasu služby v
týždni v trvaní 38 hodín,“ uviedol
riadite¾ v jednom svojom stanovisku. Preto na spätné priznanie príplatku za nerovnomernos pod¾a §
97 ods. 1 nevidel zákonný dôvod
v tomto ani v mnohých ïalších prípadoch.
Advokát JUDr. Ivan Syrový sa
vzh¾adom na právny stav od zaèiatku pokúšal o mimosúdnu dohodu, prièom ve¾mi intenzívne rokoval s prezidentom PZ a neskôr
s krajským riadite¾om PZ v Bratislave, ktorým jednoznaène odargumentoval požiadavky svojich
klientov ako aj nezmyselnos súdneho sporu.
Problém ešte nie je na konci
Ve¾kú ranu názoru spomenutého riadite¾a však udelil priamy
nadriadený, teda riadite¾ KR PZ
Bratislava plk. JUDr. Csaba Faragó, ktorý na základe odvolania
žiadate¾a v januári 2015 rozhodnutie riadite¾a „trojky“ rezolútne zrušil a vrátil na nové konanie a rozhodnutie. Krajský riadite¾
skonštatoval, že plk. Pisch pri vy-

daní pôvodného rozhodnutia porušil zákon, nedodržal procesný
postup ani lehoty.
V tejto situácii (vlastne už po
nadobudnutí úèinnosti nového nariadenia od 1. apríla 2015) muselo by každému triezvo uvažujúcemu funkcionárovi od prezídia až
po okres jasné, že ani súdu by
neostalo iné, len da za pravdu
navrhovate¾om.
Celý spor sa podarilo ešte na
sklonku roku 2015 úspešne mimosúdne ukonèi a ¾udia dostali,
èo mali dosta. V priemere na jedného policajta im bolo doplatených cca 1 100 eur. Nepochybne
jedným z najvážnejších faktorov,
ktorý ovplyvnil rozhodovanie služobných funkcionárov, bolo obava, že podobných žiadostí môžu
by ešte desiatky, ak nie stovky.
Pod¾a slov podpredsedu OZP v
SR Romana Laca problém naozaj
ešte nie je na konci: „V súèasnosti
mám na stole žiadosti o ïalšie
právne ochrany od odborárov z
piateho bratislavského okresu a
aktívne sa o podanie právnej
ochrany zaujímajú odborári z prvého
bratislavského
okresu.
Pod¾a plánov služieb, ktoré nám
ukázali, ide o rovnaké porušovanie zákona zo strany nadriadených ako na treom okrese.
Premlèanie nárokov pre policajtov
je až po troch rokoch, takže nás

(Pokračovanie na strane 7)
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Slávnostné otvorenie Výcvikového kynologického centra Canispol Slovakia

Slovenská polícia má aj vïaka Švajèiarom špièkové pracovisko
V utorok 16. februára 2016 ve¾vyslanec Švajèiarskej
konfederácie na Slovensku Alexander Wittwer za úèasti
ministra vnútra a podpredsedu vlády SR Roberta Kaliòáka, viceprezidenta PZ gen. JUDr. ¼ubomíra Ábela, riadite¾a odboru kynológie a hipológie PPZ plk. Mgr. Bc. Branislava Diïáka a ïalších pozvaných hostí slávnostne
otvoril policajné kynologické výcvikové stredisko Canispol Slovakia, ktoré je súèasou odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ v areáli Strednej odbornej školy PZ v
Bratislave – Devínskej Novej Vsi.
Služobné psy sa tu cvièia v
špeciálnej kynológii so zameraním na záchranárske práce,
vyh¾adávanie zbraní a streliva, výbušnín, omamných a psychotropných látok (drog), akcelerátorov
horenia, tabaku a tabakových vý-

V novotou voòajúcej hale privítala pozvaných hostí a úèastníkov
slávnosti Hudba MV SR. Atmosféru dotvárali služobné psy, ktoré
pod doh¾adom svojich psovodov
rozrušene èakali na to, až budú
môc ukáza svoju pripravenos a

viac ako 66 miliónov frankov, preto sú súèasou tohto projektu aj
spoloèné školenia slovenských
psovodov so Záchranárskym útvarom armády Švajèiarskej konfederácie, zamerané na pátranie v

teréne, v ruinách, ako aj noèné
cvièenia v zrúcaninách.
„Dnes inaugurujeme azda najvidite¾nejší prvok nášho spoloèného projektu. Verím, že medzinárodne uznávaná práca slovenskej
policajnej kynológie sa bude môc
v týchto priestoroch naïalej rozvíja…“ – povedal vo svojom slávnostnom otváracom príhovore
švajèiarsky ve¾vyslanec Alexander Wittwer.
Hotel pre psov…
Riadite¾ odboru kynológie a hipológie PPZ plk. Diïák zhodnotil
vybudovanie nového výcvikového

Po oficialitách sa rozrušené
psy koneène doèkali, aby mohli
ukáza, a ako zvládajú cviky poslušnosti na mieste i za pochodu.
V Európe ojedinelá…
Hostia sa na záver ukážok záchranárskej kynológie presunuli
na nádvorie, kde jazdkyòa služobnej hipológie a súèasne psovodka záchranárka predviedla
ukážku vyh¾adania a oznaèenia figuranta s využitím služobného koòa a služobného psa v lesnatom a
nepreh¾adnom teréne. Autorkou
tejto v Európe ojedinelej metodiky
vyh¾adávania stratených osôb je
ppor. Mgr. Lenka Weissová, služobne zaradená na OKH PPZ.
Nácvik takéhoto h¾adania stratených a zablúdených osôb (najmä detí a starších ¾udí) vyžaduje
skúseného psovoda záchranára,
ktorý je súèasne dobrým jazdcom.
Pes musí najprv absolvova záchranársky výcvik (získa príslušnú
kategóriu), kôò jazdecký výcvik
doplnený postupným prekonávaním nároèných prírodných prekážok, prièom sa obe zvieratá „vo
vo¾nom èase“ neustále pohybujú
spoloène, aby si na seba zvykli, a
aby psovod nauèil psa poslúcha
povely aj z konského sedla. Súèasou socializácie oboch zvierat
sú vychádzky do lesných po-

Ppor. Lenka Weissová pri ukážke práce so služobným psom a služobným koňom
robkov, màtvolných pachov a bankoviek.
Špičkové podmienky
Slovenská policajná kynológia
má v Európe ve¾mi dobré meno a
odteraz aj ve¾mi dobré podmienky
na skvalitnenie výcviku služobných psov špecialistov. Služobným psom, psovodom a ich
inštruktorom bude slúži nová výcviková hala, koterce pre ustajnenie pädesiatich služobných psov,
úèelne riešené ubytovacie priestory pre frekventantov výcviku,
moderné uèebne vybavené poèítaèmi a zrekonštruovaná veterinárna klinika.

spôsobilos, preto už poèas slávnostných príhovorov utvárali zvukovú kulisu, naznaèujúcu, že toto
všetko patrí im.
Celé to „spôsobil“ projekt
„Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR“, v rámci ktorého boli vyèlenené finanèné prostriedky aj pre výcvik služobných
psov špecialistov. Vybudovanie
výcvikového centra stálo vyše 1,9
milióna eur, bolo financované Ministerstvom vnútra SR a z prostriedkov, pridelených z Programu švajèiarsko–slovenskej spolupráce. Na Slovensku sa z tohto
programu celkovo preinvestovalo

Myslíš, že nás zoberú na služobnú kynológiu? Ja verím, že
v multi-kulti spoločnosti im náš
pôvod nebude prekážať!

V priestoroch komplexne zrekonštruovanej veterinárnej kliniky
areálu ako splnenie sna: „Toto je
doslova ako hotel pre psov. Je to
nieèo úžasné, je to naša pýcha…
Roène sa tu vystrieda 150 psovodov, pretože na základe interného
pokynu ich musíme každých 18
mesiacov preskúšava, výbušninárov a záchranárov každý rok.
Psovodi si sem chodia overova a
obnovova svoju odbornú spôsobilos, takže tu neustále rotujú…
Súèasne sem prichádzajú aj noví
psovodi, ktorí sa potrebujú zaèleni medzi psovodov špecialistov…
Základný výcvik našich psov síce
trvá tri mesiace, no služobný pes
sa formuje a vyvíja v podstate po
celý svoj život… Preto je ve¾mi
dôležité poskytnú im, a ich
inštruktorom, èo najlepšie podmienky. Výsledky sa potom ukážu
nielen na medzinárodných podujatiach, na ktorých naši psovodi
viackrát uspeli, ale aj v priamom
nasadení…,“ dodal riadite¾.
Výcvikové centrum Canispol
Slovakia vo svojom príhovore
ocenil aj pozvaný hos, ordinár
biskup František Rábek, ktorý policajným psovodom zaželal úspešnú prípravu v objekte chránenom jeho požehnaním.

rastov a nároèných terénov, postupne spojené s vyh¾adaním a
oznaèením (vyštekaním psom)
èupiaceho/ležiaceho figuranta na
krátku, a postupne dlhšiu priamu
vzdialenos, neskôr revírovaním
(vysielaním do urèených smerov).
Nájdený figurant psa odmeòuje
(malými kúskami potravy alebo
aportom), aby v psovi upevnil rados z nájdenia h¾adanej osoby.
Vzdialenos sa postupne predlžuje, až je pes napokon vysielaný na

samostatné prepátranie (revírovanie) nepreh¾adného terénu a porastov na vyh¾adanie ¾udského
pachu. Nájdenú osobu oznaèuje
vytrvalým štekotom, aby rýchlo
postupujúcemu jazdcovi ukázal
smer. Vrcholom výcviku je noèné
h¾adanie, pretože jazdec sa musí
spo¾ahnú aj na intuitívne správanie sa koòa, aby v nepreh¾adnom
teréne obaja neutrpeli zranenie.
Jazdec je v neustálom rádiovom
spojení s velite¾om zásahu, ktorého priebežne informuje o vývoji situácie, náleze a o prípadnej potrebe zdravotníckeho zásahu.
V polícii je vyše 700 psov
Po ukážkach si hostia pozreli
moderne vybudované koterce.
Poèas následnej tlaèovej besedy
minister vnútra konštatoval: „V
rámci Policajného zboru máme
viac ako 700 služobných psov,
ktorých používame na všetky naše èinnosti, od pátrania po páchate¾och trestných èinov, pri zachraòovaní stratených èi zasypaných
¾udí a, samozrejme, pri ochrane
našej východnej hranice, kde
plnia ïalšie špeciálne úlohy. Priemere roène zasahujú asi 20–tisíc
krát, a treba poveda, že vo ve¾kej
miere ve¾mi úspešne! Nielen ¾udia, ale aj zvieratá v službách ministerstva vnútra si zaslúžia kvalitné podmienky na služobnú prípravu… Verím, že sa im bude v
nových priestoroch páèi, a že sa
svojim psovodom za to odvïaèia
oddanosou, poslušnosou a nasadením,“ dodal minister.
Súèasou výcvikového centra
Canispol Slovakia je zrekonštruovaná veterinárna klinika, ktorú si
pozvaní hostia, sprevádzaní veterinárnym lekárom špecialistom
MVDr. Martinom Pa¾om, prezreli s
ve¾kým záujmom, prièom plk. Diïák predstavil pánovi ve¾vyslancovi aj emeritného riadite¾a
OKH PPZ plk. v. v. RNDr. Vladimíra Ïurišina, za pôsobenia ktorého
sa zaèal celý projekt tohto výcvikového centra zaèal pripravova.
Slovenskí policajní kynológovia
získali dôstojné a moderne vybavené školiace centrum, a tak sme
navštívili aj interiéry uèební, pracovísk inštruktorov výcviku a ubytovacích buniek vybavených sprchovacími kútmi, príruènými kuchynkami a spoloèenskou miestnosou, pretože frekventanti tu
prežijú 12–týždòové odlúèenie od
svojich rodín.
Text a foto: Mgr. Peter Nevolný
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s Viktorom Kissom, podpredsedom OZP v SR o nedávnom sneme KOZ v SR
Podpredseda OZP v SR Viktor Kiss sa ako delegát zúèastnil rokovania snemu Konfederácie odborových zväzov
SR, ktorý sa konal 25. februára 2016. Požiadali sme ho o
priblíženie obsahu snemovania.
l Pán podpredseda, v médiách ani na oficiálnej stránke
KOZ SR sme sa ve¾a o rokovaní
snemu nedozvedeli, výstupom
bola len výzva snemu k
èlenskej základni na úèas v
parlamentných vo¾bách. Nieèo
z priebehu?
Rokovanie snemu bolo, ak to
môžem posúdi, pomerne struèné
a tým aj krátke. Po schválení štan-

dardných bilanèných materiálov o
èinnosti a financovaní KOZ SR sa
diskusia rýchlo dostala k problematike školstva, ktoré, ako vieme,
v tom èase intenzívne žilo štrajkom uèite¾ov. Hlasy z pléna otvorili otázky okolo Deklarácie èlenov
Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku a
partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve, schválenej 17.

Najúspešnejší na Majstrovstvách Slovenska PZ
v bežeckom lyžovaní boli Žilinčania

Aj policajti z KR PZ Žilina sa v dňoch 1.-3. marca 2016 zúčastnili
Majstrovstiev Slovenska PZ v bežeckom lyžovaní na Štrbskom
Plese. V pretekoch žien na 6 km voľnou technikou sa stala majsterkou Slovenska por. Eva Lehotská z OR PZ Lipt. Mikuláš, medzi mužmi si na trati 12 km vybojoval titul npor. Ján Holiga z OR PZ Martin.
Počas druhého dňa sa bežali tímové šprinty. Medzi mužmi do 40
rokov si titul majstrov Slovenska vybojovali pretekári npor. Branislav
Dobiš (OR PZ D. Kubín) a npor. Ján Holiga, medzi mužmi nad 40
rokov sa na treťom mieste umiestnila dvojica mjr. Erik Bizoň (OR PZ
D. Kubín) a kpt. Ladislav Sventek z OR PZ Čadca. Medzi ženami si
striebro vybojovala dvojica v zložení por. Eva Lehotská a kpt. Anna
Novysedláková (OR PZ Martin). Svojimi výsledkami policajti z KR
PZ Žilina potvrdili, že patria medzi najúspešnejšie kolektívy zo
ziskom troch zlatých, jednej striebornej a jednej bronzovej medaily.

februára 2016. Deklarácia žiada
politické strany, aby pri tvorbe
programového vyhlásenia vlády,
pri každoroènom schva¾ovaní
štátneho rozpoètu a pri budúcom
legislatívnom procese presadili
viaceré ve¾mi zásadné požiadavky s dopadom na štátny rozpoèet. Signatári žiadali od 1. januára 2017 zvýšenie základných
platov pedagogických pracovníkov o 25 percent a každý ïalší rok
vo volebnom období navýšenie o
10 percent. Deklarácia ïalej požadovala, aby podiel HDP vo výdavkoch na školstvo do konca nového volebného obdobia dosiahol
najmenej 6 percent, keï zatia¾ nedosahuje ani 5 percent. Signatári
tiež v deklarácii požadujú, aby
plat zaèínajúceho vysokoškolské-

ho uèite¾a, teda odborného asistenta dosiahol na konci volebného
obdobia najmenej 1,7 násobok
priemerného platu v národnom
hospodárstve. Nároky, vznesené
predstavite¾mi školstva, sa na
sneme nepozdávali viacerým diskutérom, ktorí poukázali na to, že
celá verejná správa má problémy
s ve¾mi nízkymi mzdami zamestnancov, nielen školstvo a zdravotníctvo. Diskutéri poukázali na
to, že zamestnancom školstva
vláda už v posledných rokoch
viackrát valorizovala platy vyšším
percentom ako ostatným zložkám
verejnej správy.
l Vlani sa odborovým zväzom združeným v KOZ SR podarilo pri kolektívnom vyjednávaní s vládou dospie k dohode

na úrovni štyroch percent valorizácie pre celú verejnú správu…
Áno, aj v súèasnosti už má
KOZ hotový návrh vyšších kolektívnych zmlúv pre verejnú správu na rok 2017, ktorú predložila
vláde. Preto diskutéri na sneme
zdôrazòovali, že aj pri platových
požiadavkách musí KOZ postupova voèi vláde jednotne. Ak sa bude každý odborový zväz pokúša
o samostatnú dohodu so sociálnym partnerom na úkor èlenov
iných odborových zväzov, potom
existencia konfederácie odborových zväzov stráca zmysel. Odbory by skrátka mali aha za jeden povraz.
(po)

Kto ponesie zodpovednos za nesprávne, nezákonné rozhodnutia?
(Pokraèovanie zo strany 5)

dobiehajú nezákonnosti nadriadených v plánovaní v rokoch 2013
až 2015. Ja len dúfam, že koneène sa zaènú prijíma aj voèi
príslušným nadriadeným adekvátne opatrenia. Pripomeniem, že
nášmu èlenovi práve na tomto
okrese boli nadriadení schopní
uloži disciplinárne opatrenie „5
na 1“ zato, že nemal pokrývku
hlavy pri vykonávaní služobnej
èinnosti v budove (Polícia è.
6/2015). Som zvedavý, aké opat-

renia sa preto príjmu, keï sa policajtom museli dodatoène vypláca
náhrady v celkovej sume nieko¾ko
desiatok tisíc eur.
Uvidíme… Isté však je, že za
celým problémom stoja chybné
rozhodnutia príslušných služobných funkcionárov, ktorí v prípade
príplatku za nerovnomernos
vlastným svojvo¾ným výkladom
príslušných ustanovení a najmä
konaním v rozpore so zákonom
spôsobili škodu zamestnávate¾ovi. V jednom zo svojich stanovísk

už spomínaný riadite¾ OR PZ Bratislava III plk. Pisch síce pripúša,
že „k výkladu rovnomerného,
resp. nerovnomerného rozvrhnutia základného èasu služby v
týždni bolo vydaných viacero
usmernení sekcie riadenia ¾udských zdrojov MV SR, ktoré taktiež nedávajú jednoznaèný výklad
ustanovení spomenutých v predchádzajúcej èasti…“, èi to však
bude na obhajobu staèi, nevedno.
Peter Ondera

Už koncom marca budú platiť aj pre členov OZP v SR
nové zvýhodnené cenníky pre mobilnú službu 02
Ľudmila Húsková, OR PZ Martin

Viac o nových benefitoch na stránke www.ozpsr.sk
v rubrike DALIAN.
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Ukrajinskí a slovenskí príslušníci hraniènej polície sa uèili jazyk susedov

Aby si lepšie rozumeli…

Žiaľ, to je všetko, čo si poškodený pamätá!

Úrad hraniènej a cudzineckej
polície Prezídia Policajného zboru
v priestoroch a v spolupráci so
SOŠ PZ v Košiciach zorganizoval
od 15. februára do 4. marca 2016
prvé tri týždòové turnusy jazykového vzdelávania policajtov
z Riadite¾stva hraniènej a cudzineckej polície Sobrance a Štátnej
hraniènej služby Ukrajiny.
Príslušníci Policajného zboru absolvovali jazykový kurz
ukrajinského jazyka a príslušníci pohraniènej služby Ukrajiny
absolvovali jazykový kurz slo-

venského jazyka v rozsahu 32
vyuèovacích hodín s cie¾om získa
základné komunikaèné zruènosti.
Jazykové kurzy predstavujú jednu
z plánovaných aktivít v rámci projektu „Zlepšenie technických a
vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na
spoloènej slovensko–ukrajinskej
hranici“. Projekt je realizovaný v
rámci programu Cezhranièná
spolupráca a je financovaný z
Nórskeho finanèného mechanizmu a štátneho rozpoètu Slovenskej republiky.

Mimoriadne úspechy martinského policajta
V rozpätí mesiaca dvakrát na stupni víazov

To je fór!

mjr. Ing. Denisa Baloghová,
hovorkyòa Prezídia PZ

Babičky
Stretnú sa babičky v parku a chvália sa vnukmi:
Prvá: Môj bude asi doktor. Stále sa hrá s ampulkami a striekačkami a niečo si pichá.
Druhá: Môj bude asi agronóm. Sadí na záhrade mak a konope a
čaká na úrodu.
Tretia: Môj bude asi šofér. Namáča si handru do benzínu, hodí si
to na hlavu a vraví: "Babka, teraz ma neruš, bude jazda!"

To je fór!
Indián
Na ceste leží
Indián s
uchom priloženým na asfalt a
trhane hovorí:
Je to modrá Mazda, hliníkové disky, čierne nárazníky,
rýchlosť 90 km/h, arogantná
vodička...
Ľudia sa zbehnú okolo Indiána, v nemom úžase počúvajú a neveriaco krútia hlavou:
„To všetko počujete z asfaltu?“
Nie, ona ma zrazila...

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
FEBRUÁR 2016

Čiastka 9
9. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
100/2015 o opatreniach na zabezpečenie ochrany života a zdravia
občanov v súvislosti s teroristickými útokmi v Paríži v znení neskorších predpisov
Čiastka 10
10. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní previerok
inštruktorov a učiteľov v Policajnom zbore z odbornej spôsobilosti
organizačne zabezpečovať a vykonávať služobnú prípravu
Čiastka 11
11. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní streleckej
prípravy novoprijatých príslušníkov
Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Čiastka 12
12. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky zaradených
do I. výcvikovej skupiny
Čiastka 13
13. 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 14
14. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
27/2013 o vymenovaní členov di-

slokačnej komisie Prezídia Policajného zboru v znení rozkazu prezidenta Policajného zboru č. 8/2015
Čiastka 15
15. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa ruší rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
3/2016, ktorým sa vyhlasuje policajná akcia „Beta“
Čiastka 16
16. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vyhlásení výberového konania uchádzačov o službu
na útvare osobitného určenia Prezídia Policajného zboru
Čiastka 17
17. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
106/2015 o stanovení limitov informačno-technických úkonov
Čiastka 18
18. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Gama“
Stupeň utajenia: V
Čiastka 19
19. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Beta – cestná preprava“
Stupeň utajenia: V
Čiastka 20
20. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky zaradených
do I. výcvikovej skupiny
Čiastka 21
21. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní streleckej
prípravy pracovníkov oddelenia fyzickej ochrany objektov a kuriérnej
služby odboru ochrany objektov
Prezídia Policajného zboru

Cie¾om projektu sú štyri k¾úèové iniciatívy, ktorými sú obstaranie
a inštalácia moderného technického zariadenia pre potreby monitoringu situácie na hranièných
priechodoch a pre potreby vzdelávania policajtov, realizácia pilotných školení slovenských a
ukrajinských policajtov v odborných témach i v jazykových kompetenciách, realizácia výskumu
medzi cestujúcimi a policajtmi na
hranièných priechodoch s cie¾om
zefektívni vybavovacie procedúry
a realizácia konferencií a seminárov s cie¾om odborne diskutova o
opatreniach na zlepšenie manažmentu hranice.

V dòoch 22. až 24.1. 2016 sa konali v Rakúskom St. Ulrichu am Pillersee majstrovstvá Európy v šprinte psích záprahov. Za Slovenskú republiku sa v kategórii jednotlivcov v športovej disciplíne zvanej skijöring
zúèastnil aj npor. Ján Néger z OR PZ Martin, ktorý sa s výbornými výsledkami umiestnil na 2. mieste.
Už o necelý mesiac neskôr (18. až 21. február) sa npor. Néger zúèastnil na Šachtièkách pri Banskej Bystrici Majstrovstiev Európy psích
záprahov na stredne dlhých tratiach. Pretekári každý deò absolvovali
tra s dåžkou 31 km. Npor. Mgr. Ján Néger z Okresného riadite¾stva PZ
v Martine sa po vynikajúcom výkone umiestil na prvom mieste a stal sa
tak majstrom Európy pre rok 2016! Gratulujeme!
npor. PhDr. ¼udmila Húsková, OR PZ Martin

Upozornenie

Uzávierka budúceho čísla
je 11. apríla 2016
Redakcia

Poïakovanie za celoživotnú prácu

Krásne životné jubileum – 90.
narodeniny – oslávil 12. januára
2016 plk. JUDr. Valent Holda, ktorého meno sa výraznými písmenami zapísalo do histórie najmä
michalovskej polície. Právom mu,
aj pri príležitosti tohto sviatku, patrí naše poïakovanie za dlhoroènú
èinnos v policajnom zbore, v ktorom na rôznych postoch prežil 36
rokov! Poèas nich vychoval mnoho nových policajtov, ktorí si na jeho ¾udský prístup urèite pamätajú
dodnes.
JUDr. Valent Holda prešiel viacerými funkciami, dlhé roky viedol
michalovskú políciu. Služobný po-

mer ukonèil v hodnosti plukovníka
ako náèelník OS ZNB Michalovce
v roku 1986. Za svoju èinnos do-

KR PZ v Košiciach plk. JUDr. Juraja Leška na slávnostnom stretnutí na OR PZ v Michalovciach.

stal viaceré ocenenia. Posledné
je z tohto roku, prezident PZ gen.
Tibor Gašpar mu udelil medailu
Za zásluhy o rozvoj Policajného
zboru. Prevzal si ju z rúk riadite¾a

Živió, pán plukovník Valent
Holda!
Marek Ihnacik,
predseda ZO OZP Michalovce
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