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Minister vnútra SR Robert Kaliòák na zasadaní rady predsedov ZO OZP v SR uistil:

„Súèasou programového vyhlásenia vlády bude aj garancia zachovania súèasného sociálneho zabezpeèenia policajtov“
Bratislava (on) – Netradiène v Bratislave sa v piatok 1. apríla, v priestoroch rezortného Inštitútu pre verejnú správu
konalo jarné zasadanie Rady predsedov základných organizácií OZP v SR. Úèastníkov rokovania èakal ve¾mi bohatý pracovný program a do histórie nášho odborového zväzu vojde aj ako zasadanie rady predsedov s najvyšším
poètom prítomných vysokých funkcionárov rezortu.

Ako prvý prišiel medzi delegátov prezident PZ gen. Tibor Gašpar, vzápätí zavítal „staronový“
minister Robert Kaliòák, onedlho
na to sa v novej funkcii štátnej tajomníèky MV SR prišla predstavi
Denisa Saková, ktorá do volieb
zastávala pozíciu vedúcej úradu
MV SR. Spolu s òou prišiel medzi

Rada predsedov ZO OZP v SR odsúhlasila udelenie Pamätnej plakety ministrovi vnútra SR Robertovi Kaliòákovi ako výraz uznania za dlhoroènú spoluprácu. Ministrovi odovzdal plaketu predseda OZP v
SR Marián Magdoško

odborárov – už vo funkcii vedúceho úradu – Ondrej Varaèka, predchádzajúci generálny riadite¾ sekcie personálnych a sociálnych
èinností MV SR. Minister ospravedlnil neprítomnos druhého štátneho tajomníka MV SR Rudolfa
Urbanovièa.
Prišli aj ïalší pozvaní hostia –
Mgr. Dalibor Gdovin, riadite¾ firmy
Dalian, ktorá sprostredkúva èlenom OZP v SR množstvo výhodných poistných zmlúv a služieb
mobilných operátorov, ako aj
zástupcovia poisovne AXA s ponukou množstva – pre odborárov
zvýhodnených – poistných a úverových produktov.
Bolo teda jasné, že jarné zasadanie rady predsedov bude ma
naozaj bohatý obsah – a to sa ešte nedal vopred odhadnú záujem
delegátov o úèas v diskusii. Priebeh rokovania potvrdil ve¾mi vysoký poèet diskutérov.
V hľadáčiku hodnotenie
policajtov
Na úvod predseda OZP v SR
Marián Magdoško informoval o
plnení úloh z decembrovej rady.
Prvá sa dotýkala preverenia pochybností o zverejòovaní výsled-

kov hodnotenia v každom útvare.
Predseda požiadal prezidenta PZ
o zásah, aby na zverejòovanie
dohliadol. „Berieme to tak, že kolektív by mal by v rámci svojho
útvaru oboznámený s výsledkami,
aby sa všetci vedeli vzájomne porovna. Vnímame to ako pomoc
na odstránenie vnútornej korupcie, ktorá bola pred hodnotením práce jednotlivca. Ako odborári sme mali ve¾ké výhrady, že
boli ¾udia odmeòovaní za všelièo,
len nie za výsledky práce,“ uviedol. Potvrdil tiež, že pripomienky
èlenov k tomuto problému už prerokoval s tvorkyòou predpisu o
hodnotení jednotlivcov.
K druhému bodu úloh M. Magdoško opätovne požiadal predsedov základných organizácií, aby
venovali viac úsilia k skompletizovaniu evidencie èlenov vo vlastných ZO. Splnenie tejto úlohy je
ve¾mi dôležité pre skoré spustenie
úplnej evidencie èlenov s prístupmi predsedov k prehliadaniu a k
úpravám údajov èlenov ZO v tejto
evidencii.
Slovo má prezident
Slova sa vzápätí ujal policajný
(Pokračovanie na strane 2)

Z vystúpenia ministra vnútra Roberta Kaliòáka

Prioritou ïalšieho obdobia bude kvalita pracovného prostredia
Minister vnútra vo svojom vystúpení opätovne ubezpeèil,
že osobitný sociálny systém pre policajtov je po reforme
spred štyroch rokov dobre nastavený, keï aj Inštitút finanènej politiky dal „štempel“ na jeho 40–roènú udržate¾nos, èo dáva istotu aj mladým, nastupujúcim policajtom. „Žiadnu zmenu neplánujeme, systém má pozitívne výsledky, bude to garantované v programovom vyhlásení vlády. Garantujeme stabilitu, niè sa meni nebude,
leda ak k lepšiemu,“ uviedol.
Robert Kaliòák v príhovore potvrdil, že bude cie¾om novej vlády
zlepši platové podmienky pre civilných zamestnancov: „Dáme to
do vyhlásenia, chceme zmeni
štruktúru
platových
tabuliek,
chceme zaèína na 1. stupni minimálnou mzdou. Stupne nepôjdu
aritmeticky, nebude to identický
posun k najvyšej triede,“ priblížil
zámer. Rovnako pris¾úbil zmeny
„vo vnútri policajných tabuliek“ v
èasti tried 2 až 7, aby viac motivovali policajtov v kariérnom raste.
„Ten vieme garantova,“ zdôraznil.
Diskusia sa viedla aj na tému
nových rovnošiat. „Chcel by som,
aby každý policajt mal oba druhy

Myšlienka mesiaca:

rovnošiat, nová má slúži ako pracovná, druhá na reprezentáciu,
nazvime ju vychádzková.“ „Mnohí
sa však sažujú, že nové pracovné rovnošaty sú ve¾ké, mám aj
osobnú skúsenos,“ poznamenal.
(Na adresu nesprávneho oznaèenia ve¾kostí rovnošiat sa vyjadril
kriticky aj policajný prezident –
pozn.red.)
Minister sa kriticky vyjadril aj k
policajtom, ktorí nové, od zaèiatku
ve¾mi vyh¾adávané „kanady“ predávajú so ziskom cez internet. Vo
výdajniach sú za 69 eur, v Nemecku však majú cenu 260 eur.
„Berú tak topánky kolegom,“ poznamenal hnevlivo. Pod¾a pred-

stavy ministra policajti majú ma
zabezpeèené „na meno“ základné
výstrojné súèiastky, „hodnotu výstroje sme preto zvýšili, bežné veci spotreby si môžu prikúpi. Pro-

ces vystrojovania novými rovnošatami zaèína v Bratislave a pri¾ahlom okolí, títo policajti sú
vystrojovaní prednostne kvôli nastávajúcemu predsedníctvu Slovenskej republiky,“ netajil.

Minister pripomenul, že ak v
prechádzajúcom období bolo prioritou vybavenie polície novými vozidlami, v oblasti IT novým hardvérom i softvérom, prezbrojenie a
modernizácia výstrojných súèiastok, v nadchádzajúcom období bude prioritou skvalitòovanie
pracovného prostredia. Po rekonštrukciách WC rezort ráta s
opravami najmä obvodných oddelení PZ a okresných riadite¾stiev s
využitím eurofondov, ktoré v tejto
èasti gestoruje ministerstvo životného prostredia. „V prípade prvých 72 objektov už išli výzvy na
ministerstvo,“ informoval minister.
Sú to zväèša väèšie objekty, na
ktoré je alokovaných okolo 150
miliónov eur, „nieèo“ sa už investovalo na Sasinkovej ulici v
Bratislave (OR PZ Bratislava I) i v
Prešove. Po opravách a rekonštrukcách vonkajšieho pláša
a kúrenia objektov príde na rad
vnútorné vybavenie kancelárií.
„Èo nepôjde cez fondy, budeme
rieši sami z vlastných prostriedkov, vo Svidníku sme otvorili minifabrièku na výrobu okien, prvé budú vyrába pre OO PZ Lipany,“ informoval minister. „Je to pre rezort

„Zbabelci sú nepochybne nebezpečný živel, ale čo potom odvážni blbci?!“

lacnejšie ako nákup od cudzích
dodávate¾ov, nehrozia žiadne krachy firiem a fabrièku sme zriadili v
regióne, ktorý bojuje s vysokou
nezamestnanosou,“ pripomenul.
„Nie je to vždy o peniazoch,“
poznamenal,“ ale toto zamestnanie asi za 500 eur v tomto regióne
ich zaujalo, máme už asi sto žiadostí, chceme výrobu ïalej rozšíri. Podobne v rimavskosobotskom regióne h¾adáme priestory
pre zriadenie drevovýroby. Nábytok od odsúdených má fajn kvalitu, ale množstevne nedokážu pokry naše požiadavky. V tomto regióne, kde je núdza o prácu, utvoríme pracovné miesta a sú to výrobné možnosti pre nás, máme
ve¾kú spotrebu nábytku. Je to
podla mòa udržate¾ný mechanizmus, vyrobia presne na naše potreby stôl, zásuvkový kontajner,
skriòu vo vlastnej réžii, ostatné
dokúpime. Rezort má 51–tisíc zamestnancov, je to najväèší organizmus, takáto výroba má multiplikaèný pozitívny efekt, je dôležité,
aby zamestnanec pracoval v kultúrnom prostredí, aby bol spokojný,“ uzatvoril minister.
Spracoval –on–

(Jan Werich, 6. 2. 1905 – 31. 10. 1980)
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prezident gen. Tibor Gašpar, ktorý
zo svojho poh¾adu zhrnul hlavné
výsledky štvorroèného obdobia a
formuloval, èo Policajný zbor èaká
v najbližšom období. Detailnejšie
sa venoval problematike hodnotenia, plánovaným organizaèným
zmenám v najbližšom období, aktuálnym otázkam prezbrojenia a
modernizácii odevných súèiastok.
(Podstatné z jeho vystúpenia prinášame na inom mieste – pozn.
red.)
Ïalej sa ujal slova minister
vnútra Robert Kaliòák, ktorý vo
svojom vstupe povedal: „Pokúsime sa utvori pokraèovanie atmosféry, akú sme utvorili v predchádzajúcom období,“ Uplynulé obdobie oznaèil za ve¾mi dynamické, rezort prešiel ve¾kými zmenami:
„Myslím si, že väèšinu sme
zvládli, prezbrojenie prebieha teraz a verím, že budete spokojní, v
lete by malo by ukonèené.“ Pripomenul aj distribúciu nových rovnošiat s urèitými problémami. „Všade nájdete množstvo nedostatkov, ale nauèil som sa, že ideálne
to na zaèiatku nikdy nebude.“ Minister sa zásadne vyjadril k obsahu pripravovaného programového
vyhlásenia, potvrdil, že vláda garantuje stabilitu osobitného sociálneho zabezpeèenia policajtov
a pripomenul, že keby sa pred
štyrmi rokmi neurobila zásadná
reforma tohto systému, dnes už
mohla by situácia neudržate¾ná,

„bol by tlak na jeho zrušenie ako v
niektorých okolitých štátoch.“ Minister tiež hovoril o nutnosti rieši
platy obèianskych zamestnancov
a priblížil èrtajúce sa možnosti na
spravodlivejšie odmeòovanie policajtov.
(Viac z vystúpenia ministra
vnútra na inom mieste. Samostatne sme spracovali aj zaujímavosti zo spontánnej diskusie ministra i policajného prezidenta s
èlenmi rady – pozn. red.)
Výhody pre členov
V ïalšej èasti rokovania rady
dostali priestor riadite¾ firmy Dalian Dalibor Gdovin a zástupcovia
poisovne AXA. Priblížili detaily
produktov, ktoré boli predstavené
vo februárovom vydaní POLÍCIE.
Celá ponuka je dostupná aj cez
stránku www.ozpsr.sk, v závere
príprav je aj ponuka mobilného
operátora O2 pre èlenov OZP v
SR a ich rodinných príslušníkov.
Predstavitelia
komerèných
spoloèností odpovedali na ve¾ké
množstvo otázok z pléna. Ve¾kou
výhodou širokej ponuky služieb
pre odborárov je fakt, že ktoráko¾vek poistná služba sa dá uzatvori „na dia¾ku“ a voèi komerènej
ponuke sú ceny pre èlenov OZP
cite¾ne priaznivejšie. Predseda
OZP v tejto súvislosti varoval pred
možnými pokusmi o zneužitie odborárskych benefitov, mali by za
dôsledok okamžité zrušenie výhod, vyplývajúcich zo zmlúv.
Propagácia
Po ukonèení vstupu zástupcov

Životopis ministra vnútra Roberta Kaliòáka
Dátum narodenia: 11. 5.
1971
Miesto narodenia: Bratislava
Trvalé bydlisko: Bratislava
Stav: ženatý, 1 diea
Vzdelanie
advokátske skúšky, èlen Slo-

venskej advokátskej komory
Postgraduálne štúdium na UK v
Bratislave, obchodné právo
1995 – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Priebeh zamestnania
1999 – 2002 – advokát,
Advokátska kancelária MKKT
1995 – 1999 – koncipient, Advo-

kátska kancelária Majeriková
and Partners1992 – 1995 – asistent, Komerèno–právna kancelária1991 – manažér, ACE
Press (vydavate¾stvo právnickej
literatury)
Politická èinnos
2012 – 2016 – podpredseda
vlády a minister vnútra SR
2010 – 2012 – èlen Stálej delegácie NR SR do Parlamentného zhromaždenia NATO
2010 – 2012 – èlen Výboru
NR SR pre obranu a bezpeènos
2010 – 2012 – predseda
Osobitného kontrolného výboru
na kontrolu èinnosti SIS
2010 – 2012 – poslanec
Mestského zastupite¾stva Bratislava
2006 – 2010 – podpredseda
vlády a minister vnútra SR
2002 – 2006 – predseda Výboru NR SR pre obranu a
bezpeènos
2002 – 2006 – predseda
Osobitného kontrolného výboru
NR SR na kontrolu èinností NBÚ
Do funkcie ministra vnútra
prezident SR Andrej Kiska vymenoval JUDr. Roberta Kaliòáka 23. marca 2016.

Predseda OZP M. Magdoško (z¾ava) privítal na rokovaní ministra vnútra SR R. Kaliòáka, štátnu tajomníèku D. Sakovú a vedúceho úradu O. Varaèku

Noví štátni tajomníci MV SR
Ing. Denisa Saková

Dátum narodenia: 17. 4.
1976
Miesto narodenia: Nitra
Stav: vydatá, 1 dieťa

Vzdelanie
1999 – 2006 - Ekonomická
univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta – doktorandské štúdium, odbor: Poisťovníctvo
1994 – 1999 - Ekonomická
univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, odbor: Finančná sústava, peňažníctvo
1990 – 1994 - Gymnázium E.
Gudernu, Nitra
Prax
2012-2016 - Ministerstvo
vnútra SR - vedúca služobného
úradu
2011-2012 - E.ON IT Slovakia, s.r.o. - vedúca úseku koordinácie poskytovaných služieb
2007-2010 - Ministerstvo
vnútra SR - generálna riaditeľka
sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
2003-2007 - E.ON IT Slovakia, s.r.o. – riaditeľka divízie aplikácií
2001-2003 - Cap Gemini
Ernst & Young. GmbH., Berlin –
senior konzultant Cap gemini
Ernst & Young, s.r.o., Bratislava
– senior konzultant
1998 -2001 - DELTA E.S., a.s.
- konzultant
Znalosť jazykov
•
anglický
•
nemecký
Do funkcie štátnej tajomníčky
Ministerstva vnútra SR vláda SR
Denisu Sakovú vymenovala dňa
22. marca 2016.
Zdroj: www.minv.sk

Ing. Rudolf Urbanoviè

Dátum narodenia: 15. 9.
1960
Miesto narodenia: Liptovský
Mikuláš
Rodinný stav: ženatý, dve
deti
Vzdelanie
Bankovní institut, Vysoká
škola Praha a.s. – odbor financovanie
Prax
Zamestnanec verejnej správy
od roku 1983
Mestský úrad v Liptovskom
Mikuláši – viceprimátor
Okresný úrad v Liptovskom
Mikuláši – vedúci krízového riadenia
Obvodný úrad v Liptovskom
Mikuláši – vedúci krízového riadenia
Okresný národný výbor Liptovský Mikuláš – vedúci útvaru
obrany
Politická èinnos:
poslanec VÚC Žilina (2001–
2005)
poslanec Mestského zastupite¾stva Liptovský Mikuláš
Znalos jazykov:
•
anglický
•
ruský
Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vláda SR Rudolfa Urbanovièa vymenovala s
úèinnosou od 23. marca 2016.
Zdroj: www.minv.sk

firiem sa predseda Marián Magdoško vrátil k aktuálnym úlohám
OZP v tomto období. Informoval o
obsahu stretnutia s ministrom
vnútra, na ktorom si o.i. dohodli
pravidelné osobné stretnutia každý prvý utorok v mesiaci. Predsedom tiež priblížil výsledok príprav
kúpy rôznych propagaèných a reklamných predmetov pre èlenov
zväzu. Predsedníctvo po prieskume trhu, po porovnaní kvality a
ceny ponúk odporuèilo firmu
Starm. Podpredseda Viktor Kiss
predstavil predsedom celú ponuku dodávate¾a. V prvom kole,
uviedol, sú to propagaèné a reklamné predmety pre každého
èlena: kožené puzdro na doklady
s vlisovaným logom OZP, plastické samolepky a kovový odznak
OZP, pre predsedov ZO a na reprezentáciu odborov plakety, zástavy a vlajky. Podpredseda Viktor Kiss priblížil, že na základe pripomienok z predsedníctva bude
ešte puzdro upravené, pripravujú
sa aj nové odborové vyznamenania.
Predsedovia potom hlasovaním odobrili nákup propagaèných
predmetov a v samostatnom hlasovaní dali tiež súhlas na navýšenie rozpoètu v spojení s týmto nákupom. Predsedovia boli upozornení, že výroba takého ve¾kého množstva predmetov si vyžiada urèitý èas, firma zabezpeèí aj
distribúciu výrobkov na kraje.
Zaujímavá bola aj informácia o
zmenách v pravidlách poskytovania pôžièiek zo sociálneho fondu.
Predseda informoval o splnení úlohy z decembrovej rady predsedov,
bol zaslaný návrh na zmenu interného predpisu, kde hlavne žiadame predåži splatnos pôžièiek na
25 rokov. K uvedenému návrhu
bude zvolané stretnutie predsedov
a tajomníkov SOFO komisií za
úèasti vedenia OZP v SR.
Nové preukazy
Ïalšou témou boli nové preukazy èlenov OZP. Predseda informoval, že vedenie už zakúpilo tlaèiareò na preukazy, noví èlenovia
už budú automaticky dostáva novú verziu preukazu. Potrebné je,
aby ostatní èlenovia prostredníctvom predsedov základných organizácií dodali fotografie v digi(Pokračovanie na strane 3)

Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov!
Viac o ponukách firmy Dalian na stránke www.ozpsr.sk, rubrika Partneri alebo Nové benefity
Všetko na www.dalian.sk  Kontakty:  policia@dalian.sk  S dôverou sa obráťte na naše kolegyne:  Bibiana Mathiová – 0908 622 860, asistentka pre poistenie  Simona Kunayová – 0903 673 222, asistentka pre poistenie
info@dalian.sk  Martina Dzuricová – 0908 082 820, martina@dalian.sk, asistentka pre sluzby O2 a Slovak Telekom
 Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing
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tálnom formáte. Každý predseda
ešte dostane mail so spresnením.
Podpredseda Viktor Kiss: „Fotografie v najhoršom zoskenujeme

dú v internej èasti zverejnené
zoznamy èlenov s èíslami nových
preukazov, z preh¾adu tak bude
zrejmé, ktorí èlenovia ešte nový
preukaz nemajú.

rokovania pokraèoval podpredseda Viktor Kiss, ktorý informoval o
stave podporného fondu. Fond je
stabilizovaný, v uplynulom roku
bolo z neho poskytnutých pä prí-

Zasadaniu rady predsedov poskytol priestory na rokovanie Inštitút pre verejnú správu MV SR

u nás, ale prosíme o zasielanie fotiek v elektronickej podobe s
oznaèením mena a priezviska,
spolu so súhlasom na použitie
osobných údajov v súlade s novým zákonom. Základné organizácie nemusia èaka, kým budú
ma pohromade fotografie všetkých èlenov ZO, je možné posiela ich po skupinách, aby centrála
výrobu preukazov fyzicky zvládala. Bratislavskí èlenovia si tiež môžu prís vybavi nový preukaz
osobne priamo na centrálu OZP
na Raèianskej ulici, kde ich aj
odfotia.“ Tlaèivá na súhlas s poskytnutím osobných údajov pod¾a
nového zákona sú na webovej
stránke OZP, pripomenul podpredseda Roman Laco. Tiež informoval, že na webovej stránke bu-

Hospodárenie
Vyhodnotenie
hospodárenia
odborového zväzu za uplynulý rok
priblížil èlenom rady podpredseda
Pavol Michalík: „Hospodárili sme
dobre, mali sme vyššie príjmy ako
boli plánované a nižšie výdavky,
ako predpokladal plán,“ uviedol.
Po kratšej diskusii plénum vyúètovanie rozpoètu odobrilo hlasovaním.
Revízorka úètov Eva Miháliková priblížila výsledky kontroly hospodárenia centrály za obdobie
marec 2015 – marec 2016. V jednotlivých položkách štyria kontrolóri nezistili pochybenia, rozpoèet
bol dodržaný. Správu revízorov
plénum takisto schválilo hlasovaním.
V plnení bohatého programu

spevkov po 1000 eur, správu plénum tiež odobrilo hlasovaním.

ktorú predniesol podpredseda
Roman Laco. V roku 2015 predsedníctvo prerokovalo 24 žiadostí,
13 z nich bolo schválených, za
právnu pomoc OZP vlani v pätnástich prípadoch vyplatilo 14 202
eur. Roman Laco pripomenul, že
dôvodom neschválených žiadostí
bolo vo všetkých nedodržanie
podmienok štatútu právnej ochrany. (Bližšie v marcovom vydaní
POLÍCIE – pozn. red.)
Vzápätí sa opätovne ujal slova
Pavol Michalík, ktorý predložil na
schválenie žiados Základnej
organizácie pri Útvare osobitného
urèenia o pôžièku na rozvoj èinnosti vo výške 4–tisíc eur. Predsedníctvo vzh¾adom na ve¾mi dobré výsledky práce tejto organizácie pôžièku odporuèilo, plénum ju
tiež odobrilo hlasovaním.
Pri tejto príležitosti Marián
Magdoško pripomenul, že pôžièky
môžu – pri splnení podmienok –
využi aj ïalšie základné organizácie.
Rada predsedov ïalej schválila rozdelenie prostriedkov, získaných z dvoch percent z daní,

V „plnej zostave“ (z¾ava): R. Laco, T. Gašpar, M. Magdoško, R.
Kaliòák, P. Michalík, V. Kiss
Podobne bez výhrad – hlasovaním – prijali predsedovia správu
o poskytovaní právnej pomoci,

Sumu 2050 eur komisia rozdelila
na tretiny, peniaze aspoò trochu
pomôžu zmierni problémy týchto
rodín.
Keï už bola reè o daniach, Pavol Michalík pripomenul, že až 12
základných organizácií malo problém s vèasným dodaním podkladov pre daòové priznanie za uplynulý rok, preto sa na tieto organizácie sústredí pozornos kontrolórov, hospodárenie musia ma
vysporiadané už na jeseò, ak by
to nepomohlo, ïalšia kontrola bude nasledova v polovici februára.
Podpredseda Michalík naopak
pochválil za vzorný prístup k tejto
povinnosti kraje Trenèín, Trnava,
Banská Bystrica a Žilina, problémy majú najmä niektoré prezidiálne a bratislavské organizácie.
Séria hlasovaní pokraèovala
odsúhlasením menného zoznamu
návrhov na udelenie niektorého z
odborárskych ocenení, navrhnutí
èlenovia boli schválení en bloc.
Marián Magdoško osobitne poïakoval Veronike Rybanskej,
predsedníèke našej základnej organizácie pri Centre polygrafických služieb za pomoc pri spracovaní grafického návrhu na výrobu
nových preukazov.
Na základe otázky z pléna
podpredseda Pavol Michalík
spresnil, že školenie revízorov sa
uskutoèní pravdepodobne v troch
skupinách v prvej polovici mája,
bude spojené aj so školením o
právnej ochrane.
Po naozajstnom maratóne rokovania jarnej rady predseda
OZP v SR Marián Magdoško poprial všetkým zúèastneným šastnú cestu domov a pekný víkend.
Peter Ondera
Snímky autor

adresovaných OZP, pre troch
žiadate¾ov s ažko zdravotne postihnutými rodinnými príslušníkmi.

Z návrhu programového vyhlásenia Vlády SR, schváleného 13. apríla 2016

Èas Vnútorný poriadok a bezpeènos
Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadaní 13. apríla
2016 schválila návrh Programového vyhlásenia, ktoré je
pod¾a Ústavy SR povinná predloži Národnej rade SR do
30 dní od svojho vymenovania. Vláda predloží svoj program a požiada o dôveru poslancov NR SR dòa 18. apríla
2016. Z obsiahleho dokumentu zverejòujeme èas „Vnútorný poriadok a bezpeènos,“ a úryvok z časti „Verejná
správa“, hoci práce Policajného zboru sa dotýkajú viaceré kapitoly programového vyhlásenia.
Vnútorný poriadok a
bezpečnosť
Slovenská republika v uplynulých rokoch prijala efektívne a razantné opatrenia na zvýšenie
bezpeènosti a zníženie kriminality: dosiahnuté výsledky ju radia
na úroveò najbezpeènejších krajín
v Európe. Vzh¾adom na aktuálnu
medzinárodnú situáciu prichádzajú neustále výzvy a riziká asymetrického ohrozenia v podobe terorizmu, nekontrolovanej nelegálnej
migrácie, nových podôb a foriem
organizovaného zloèinu.
Vláda s oh¾adom na nedávne
teroristické útoky prijme zvýšené
bezpeènostné opatrenia v súvislosti s nastávajúcom predsedníctvom SR v Rade Európskej

únie, aby bol zabezpeèený plynulý priebeh podujatí v rámci predsedníctva v súvislosti s ochranou
verejného poriadku. Vláda prijme
všetky opatrenia smerujúce k posilneniu bezpeènosti a ochrany
obyvate¾ov a ich rodín, pokojný život v obciach a mestách.
Vláda posilní aktivity a inštitucionálne štruktúry zamerané na
predchádzanie a elimináciu radikalizácie spoloènosti vo forme
extrémizmu, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a agresívneho nacionalizmu. Osobitnú pozornos
bude venova posilneniu koordinaèných a výkonných mechanizmov v tejto oblasti a predchádzaniu radikalizácie zvláš zranite¾ných skupín obyvate¾stva zavede-

ním bezpeènostnej výchovy na
školách, ako aj podporou vhodných alternatívnych programov
pre mládež v spolupráci s tretím
sektorom.
Vláda bude naïalej posilòova
èinnos v rámci boja proti obchodovaniu s ¾uïmi, zabezpeèenia
pomoci obetiam vrátane ochrany
detských obetí, ako aj ochranu ich
¾udských práv, slobôd a dôstojnosti.
Vláda zabezpeèí dobudovanie
systému fyzického a technického
zabezpeèenia vonkajšej hranice
Slovenskej republiky s Ukrajinou
s využitím finanèných zdrojov Európskej únie a štátneho rozpoètu
Slovenskej republiky. Vláda garantuje pripravenos flexibilne posilni fyzické a technické zabezpeèenie vnútorných hraníc schengenského priestoru na území SR,
ak si to bude vyžadova medzinárodná bezpeènostná situácia. Vláda už realizuje opatrenia a bude
pokraèova v posilòovaní spolupráce Slovenskej republiky s inštitúciami, orgánmi a agentúrami
Európskej únie pri zabezpeèovaní
vonkajších hraníc schengenského

priestoru. Jednou z priorít predsedníctva Slovenskej republiky v
Rade Európskej únie bude podporovanie urýchleného vybudovania personálnych a technických
kapacít novej Európskej agentúry
pre pohraniènú a pobrežnú stráž.
Vláda považuje i naïalej za
svoju k¾úèovú úlohu nekompromisný, koncepèný a systematický
boj proti závažnej ekonomickej
trestnej èinnosti, najmä proti daòovým podvodom a daòovým únikom.
Vláda bude presadzova efektívne postupy na zmrazovanie finanèných zdrojov a aktív teroristov a iných osôb uvedených na
sankèných zoznamoch Bezpeè-

nostnej rady OSN a Európskej
únie, vyplývajúcich z rezolúcie
Bezpeènostnej rady OSN è.
1373/2001 a zo 4. hodnotiacej
správy výboru expertov MONEYVAL.
Zmeny v oblasti environmentálnej kriminality, ktoré vláda aj s
podporou Európskej únie v posledných rokoch implementovala,
sa osvedèili a naïalej bude pokraèova v zefektívòovaní nastaveného systému opatrení na predchádzanie a úèinné postihovanie
environmentálnej trestnej èinnosti. Ïalej vláda podporí vytvorenie
regionálnych štruktúr expertov v
oblasti environmentálnej krimina(Pokračovanie na strane 6)
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Z vystúpenia policajného prezidenta gen. Tibora Gašpara na jarnom zasadaní rady predsedov:

„Budem sa snaži chodi na vaše rady a prenáša poznatky v priamom kontakte“
Policajný prezident gen. Tibor Gašpar sa ujal slova krátko
po zaèiatku zasadania rady predsedov a keïže išlo o jeho
prvé povolebné stretnutie s odborármi, hovoril najprv o
sebe: „Vždy som hovoril, že nikto nie je so stolièkou zrastený, deklarujem, že ak budem ïalej, budem vies komunikáciu tak ako beží doteraz, s predsedom máme nastavené stretnutia každý týždeò, a budem sa snaži chodi na
vaše rady a prenáša poznatky v priamom kontakte,“ povedal a pokraèoval: „Dos vážne sa hovorí, že sa bude nanovo v zákone upravova vo¾ba policajného prezidenta,
možno aj vyššieho manažmentu. Predpokladám, že sa to
odrazí v programovom vyhlásení. Svoje ïalšie pôsobenie
vnímam do úèinnosti nového zákona o štátnej službe.
Možno budem musie by potom úèastníkom výberového
konania, to by malo by asi v polovici 2017“.
„Teraz treba prejs obdobím nášho predsedníctva v Rade Európy, aby nebol chaos a neistota.
Prvý garanèný moment je, že sme
dostali zo zákona par. 35, ods. 2,
èo by malo by vážnym signálom,
aby sa ¾udia venovali práci. Na to
je hodnotenie, aby sme vedeli vyhodnoti ¾udí pod¾a výsledkov práce, a ak treba, vymeni funkcionárov dôvodne pre neschopnos.
Nový zákon umožní nastavi aj
pre nižšie funkcie kariérny postup
cestou výberového konania. Nikto
nie je zabetónovaný navždy – od
najnižších funkcionárov sa pôjde
pod¾a výsledkov, pod¾a nich budú
odmeòovaní. Je potrebné nastavi
kariérny postup a spája ho s
hodnotením. Urèite je nutné otvori platovku, táto úloha nás èaká v
v súèinnosti s OZP.“
K hodnoteniu jednotlivcov
Prezident sa tejto problematike
venoval obšírnejšie. Na margo
požiadavky predsedu OZP, aby
funkcionári poctivo zverejòovali
výsledky hodnotenia vo svojich
útvaroch, potvrdil, že hneï dá po-

notenie za rok 2015 bude prerokované v kolektívoch, aby policajti
videli, ako postupoval nadriadený.
Pri odvolacích komisiách sme
zisovali, že nadriadení niekedy
ani nevedeli predloži kritériá,
pod¾a ktorých hodnotili. Pôjdem
tak ïaleko, že budem vyvodzova
zodpovednos voèi nim za takéto
hodnotenie. Tri roky o tom rozprávame, prioritne si mal každý
riadiaci pracovník nastavova kritériá sám, keï už sa kritizovali kritériá z centra. V strede je kompromis. Odborný útvar môže da návod, ale koneènú zodpovednos
má priamy nadriadený, ktorý môže zoh¾adni špecifiká, aby hodnotenie bolo objektívne. Tam niekde
budeme smerova predpis. Centralistický prístup je nevhodný,
urèova z Bratislavy výšku odmien
nie je dobré, spôsobilo to, že pomaly všetci boli áèkari, nanajvýš
niektorí v B. Na minulej rade sme
spomenuli, že sme mali aj oddelenie, kde boli všetci v áèku, aby
mali najvyššie odmeny, urèené z
centra. Dostal som od ministra

Rokovanie prinieslo množstvo zaujímavých informácií a názorov
kyn, aby túto úlohu všetci riadiaci
pracovníci dôsledne rešpektovali:
„Najnižšou úrovòou zverejnenia
hodnotenia je kolektív, kde nadriadený zdôvodní, ako hodnotil a
preèo. S¾ubujem, dáme to do
predpisu, aby to bolo jednoznaèné a nemusel som dáva k tomu
dodatoèné pokyny. Ešte toto hod-

súhlas, utvoríme virtuálne balíky
odmien pre kraje, neskôr na okresy, aby s tým pracovali a rozde¾ovali odmeny priamo nadriadení.
Nech si ten balík rozdelia trebárs
na dvanástiny a odložia si nieèo
na roèné odmeny, možno dáme
nejaké rámcové pravidlá. Ale na
nich bude zodpovednos. Ja sa

budem zaobera kritériami, ak boli
všeobecné, budem prijíma opatrenia, ale z Bratislavy nebudeme
urèova, ko¾ko policajtov má by v
áèku. Mali by to by percentá v
hodnotení, detaily sú vecou hodnotenia, stupeò A od 91 percent
vyššie. Už som tu povedal moju
predstavu: ten, kto si plní svoje
pracovné povinnosti a neurobí niè
zlé, tak je pod¾a mňa céèkar. Má-

gen. PaedDr. Tibor Gašpar
me zakódované, že trojka nie je
bohvieèo, ale všetko nad to, èo
urobí ochotne, aktívne, èo prinesie ako bonus, nech je vyjadrené
v áèku alebo v béèku, opaène pod
stupòom C. Nauème sa, že stupeò C je štandard. Je to môj názor, viem, že sa bude ažko presadzova najmä na nižších stupòoch, ale ak urobíme ako štandard stupeò A, tak mi dáte za
pravdu, nikomu by sa to nepáèilo.
Hodnotenie jednotlivca je jednoznaène spojené s tým, ako my vidíme hodnotenie útvaru, lebo pocitovo èasto majú funkcionári pocit, že oddelenie pracuje super,
inak to vidí riadite¾ v sídle kraja,
inak kdesi na okraji regiónu. Riadite¾ nech sa porovnáva s inými
krajmi, ak sa porovná vo vlastnom, vždy bude horší a urèite sa
to nedá nastavi v Bratislave. Máme za sebou tri roky skúseností,
priniesli veci, ktoré treba pomenova a rieši.“
Hodnotenie kolektívov
„Èo sa týka hodnotenia kolektívov, to už je možno úloha na vedeckej urovni, nie je to stavanie z
tehál èi kopanie jamy, ktorá sa dá
odmera. Ale systém musí poveda aspoò základ. O nieèo sme sa
pokúšali, dotklo sa to Prešova. Ak
je tu nejaký nápad trestnej èinnosti, môže to ovplyvni skupina policajtov. Dlhodobo vieme, ktoré útvary sú poddimenzované z h¾adiska poètov, ak dáme delenie,
nevyjdú v poriadku èísla, napr. dopraváci urobili korigovaný ukazovate¾, cez kilometrovú sie v regióne. Nie každý kraj má rovnakú

dåžku cestnej siete, rozdielny je aj
poèet prejdených vozidiel. Sú to
iné èísla medzi krajmi, a v kraji by
sme našli rozdiely medzi okresmi.
Smerodatný bude asi stav na
stupni kraj, ale za pä èi desa rokov. Zoberme si Žilinu. Vlani mala
rekordne zlé výsledky, nemôžeme
ich v tomto roku ešte zhorši. Ale
keï sa aj trošku zlepšíme, to ešte
nie je v poriadku. Musíme si odpoveda na otázku, èo to spôsobuje.
Èi je výsledok primeraný úsiliu,
keï oni tvrdia, že robia všetko èo
môžu. Vzniká kopa iných otázok.
Budeme o tom ve¾a rozpráva aj s
odborovým zväzom, chcem dosiahnu súlad. Kritizova je ¾ahko,
ale daj návrh, ktorý bude lepší!
Neosobujem si právo, že èo sa
povie v Bratislave, je to jediné
správne. Aj vás vyzývam, dajte
návrhy, èo da do metodiky, každý
má svoj názor. Budúci týždeò budú prejednané všetky hodnotenia
– do nejakého obdobia – a vyhodnotíme všetky odvolacie konania.“
Koncepčné zámery
Policajný prezident ïalej reagoval na návrh predsedu OZP:
„Èo sa týka návrhu Mariána Magdoška, že je potrebné urobi stratégiu ïalšieho rozvoja PZ, lebo
nám ve¾mi chýba, myslím si, že je
potrebné vymedzi, na èo sa zamera, aby sa stratégia urobila aspoò na desa rokov a každý minister by ju mohol o èosi vylepši.
Osobne som na takom dokumente nepracoval, ale možno by
sa dalo, veï máme rôzne akèné
plány na rôzne oblasti èinnosti,
pre rozvoj PZ by to bolo žiadúce.“
Čo sa nedotiahlo
„Èo sa nedotiahlo, to je hodnotiaci systém a organizaèné štruktúry. Na stole mám už od minulého roka zjednotenie dvoch typov
štruktúr okresných riadite¾stiev,
ale ešte sa to nedostalo do diskusie.“
Prezident ïalej hovoril o predstave dvoch typov okresných riadite¾stiev, aby sa urobil poriadok v
štruktúrach, èo neznamená, že
nebude možné prispôsobova
štruktúry miestnym špecifikám:
preskupi sily v platnej štruktúre.
„Zámer sa podaril napríklad na

PMJ“, povedal prezident, „potrebné je urobi poriadok v štruktúrach
PPÚ, ale trebárs aj v kynológii èi v
pyrotechnických zložkám. Sú tam
aj rôzne príplatky, rozdiely medzi
útvarmi, v záujme spravodlivosti
tam treba vnies poriadok.“
Oblasť MTZ
K problematike výstroja a výzbroje prezident PZ ocenil, že sa
už zaèal proces prezbrojovania:
„Prioritou je naše predsedníctvo v
Rade Európy, teda Bratislava a
pri¾ahlé kraje idú v prezbrojení
ako prvé.“ Uviedol, že sa rôznili
názory, ktoré zložky akú zbraò
potrebujú, možno pripusti aj individuálne rozdiely, ale zásady sa
museli stanovi, napr. že hliadka
musí by vybavená jedným typom
zbrane. Zdôraznil dôležitos výcviku, inštruktori musia by výrobcom
pripravení aj na nové tzv. mestské
samopaly. Potvrdil, že úplne sa z
výzbroje policajných útvarov nevyradia ani samopaly vz. 58,
„Chceme, aby po modernizácii
boli na útvaroch v trezoroch pre
prípad vzniku mimoriadnej situácie, ako bol napríklad Harman.“
Výstroj
„Ešte je ve¾a diskusií k výstrojným súèiastkam, prichádza uniforma z najmodernejších offdoorových materiálov, je to dobrý
trend. Otázne je, èi je dobre vysvetlený systém financovania,“
poznamenal policajný prezident.
„Vyspelé polície v Európe majú
odevy z týchto materiálov. Pre terén, kde policajt strávi 10 èi 12 hodín, musí ma to najlepšie. Zásahová obuv je výborná, ale policajti
s òou obchodujú, je množstvo inzerátov. Títo predajcovia tak ukracujú kolegov. Teda nie je ešte
všetko v najlepšom poriadku, ale
sme na dobrej ceste. Sú ešte zámery zlepši zimnú bundu, sú voèi
nej výhrady, ale ak si ju policajt
nedá a trasie sa od zimy v nulasedmièke, nie je na neho pekný
poh¾ad. Zámer je výstroj spravi
tak, aby bol variantný a umožòoval dobre sa obliec primerane k
akejko¾vek vonkajšej teplote. Je
to cesta do budúcna.“
Spracoval – on –
Medzititulky redakcia

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)

Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov!
Viac o ponukách firmy Dalian na stránke www.ozpsr.sk, rubrika Partneri alebo Nové benefity
Všetko na www.dalian.sk  Kontakty:  policia@dalian.sk  S dôverou sa obráťte na naše kolegyne:  Bibiana Mathiová – 0908 622 860, asistentka pre poistenie  Simona Kunayová – 0903 673 222, asistentka pre poistenie
info@dalian.sk  Martina Dzuricová – 0908 082 820, martina@dalian.sk, asistentka pre sluzby O2 a Slovak Telekom
 Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing
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Odznelo v diskusii. Odpovedajú minister vnútra a policajný prezident

Zasadanie rady predsedov charakterizovalo množstvo otázok z pléna
Vystúpenia ministra vnútra SR Roberta Kaliòáka a policajného prezidenta gen. Tibora Gašpara vyvolali živé
reakcie èlenov rady predsedov, v niektorých prípadoch aj
èlenov vedenia OZP v SR. Prinášame redakène upravený
obsah dialógov, ktoré môžu zaujíma širší okruh èitate¾ov.
Policajný prezident hovoril o výcvikár, povedali nám, že sa
plánovaných organizaèných zme- zbrane budú vymieòa na etapy,
nách v štruktúrach OR PZ, ktoré prioritne pre OO PZ, ale ja ako výby sa mali zjednoti v dvoch ty- cvikár nie som v prioritnej skupipoch. Ako však bude regulovaný ne, pritom máme cvièi na nové
poèet policajtov na jednotlivých zbrane ostatných? Ale ako, keï
oddeleniach èi odboroch, keï je nebudem ma pištol v ruke ako prniekde prive¾a ¾udí, inde zasa chý- vý? Pod¾a nariadenia máme najbajú? znela otázka.
prv odovzda staré zbrane, mám
Generál Gašpar odpovedal, že by preškolený, mám ma podpípoèet ¾udí na oddeleniach je ve- sanú BOZP a až potom dostanem
cou okresného riadite¾a, ten musí novú pišto¾? Èo medzitým?“
najlepšie vedie, kde a ko¾ko
Policajný prezident priznal, že
potrebuje ¾udí. V prípade opod- o probléme poèuje prvýkrát, vyriestatnenej požiadavky je potom na ši budúci týždeò, potvrdil.
policajnom prezidentovi, aby dal
Otázka: Máme zvýšený výkon
prepracova systemizáciu, keï služby, ale nemáme ani ramer, ani
napríklad namiesto „dvojkára“ dréger, tak s èím máme robi?
potrebujú v okrese obsadi pozíciu
Policajný prezident pripustil, že
v „sedmièke“ triede,
pretože stupeò okres
ani kraj na toto právomoc nemajú.
Predseda základnej organizácie pri
UOÚ vzniesol na policajného prezidenta
požiadavku na doplnenie a skvalitnenie vybavenia príslušníkov útvaru.
V naozaj živej diskusii musel predsedajúGenerál Gašpar
ci
urèo
va poradie záujemcov o vystúpenie
bol prekvapený, pretože považuje vybavenos tohto útvaru – v porovnaní problémy v množstve použis inými – za ve¾mi dobrú, tejto te¾ných drégrov spôsobuje aj neotázke aj osobne venuje ve¾mi súlad medzi dodávkami drégrov a
ve¾kú pozornos, èasto sa stretá- termínmi ich kalibrácie, je to vec
va s vedením útvaru a rieši ich po- ministerstva. „Ale èo sa týka nážiadavky.
plne práce hliadok, tak to nie je
Otázka: je v teréne dostatok ¾u- len o meraní rýchlosti a zisovaní
dí na boj proti extrémizmu?
alkoholu, je to iba jedna èas z ich
Prezident podotkol, že sa aj v povinností. Nikdy to nebude tak,
tomto smere ešte vedie diskusia, že každá hliadka bude ma všetlebo výsledky práce „extrémistov“ ko. Urobila sa napríklad tabu¾ka
v regiónoch bývajú ve¾mi rozdiel- využite¾nosti ramerov, a výsledky
ne. Sú úvahy, že sa zriadi aj pra- sú ve¾mi rozdielne, niekde ležali
covisko výluène na monitoring a na útvaroch a málo sa používali.
analýzu internetových zdrojov.
Poèet prístrojov na OO PZ sa v
Otázka: „Patrím medzi nevý- rámci obmeny bude zvyšova, ale
konných policajtov, ale rád cho- urèite nebude ma každé oznaèedím do terénu, dostaneme nieke- né policajné vozidlo k dispozícii
dy aj my goratexové pracovné všetko,“ uviedol policajný prezirovnošaty?“
dent.
Gen. Gašpar: Chcel by som,
Otázka na systemizáciu sekreaby sa pracovná rovnošata vní- tárok na každé OO PZ. Menšie
mala ako základný odev, aj funk- oddelenia pod 20 ¾udí sekretárky
cionárov radšej vidím v pra- ešte nemajú…
covnom, než v 98–èke. Ak je aj
Gen. Tibor Gašpar: „S generiadiaci pracovník v pracovnom, rálnou riadite¾kou sekcie systemividím, že chce by vonku s poli- zácie sme tento problém už viaccajtmi, nech sedí aj v kancelárii v krát riešili, prís¾ub sme dostali, ale
pracovnom a spoloèenská rovno- nedisponujem tabu¾kami ani pešata nech je viac slávnostná, niazmi. Musím to poveda, dodvojfarebná, keï si ju obleèie na konca ani neviem, ko¾ko peòazí je
nejakú mimoriadnu príležitos, napríklad na disciplinárne odmeaby bol na òu hrdý.
ny, dávam návrhy na ministerstvo
Otázka: „Keï teraz odovzdá- bez konkretizácie sumy.“
me naše služobné pištole, bude
K problému sa vyjadril aj predmožnos si ich odkúpi, dostane- seda OZP Marián Magdoško,
me spä tú istú pišto¾?“
pod¾a jeho slov problém s neMinister vnútra: „Áno, vrátia dostatkom tabuliek spôsobuje nevám ju pod¾a èísla, to je cie¾. “ dokonèená optimalizácia na sekPouèenie pre záujemcov: Ak ste cii verejnej správy, odkia¾ sa mali
to ešte neurobili, poznaète si èíslo vráti tabu¾ky a prerozdeli na OO
svojej zbrane alebo si urobte foto- PZ.
kópiu výstrojnej karty!
Na margo tabuliek napr. pre inOtázka k prezbrojeniu: „Som tegrované operaèné strediská sa

vyjadril policajný prezident, konštatoval, že vo všeobecnosti polícia problém s nedostatkom tabuliek nemá, skôr je niekedy problém ich obsadi, problém operaèných stredísk sa tiež rieši. Obvodné oddelenia PZ budú ïalej
posilòované systemizáciou, utvárajú sa v rámci nich tabu¾ky pre
zahranièné jednotky, posilnili sa aj
PMJ.
Otázka: Ohrozuje zvýšený poèet hliadok èerpanie rehabilitácií a
dovoleniek?
Gen. Tibor Gašpar uviedol, že

od parížskych útokov je v uliciach
zvýšený poèet hliadok, ale ich
stav kolíše, po udalostiach v Bruseli sa poèet opätovne zvýšil o 30
percent. Záujem vedenia polície
je, aby ani obdobie nášho predsedníctva v Rade Európy neohrozilo èerpanie dovoleniek a rehabilitácií, zvýšenú záaž pocítia policajti najmä v Bratislavskom kraji,
prípadne v susedných krajoch.
Opatrenia sú plánované v dvoch
typoch, nedá sa však napr. odhadnú sila prípadných protestných akcií v uliciach, poèty po-

licajtov sa v takých prípadoch budú nasadzova pod¾a potreby.
Otázka: na vyšetrovaèkách v
Bratislave sú vo¾né miesta, ale z
iných okresov nadriadení nechcú
púša ¾udí…
Gen. Gašpar: „Bratislava je
stále špecifická, nevieme motivova, aby ¾udia chceli pracova na
vyšetrovaèke. Ak sa nájde funkcionár, ktorý nechce pusti policajta zo skráteného na vyšetrovaèku, napíšte mi“.
Spracoval – on –

Štatistika plná prekvapení

Naši ministri vnútra…
Tak máme staronového ministra vnútra Roberta Kaliòáka!
Je to o. i. príležitos na prehodnotenie historických ministerských štatistík.
lo jedenás osôb, ak nerátame Jána Èarnogurského, ktorý túto
funkciu vykonával ako zastupujúci
minister (ad interim) 20 dní a Milana Èièa, ktorý bol vo dvoch funkciách celý mesiac.

Od roku 1989 sa v kresle slovenského ministra vnútra vymeni-

V èom je už Robert Kaliòák absolútny slovenský rekordér, to je
èas, ktorý strávil v kresle ministra:
je to 96 mesiacov, zatia¾ èo „druhý
v poradí“ Vladimír Palko odslúžil
„iba“ 39 mesiacov a Ladislav Pittner ako tretí v poradí 28 mesiacov.

Robertovi Kaliòákovi sa však (zatia¾) ani tretím nástupom do funkcie nepodarilo prekona rekord
Ladislava Pittnera, ktorý bol ministrom vnútra de iure štyrikrát
(dve obdobia kontinuálne nadväzovali na seba).
V porovnaní s obdobím Slovenskej socialistickej republiky
(SSR) sú však naši ministri po roku 1989 úplní amatéri, pretože
slovenským rekordérom je minister vnútra SSR Štefan Lazar,
ktorý bol vo funkcii od roku 1973
do roku 1989…

Zoznam ministrov vnútra Slovenskej
republiky od roku 1990
Vladimír Meèiar (VPN) 11. januára 1990 – 26. júna 1990
Anton Andráš (KDH) 27. júna 1990 – 22. novembra 1990
Ladislav Pittner (KDH) 22. novembra 1990 – 22. apríla 1991
Ladislav Pittner (KDH 23. apríla 1991 – 24. júna 1992
Jozef Tuchyòa (HZDS) 24. júna 1992 – 15. marca 1994
Ladislav Pittner (KDH) 15. marca 1994 – 13. decembra 1994
¼udovít Hudek (HZDS) 13. decembra 1994 – 27. augusta 1996
Gustáv Krajèi (HZDS) 27. augusta 1996 – 30. októbra 1998
Ladislav Pittner (SDK) 30. októbra 1998 – 14. mája 2001
Ivan Šimko (SDKÚ) 15. mája 2001 – 15. októbra 2002
Vladimír Palko (KDH) 16. októbra 2002 – 8. februára 2006
Martin Pado (SDKÚ) DS 8. februára 2006 – 4. júla 2006
Robert Kaliòák (SMER–SD 4. júla 2006 – 8. júla 2010
Daniel Lipšic (KDH) 9. júla 2010 – 3. apríla 2012
Robert Kaliòák (SMER–SD) 4. apríla 2012 – 16. marca 2016
Robert Kaliòák (SMER–SD) 23. marca 2016 – ?

Neuverite¾nou zhodou okolností je fakt, že až šiesti slovenskí
ministri vnútra sú narodení v rozpätí len dvadsiatich májových dní,
keï až piati z nich sú v znamení
Býka a iba ¼udovít Hudek je Blíženec:
 Robert Kaliòák, nar. 11. mája
 Martin Pado, nar. 16. mája
 Ladislav Pittner, nar.18. mája
 Gustáv Krajèi, nar. 19. mája
 Vladimír Palko, nar. 20. mája
 ¼udovít Hudek, nar. 30. mája
(on)

Zoznam èlenov Výboru NR SR pre obranu a bezpeènos
Hrnko, Anton (SNS)
predseda

Galko, ¼ubomír (SaS)
èlen

Laurenèík, Milan
(SaS) èlen

Baška, Jaroslav
(SMER – SD) èlen

Hrnèiar, Andrej (–)
èlen

Panáèek, Milan
(SMER – SD) èlen

Buèek, Jozef (SMER –
SD) èlen

Kotleba, Marian
(¼SNS) èlen

Šuca, Peter (SMER –
SD) èlen

Krajniak, Milan (SME
RODINA) èlen

Vašeèka, Richard
(O¼aNO) èlen

Gál, Gábor (MOST–
HÍD) èlen
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Západ experimentuje s rastom minimálnej mzdy, má zaisti spravodlivos
Minimálnu mzdu ako nástroj spravodlivejšieho prerozde¾ovania berie na milos stále viac rozvinutých ekonomík.
Od apríla ju zvyšuje Ve¾ká Británia, plánuje to aj americký
štát Kalifornia. V Èesku by pod¾a plánov premiéra mala
dosiahnu až 40 percent priemernej mzdy.
Velká Británia tento piatok odštartuje program zvyšovania minimálnych miezd. ¼udia, poberajúci
najnižšie platy, si tak roène prilepšia o 910 libier (31 200 Kè). Ich
mzda v tomto roku porastie štyrikrát rýchlejšie ako priemerné
platy.
Svet tento experiment sleduje.
Vlády mnohých rozvinutých krajín
v snahe bojova so sociálnou nespravodlivosou a slabým rastom
platov upierajú pozornos na minimálnu mzdu. Stagnáciu platov v
posledných rokoch prisudzujú
zvyšujúcej sa globálnej konku-

rencii, ústupu od kolektívneho vyjednávania o platoch, spomaleniu
rastu produktivity a v niektorých
profesiách nahrádzaniu ¾udí technológiami.
Vlani prvýkrát v histórii zaviedlo minimálnu mzdu Nemecko,
k rastu minimálnej mzdy každoroène o tri percentá vyzýva japonský premiér Šinzó Abe. Zvýši minimálny hodinový zárobok až na
15 dolárov (365 Kè) za hodinu a
31 200 dolárov (757 130 Kè) za
rok sa v roku 2022 chystá tiež
americký štát Kalifornia. Minimálnu mzdu používajú ako nástroj

Smútoèné oznámenie
S hlbokou ¾útosou a smútkom oznamujeme, že
nás dòa 16. 02. 2016 náhle bez rozlúèenia vo
veku 54 rokov opustil kolega, priate¾ a kamarát

kpt. Peter Cisárik
Ostali po òom dve deti a milujúca manželka.
Èes jeho pamiatke!

spravodlivejšieho prerozde¾ovania i niektoré rozvíjajúce sa štáty,
napríklad Malajzia.
„Minimálna mzda nikdy nebola
taká populárna, ako je dnes.

Otázka je, ako vysoko ju môžeme
tlaèi,“ povedal pre Financial Times Richard Dickens, profesor
ekonómie na univerzite v Sussexe. Odpoveï na jeho otázku bude

V Žiline púšali žilu policajtom
V stredu 6. apríla 2016 od 08.00 hodiny prebiehala na Krajskom
riadite¾stve Policajného zboru v Žiline dobrovo¾ná akcia pod názvom
„Policajná kvapka krvi“. Záštitu nad akciou prevzal, tak ako aj v
minulom roku, riadite¾ krajského riadite¾stva plk. Mgr. Ivan Špánik,
ktorý ju aj opätovne inicioval (v minulom roku zorganizovalo KR PZ
v Žiline dve akcie „Policajná kvapka krvi“ v máji a v novembri. Celkovo sa na nich zúèastnilo
131
dobrovo¾ných darcov krvi, ktorí darovali
takmer
pädesiatštyritisíc mililitrov krvi).
Cie¾om akcie bolo neustále podporova darovanie krvi, tohto nenahradite¾ného orgánu,
a tak naïalej rozširova
rady dobrovo¾ných darcov krvi aj na krajskom
riadite¾stve.
O aprílové dobrovo¾né darovanie krvi
prejavilo záujem celkovo
57 policajtov a obèianskych zamestnancov –
aj z Centra podpory Žilina. Celkovo do krvnej banky pribudlo takmer
25 – tisíc mililitrov krvi.

Kolektív OR PZ Èadca

Radko Moravèík, KR PZ Žilina

aktuálne h¾ada Británia. Od apríla
sa tam minimálna mzda zvýši na
7,2 libry (247 Kè) za hodinu a v roku 2020 by mala dosiahnu 9 libier
(309 Kè). Pod¾a tamojšieho ministra pro obchod, inovácie a kvalifikáciu Nicka Bolesa to bude jeden
z najväèších nárastov minimálnej
mzdy, akú kedy západné štáty prijali.
V Kalifornii by zvyšovanie minimálnej mzdy mohlo zabezpeèi
lepší život miliónom pracujúcich.
Ale na druhej strane tiež môže
zvýši nezamestnanos v skupine
tých, ktorým má opatrenie pomôc, a to najmä v mestách, kde
sú mzdy relatívne nízke. Niekde
by tak dopad mohol by aj negatívny.
V Èesku se minimálna hrubá
mzda zvýšila naposledy v januári
tohto roku. Dosahuje 9 900 Kè za
mesiac alebo 58,70 Kè za hodinu.
Sadzby v susedných štátoch aj
tak ostávajú vyššie. V Nemecku,
napríklad, predstavuje minimálna
hodinová mzda 8,50 eura (230
Kè), v Po¾sku 10,12 po¾ského zlotého (64 Kè) a na Slovensku 2,18
eura (2,328 eura od 1. 1. 2016, teda cca 63 Kè, pozn. red.)
Premiér Bohuslav Sobotka s¾ubuje ïalšie zvyšovanie minimálnej mzdy. Mala by dosiahnu
40 percent priemernej mzdy, èo je
v súèasnosti viac ako 10 500 Kè.
(www.idnes.cz, 29. 3. 2016)
preklad – on–, krátené

Èas Vnútorný poriadok a bezpeènos
(Pokraèovanie zo strany 3)

lity, uvedomujúc si rastúce množstvo CBRN útokov a neustále sa
zvyšujúcu nároènos ich odhalenia.
Na dosiahnutie všetkých
uvedených cie¾ov vláda podporí posilnenie spoloèenského
statusu policajného povolania
zvýšením jeho atraktivity, garanciou stability existujúceho
sociálneho systému policajtov
a príslušníkov ostatných zložiek, zavedením motivaèných

nástrojov do systému kariérneho postupu, ktoré budú odráža
výkonnos a kvalitu vykonávanej pracovnej èinnosti. Za úèelom zvýšenia kvality personálneho obsadenia policajných
funkcií na všetkých stupòoch
vláda zintenzívni a zefektívni
prijímacie konanie uchádzaèov
o službu v Policajnom zbore a
vzdelávanie policajtov vo všetkých rezortných vzdelávacích
zariadeniach.
Vláda bude presadzova inšti-

tucionálne posilnenie nezávislosti
kontroly èinnosti ozbrojených zborov. Vytvorí podmienky pre vznik
odboru na prokuratúre, ktorý bude
osobitne dohliada na postihovanie trestnej èinnosti príslušníkov
ozbrojených zborov.
Kompetencie výboru NR SR
pre obranu a bezpeènos sa posilnia v oblasti doh¾adu nad dodržiavaním zákonnosti postupov
príslušníkov ozbrojených zborov.
Vláda vytvorí podmienky pre
posilnenie parlamentnej kontroly

menovania prezidenta Policajného zboru formou verejného vypoèutia pred menovaním a obmedzenie možnosti jeho odvolania
na zákonom ustanovené dôvody.
Vláda rozšíri akcieschopnos
Hasièského a záchranného zboru
efektívnejšie reagova na nežiaduce udalosti súvisiace so zmenou klímy. Dobuduje sie operaèných stredísk Hasièského a
záchranného zboru s cie¾om
skvalitni poskytovanie pomoci v
tiesni. Nastaví systém ochrany
obyvate¾stva s cie¾om efektívne
zabezpeèi základné potreby obyvate¾stva postihnutého mimoriadnou udalosou s efektívnejším využitím ostatných záchranných zložiek integrovaného záchranného
systému. Vláda zabezpeèí prehåbenie spolupráce s Dobrovo¾nou
požiarnou ochranou SR a ich jednotlivými organizáciami v oblasti
ich aktívnejšieho zaradenia do
komplexného systému riešenia
krízových situácií v rámci celého
územia Slovenskej republiky, prièom je potrebné pokraèova v
zlepšení infraštruktúry a v obmene ich technického vybavenia.
Vláda v oblasti záchrannej a
preventívnej èinnosti na horách
bude pokraèova v modernizácii
Horskej záchrannej služby. Zároveò podporí systémové opatrenia
pre èinnos a postavenie dobrovo¾ných horských záchranárov
podie¾ajúcich sa na záchrane
¾udských životov v spolupráci s
Horskou záchrannou službou.
Vláda sa zameria aj na vytvorenie

podmienok výkonu kontrolnej a
preventívnej èinnosti v horských
oblastiach a na lyžiarskych tratiach. Vláda bude podporova aj
spoluprácu s dobrovo¾nými organizáciami združujúcimi horských
záchranárov a dobrovo¾ných kynologických združení pri záchrane
osôb v horskom prostredí.

Časť Verejná správa

Zvýši nezávislos štátnej služby, a to urèením hranice medzi
politickými a nepolitickými funkciami. Vláda vníma odpolitizovanie štátnej služby ako dôležitý prvok, ktorý má významný vplyv aj
na motiváciu štátnych zamestnancov zotrva v štátnej službe,
pre potrebu kontinuálneho odborného a profesionálneho rastu,
podporu kariérneho rastu a kariérneho postupu, s èím súvisí aj
potreba zmeny súèasného nastavenia odmeòovania v štátnej službe a jeho previazanie na služobné
hodnotenie štátnych zamestnancov. Vláda navrhne zmeniť
systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za účelom zefektívnenia systému, zohľadnenia a podpory kariérneho rastu
a kariérneho postupu a prijme
opatrenia v oblasti odmeňovania v štátnej a verejnej službe
tak, aby sa odstránili rozdiely
medzi minimálnou mzdou a minimálnymi tarifnými platmi.
(schválené Vládou SR
dòa 13. apríla 2016)
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Jubilejný 20. roèník stolnotenisového turnaja o Putovný pohár POLÍCIE a 7. roèník Majstrovstiev MV SR

Sviatok pre milovníkov bielej loptièky
Známe Národné stolnotenisové centrum na Èernockého
ulici v Bratislave sa 8. apríla 2016 stalo dejiskom jubilejného 20. roèníka stolnotenisovej súaže o Putovný pohár POLÍCIE, spojeného so 7. roèníkom Majstrovstiev MV
SR.

športovo ve¾mi hodnotné súboje o
miesta na stupòoch víazov.
Turnaj najmä v tomto smere
nesklamal ani v jubilejnom roèníku. Popoludòajšie vyraïovacie
zápolenie bolo kvalitou výkonov
potešením pre oèi milovníkov bie-

Oproti minulému roèníku sa
prihlásilo o èosi menej úèastníkov,
mužom chýbala najmä väèšia
úèas nežného pohlavia, lebo prišli len štyri, ale organizátori ocenili, že medzi súažiacimi nechýbali
ani zástupcovia HaZZ a ZVJS. Videli sme tu tiež mnoho tvárí, známych z predchádzajúcich roèníkov – vrátane špièkových hráèov,
ktorí rok èo rok zvádzajú tuhé a

by ve¾kým adeptom na pódiové
umiestenie aj Martin Kuruc
(rovnako KE). Neuverite¾ne bojovným výkonom s variabilnosou
úderov i podaní nás ve¾mi zaujal
aj „kolega od hasièov“ Zdeno
Drbiak. Tieto predpoklady sa napokon naplnili, pod prísnym
doh¾adom rozhodcu Borisa Raèka
sa „stredoslovákovi“ Martinovi
Gajdošovi v skvostnom súboji so

Slavom Králom podarilo obháji
lanský triumf, ïalšie miesta obsadili práve Martin Kuruc a Zdeno
Drbiak.
Neostáva, než poïakova organizátorom za pekné športové
chvíle. Ako dlhoroèná „duša podujatia“ nechýbal hlavný rozhodca
Ján Vaniak, zástupca Slovenského zväzu stolného tenisu, generálny sekretár SZST Anton Ha-

Víťazi 20. ročníka Putovného pohára POLÍCIE a 7. ročníka
Majstrovstiev MV SR v stolnom tenise
Registrovaní muži:
1/ Martin Gajdoš (KR PZ Nitra)
2/ Slavomír Král (KR PZ BA)
3/ Martin Kuruc (KR PZ KE)
4/ Zdeno Drbiak (HaZZ)
Víťazi v kategórii neregistrovaných hráčov: Gramantík, Szalay,
Andráš, Porubčan

Finálový pekný duel Král - Gajdoš. Kráľom sa stal Gajdoš...

Milan Gramantík vyhral prvý ročník turnaja PPP. A po dvadsiatich rokoch znova preberal víťazný pohár z rúk podpredsedu OZP v SR Viktora Kissa!

Slávnostné otvorenie. Posledné pokyny súťažiacim dáva „duša"
turnaja, hlavný rozhodca Ján Vaniak s mikrofónom, vpravo V. Kiss,
M. Barna, A. Hamran, L. Gračík

lej loptièky nielen v prípade registrovaných, ale aj nemálo neregistrovaných hráèov. V skromnom
tíme krajších polovièiek kra¾ovala
svojím výkonom aj v tomto roku
slovenská špièka Lucia Truksová
z APZ (vlani skonèila druhá, pretože pre èasovú tieseò nenastúpila na finálový zápas). Hviezdou
turnaja v mužskej èasti sa nepochybne stal neregistrovaný Milan
Gramantík (TN). Pamätníci vedia,
že vyhral prvý roèník turnaja v roku 1996, ïalších pár rokov patril
medzi špièku a teraz, o dvadsa
rokov starší, znova suverénne zvíazil! Srdeène gratulujeme!
Medzi špièkovými registrovanými hráèmi, ako sme už spomenuli, panovala ve¾ká súaživos,
ich súboje mali správne športové
„grády“, mnohé výmeny loptièiek
boli až neuverite¾ne dokonalé.
Mená víazov sa preto vopred odhadovali ve¾mi ažko. Ak vlani obsadil prvú prieèku Martin Gajdoš
(NR) a ïalšie tri miesta obsadila
výkonnostne silná „košická klika“
výborných hráèov (Revaj, Král,
Kukuèka), v tomto roèníku sa zdal

Neregistrovaní muži:
1/Milan Gramantík (TN)
2/ Ján Szalay (TT)
3/ Igor Andráš (BB)
4/ Miroslav Porubèan
(ÚVTOS Hrnèiarovce)
Ženy:
1/ Lucia Truksová (APZ)
2/ Martina Kanderová (ZA)
3/ Gabriela Gožová (PO)
4/ Jana Drienovská (ŠKP APZ)

V kategórii žien tróni na stupni víťazov výborná Lucia Truksová, ďalšie miesta sa ušli Kanderovej, Gožovej a Drienovskej

Registrovaní muži: "Kraľuje" Martin Gajdoš, ďalšie miesta
Král, Kuruc, Drbiak

mran, riadite¾ odboru výcviku PPZ
plk. Miloš Barna a reprezentant
Odborového zväzu polície v SR,
podpredseda Viktor Kiss. Na svoje „športové korene“ ani po
odchode do penzie nezabudol
plk. v. v. Ladislav Graèík, bývalý
podpredseda OZP. Najmä zásluhou týchto mužov a ich pracovných tímov bol jubilejný 20.
roèník turnaja PPP dôstojným
mí¾nikom v histórii rezortného stolného tenisu.
Peter Ondera
Snímky autor

Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov!
Viac o ponukách firmy Dalian na stránke www.ozpsr.sk, rubrika Partneri alebo Nové benefity
Všetko na www.dalian.sk  Kontakty:  policia@dalian.sk  S dôverou sa obráťte na naše kolegyne:  Bibiana Mathiová – 0908 622 860, asistentka pre poistenie  Simona Kunayová – 0903 673 222, asistentka pre poistenie
info@dalian.sk  Martina Dzuricová – 0908 082 820, martina@dalian.sk, asistentka pre sluzby O2 a Slovak Telekom
 Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing
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Vzah politických strán a odborov

V SaS sa pred vo¾bami ve¾mi
rozèúlili, že KOZ SR svojim vyhlásením odporuèila voli SMER–SD.
Nech už si o KOZ a ich podpore
SMERU–SD myslíte èo chcete,
mòa toto vyhlásenie zaujalo v
inom oh¾ade. Je zaujímavé, že v

– na minimum oseka všetky
pracovno–právne kódexy,
– zruši minimálnu mzdu a minimálne mzdové nároky,
– zväèšova príjmové rozdiely,
– obmedzi právomoci odborov,

SaS sa tak mocne roztrpèili nad
tým, že si KOZ vybrala stranu,
ktorá sa zaviazala, že nebude siaha na zamestnanecké štandardy
a nie SaS. Je to zaujímavé z
dvoch h¾adísk:
1. SaS sa za celú svoju existenciu nevyjadrilo pozitívne na adresu odborov,
2. v predvolebnom programe
SaS sa nachádzali nasledujúce
ciele:
– na minimum oseka zákonník
práce,

– zníži príplatky za prácu v nede¾u a poèas sviatkov,
– zníženie maximálnej náhrady
mzdy pri neplatnom skonèení pracovného pomeru zo strany zamestnávate¾a z 36 mesiacov na 6
mesiacov,
– zrušenie zodpovednosti zamestnávate¾a za agentúru doèasného zamestnávania vo veci dodržiavania rovnakých podmienok
pre kmeòových a agentúrnych zamestnancov,
– zdobrovo¾ni sociálny fond

Výzva rady predsedov OZ
Bratislava – Rada predsedov
odborových zväzov KOZ SR sa na
svojom rokovaní venovala
návrhom téz odborov do
programového vyhlásenia a
vyzýva budúcu vládu:
 zvyšova dosiahnuté štandardy zamestnávania a ochrany zamestnanca na pracovisku, ktoré sú
súèasou platnej pracovnoprávnej
legislatívy
 pokraèova v trende zvyšovania miezd a životnej úrovne s cie¾om odstráni príjmové nerovnosti

 v súlade s európskou koncepciou boja s fenoménom pracujúcej
chudoby pokraèova vo
zvyšovaní
minimálnej
mzdy
 odstráni prehlbujúcu sa nivelizáciu platov vo verejnom sektore a miezd v súkromnom sektore.
KOZ SR požaduje v systéme
tvorby návrhov legislatívnych noriem participáciu odborov už v štádiu ich prípravy.
(KOZ SR, 15. 3. 2016)

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
MAREC 2016
Čiastka 22
22. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Beta – cestná preprava“
Čiastka 23
23. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Modrá 24“
Čiastka 24
24. Nariadenie Prezídia Policajného zboru o zrušení niektorých interných predpisov v pôsobnosti
prezidenta Policajného zboru
Čiastka 25
25. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení pracovnej
skupiny na prípravu nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o operatívno-pátracej činnosti
Čiastka 26
26. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
23/2015 o zabezpečení jednotného postupu príslušníkov Policajného zboru pri uhrádzaní poplatkov
za vyhotovenie kópií spisov, ich
častí a kópií elektronických nosičov
Čiastka 27
27. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného

zboru národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru a oddelenia jazdnej polície Bratislava
odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru vyzbrojených služobným revolverom
Čiastka 28
28. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti
príslušníkov obecnej polície
v
Košiciach
Čiastka 29
29. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
58/2015 o spracovaní a predkladaní štatistických prehľadov útvarov
služby poriadkovej polície Policajného zboru
Čiastka 30
30. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní opatrení v
II. štvrťroku 2016 s cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky
Čiastka 31
31. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní streleckej
prípravy a previerkových strelieb
príslušníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaradených do II.
výcvikovej skupiny

Rozpráva o odboroch len negatívne a chysta na zamestnancov, ktorých odbory zastupujú, takýto náklad, a potom sa èudova,
že sa KOZ postaví k SaS chrbtom? Tomu sa povie ažká schizofrénia.
V reakcii SaS ma zaujala aj nasledujúca veta: „tieto odbory bojujú totiž len s pravicovými vládami“.
O tom, že takéto tvrdenie je totálnym nezmyslom, som už písal v
TOMTO èlánku. A pre tých, ktorým sa nechce èíta taký dlhý text,
tak v skratke:
– odbory a ich èlenovia vždy a
všade na svete protestujú, protestovali a budú protestova proti obmedzovaniu práv zamestnancov.
To, že na Slovensku odbory protestovali zväèša (nie výluène) proti
pravicovým vládam, neznamená,
že protestovali preto, že tieto vlády
boli pravicové, ale preto, že tieto
vlády významným spôsobom poškodzovali zamestnanecké prostredie. Staèí sa pozrie, èo sa v súèasnej dobe deje vo Francúzsku.
Odbory tam protestujú proti ¾avicovej vláde, aj napriek tomu, že je ¾avicová. Protestujú preto, že sa ¾avicová vláda rozhodla siahnu na
tamojšie pracovné kódexy.
(Ján Košè, blogsme,
21. 3. 2016, krátené)

Kto videl terè s nohami?
Na jarnej rade predsedov sa premlela debata na neúrekom tém,
mnohé diskusné príspevky èi nadhodené otázky boli ve¾mi zaujímavé,
podnetné i pouèné. Vybrali sme aspoò jednu: náš predseda z Námestova „Heòo“ Brenkus otvoril problém použitia zbrane. Policajt sa
musí rozhodova v zlomku sekundy, èi použi zbraò, „iní“ potom celé
mesiace posudzujú, èi sa v tej chví¾oèke rozhodol správne. Isto, asi je
to nutné, veï ide o zdravie, neraz aj o život podozrivého. Lenže, pýtal

sa diskutér, je dobre nastavená legislatíva? Nenúti skôr policajta, aby
si radšej niè nevšimol a pišto¾ ani nevytiahol z puzdra, než riskoval mesiace popoahovania na inšpekcii s
neistým záverom?
Podobné dilemy prežíva množstvo policajtov v každodennej službe. Neustále od nadriadených poèúvajú inak správne pouèenie, že použitie zbrane je krajné riešenie a aj v
takom prípade je potrebné v maximálne možnej miere chráni život podozrivého. Správne. Ale kto už videl terè s nohami? vystihol detail spomenutý reèník.
V pléne odborárov po chví¾ke rozmýš¾ania zrete¾ne zašumelo. Fakt,
kto u nás videl na stre¾bách terè s desiatkou trebárs na kolene? –on–

Majstrovstvá Banskobystrického kraja vo výkone
služobných psov v špeciálnej kynológii

Nestane sa len Slovákom…
WASHINGTON – Americká
Ústredná spravodajská služba
(CIA) omylom zabudla cviènú výbušninu v školskom autobuse, ktorý po dobu jarných prázdnin používala pre výcvik psov. Informovala o
tom televízia CNN. Služba vo
vyhlásení uviedla, že materiál bol
stabilný a nemohol sa samovo¾ne
aktivova prevádzkou autobusu.
Incident v štáte Virgínia sa stal v
marci a výbušnina, ktorú médiá opisujú ako plastickú, bola pri motore
autobusu viac ako týždeò. Škola
poèas tejto doby používala autobus
dva dni pre celkom osem jázd v
dåžke vyše 230 kilometrov.
Na všetko sa pod¾a denníka The
Guardian prišlo tento týždeò v stredu, kedy autobus prechádzal rutinnou údržbou. Škola uviedla, že
dostala od CIA uistenie, že nikomu
nehrozilo nebezpeèenstvo. Na žiados CIA nebola povaha výbušniny
zverejnená, spravodajská služba to
zdôvodnila utajovaním svojich cvièebných postupov.
CIA uviedla, že pozastavila svoj
výcvikový program, aby mohla vykona kontrolu svojho cvièebného
inventára a preveri si procedurálne
postupy.
(www.cas., 3. 4. 2016)

Upozornenie
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 10. mája 2016
Redakcia

Na snímke z¾ava: 3. miesto Miroslav Kaèák, vedúci súaže Ivan
Èipka, 1.miesto Jaroslav Coch, 2. miesto Jaroslav Darák
V dòoch od 5. do 8. apríla 2016
sa uskutoènili Otvorené majstrovstvá Banskobystrického kraja vo
výkone služobných psov Policajného zboru v špeciálnej kynológii v rekreaènej oblasti Krpaèovo v Breznianskom okrese. Usporiadate¾om bol Odbor poriadkovej
polície KR PZ v Banskej Bystrici v
súèinnosti s oddelením služobnej
kynológie na OR PZ v Brezne.
Okrem kynológov PZ sa zúèastnili
aj ich kolegovia z Vojenskej polície z Hronseku. Cie¾om súaže
bolo porovnanie vycvièenosti služobných psov špecialistov vo vyh¾adávaní omamných a psychotropných látok, ale aj rozšírenie
vzájomných kontaktov, výmena
skúseností z výcviku a používania
služobných psov v priamom výkone služby.
Dokonalý èuch psov dokáže
polícia oceni pri vyh¾adávaní a
oznaèení vzorky omamných a
psychotropných látok v miestnostiach, v dopravných prostriedkoch, v batožinách alebo v teréne. Hodnotilo sa aj aportovanie
psov, prekonávanie atypických
prekážok, privolanie psa, prechod
skupinou osôb, zastavenie psa na

povel, reakcia na stre¾bu, èi ovládate¾nos psa pri nohe.
Najlepší výkon na tohtoroèných Otvorených majstrovstvách
Banskobystrického kraja vo výkone služobných psov v špeciálnej
kynológii pod taktovkou vedúceho
súaže kpt. Mgr. Ivana Èipku z
OPP KR PZ Banská Bystrica podal práp. Mgr. Jaroslav Coch z
OSK OPP OR PZ Rimavská Sobota so psom Oliverom. Tesne za
ním skonèila služobná suèka Esta
psovoda npráp. Jaroslava Daráka
z OSK OPP OR PZ Poprad a tretie miesto patrí psovodovi z OSK
OPP OR PZ Zvolen npráp. Miroslavovi Kaèákovi a jeho služobnému psovi Filipovi.
Všetkým víazom gratulujeme,
pretože vieme, že výchova a výcvik psov je jedineèný proces, nie
je to len náhoda. Je to výsledok
tvrdej práce, úsilia, kontaktu, vyžadujúceho si ve¾a vo¾ného èasu
stráveného so psom s každodenným prístupom. Veríme, že sa
im bude aj naïalej dari rozvíja
svoje vedomosti, ktoré budú v
praxi uplatòova.
por. PhDr. Slávka Piliarová,
OR PZ Brezno
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