
Predse da OZP v SR Ma rián
Magdoško uvie dol pr vý bod kon -
tro ly plne nia pri ja tých uzne se ní.
Predse do via základných orga ni -
zá cií ma li úlo hu hlá si� prí pa dy ne-
zve rejne nia výsledkov hodno te -
nia po li cajtov v pra covných ko -
lektí voch, cent rá la ne do sta la ani
je den sig nál.

V dru hom bo de ma li predse -
do via aktua li zo va� zozna my èle -
nov s trva lý mi ad re sa mi, tú to
možnos� aktua li zá cie bu dú ma�
pria mo v da ta bá ze sprístupne ním
evi dencie OZP v sha re pointe na
intra ne te cez pri de le né heslá.

Do rie ši� sa mu sia ešte prí pa dy or-
ga ni zá cií, kto ré ne ma jú k intra ne -
tu OZP spo ¾ahli vý prístup.

Večné ži vé fá my
V bo de Aktuálne úlo hy pred -

se da M. Magdoško priblí žil èle -
nom ra dy ob sah stretnu tia s mi -
nistrom vnútra. Ïa lej sa ve no val
„ne ko neè né mu“ ší re niu fám oko lo
údaj ných zmien v so ciálnom za -
bez pe èe ní po li cajtov. Opä tovne
ubez pe èil prí tomných, že v so -
ciálnom za bez pe èe ní sa neplá -
nu jú ni ja ké ne ga tívne zme ny, re -
for ma z ro ku 2013 potvrdzu je
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Prezi dent PZ gen. PaedDr. Ti bor Gašpar v rozho vo re pre PO LÍ CIU:

„Naši ¾udia si zaslúžia ocenenie za kvalitu práce, ktorú odvádzajú“

Myšlienka me sia ca: „Op ti mis ta ho vo rí, že ži je me v najlepšom možnom sve te a pe si mis ta sa obá va, že je to prav da.“ (Winston Churchill, brit ský po li tik, 1874–1965)

l Pán pre zi dent, na jarnom
za sa da ní ra dy predse dov ZO
OZP ste sa s predse da mi po de -
li li o svo je ná zo ry na spô sob,
akým za bezpe èi� èo najväèšiu
ob jek ti vi tu osobných hodno te -
ní príslušní kov PZ. V tom èa se
ešte ne bo li zná me zá ve ry z pr -
vé ho roèné ho cyk lu hodno te -
nia – najmä spô sob, ako pre ta -
vi� vý sled ky hodno te ní v mo ti -
vaènej ro vi ne. Sú èasná si tuá -
cia?

Osobne sa tou to té mou stá le
zaobe rám. Doteraz sme h¾a da li
spô so by mo ti vá cie v po zi tívnej
forme – cez odme ny, ak prav da,
sú na to fi nanèné mož nos ti. Do te -
rajšie do pa dy hodno te ní bo li v ro -
vi ne mož nos ti ude li� odme ny. Vý -
sled ky hodno te nia sme už viac-
krát po uži li na rozde le nie discipli -
nárnych odmien a ani ja som ne -
bol spo kojný s tým, že sa odme ny
urèo va li z cent ra. Pre to sme pro-
striedky v urèi tom obje me pod¾a
po è tu po li cajtov postú pi li k dispo -
zí cii kraj ským riadi te ¾om PZ,
odpo rú èa li sme im, aby zodpo -
vednos� pri ja li aj okres ní riadi te lia
PZ, aby rozde li li odme ny pod¾a
výsledkov hodno te nia. Te raz ide -
me ïa lej – mám pred se bou ná -

vrh no ve ly na ria de nia, pod¾a kto -
ré ho sa bu de hodno ti� rok 2016.
No ve la ne me ní kri té riá, tie sú po -
li cajtom dobre zná me, ho ci sa
mô žu miestne aj me ni�, nadria de -
ní si ich mô žu upra vo va� pod¾a
konkrétnej si tuá cie v da nom re -
gió ne. Nó vum v na ria de ní je èlá -
nok, kto rý ho vo rí o do pa doch
hod  no te nia, te da o tom, že hod -
no te nie bu de ma� do pad nielen
na výš ku odmien, ale aj na výš ku
príplatku. Ce lú pro ble ma ti ku ešte
chce me pre disku to va� s odbo -
rármi, ako to ce lé tech nic ky ošet-
ri�, chce me ešte disku to va� a
nájs� zho du.

l To už mô že me ho vo ri� o
tzv. ostrej pre vádzke hodno tia -
ce ho sys té mu?

Presne tak. V na ria de ní sme
pre ci zo va li odvo la cie ko na nie,
aby bo la za bez pe èe ná ma xi mál -
na ob jek ti vi ta a možnos� obhá ji�
sa, ak by mal po li cajt po cit, že je
nespra vodli vo hodno te ný. Bu dú
isté úpra vy aj v tom zmysle, že
bu de me odpo rú èa� nadria de ným
na niž ších stupòoch riade nia, aby
zjedno co va li kri té riá, po kia¾ to
podmienky do vo ¾u jú a po rov ná -
va li tam, kde je mož né po rovná -
va�. Ne raz som však zdô raznil, že

ne mô že me me cha nic ky po rovná -
va� tre bárs prá cu OO PZ v Strop-
ko ve a v Bra tisla ve. Ru ka v ru ke s
hodno tia cim systé mom jednotliv-
cov pra cu je me na hod no tia com
systé me útva rov –  tiež v tom du -
chu, aby sa po rov ná va li po rovna -
te¾né útva ry.

l Èo s útvarmi, v kto rých
ešte nie je za ve de ný sys tém
hodno te nia jednotlivcov – po li -
cajtov? Mám na mys li zložky
mi mo riade nia PPZ.

Áno, konkrétne ide o príslušní -
kov ÚOÚÈ a sekciu kon tro ly a

inšpekcie. Ro ko val som už s ve -
de ním ochranká rov, ne vi dím dô -
vod, pre kto rý by si ne moh li osvo -
ji� sys tém hodno te nia aj zložky
mi mo riade nia PPZ. Úlo hy v tom -
to sme re už do sta li vi cepre zi denti
a riadi te lia slu žieb, be ží disku sia,
zbie ra me podne ty z pra xe, má me
už ur èi té ná vr hy kri té rií na hodno -
te nie útva rov, v dru hom polro ku
by sa ma la utvo ri� jas ná me to di ka
tak, aby bo la uplatni te¾ná už v ro -
ku 2017 na všetkých po li cajtov v
re zorte a na všetky útva ry. Dô le -
ži té je, aby nadria de ní už na za -
èiatku ro ka jasne po ve da li podria -
de ným, èo sa bu de hodno ti� a
ako.

l Pán pre zi dent, už na jar-
nom za sa da ní ra dy predse dov
ste jasne po ve da li svoj ná zor –
odme ny mô žu dosta� po li caj ti,
kto rí zís ka li stu peò A ale bo B,
po li caj ti „v céèku“ pocti vo pra -
cu jú za plat. V množstve útva -
rov bo li pre to vi di te¾né sna hy
vy lepšo va� hodno te nia… Kon-
krétne aj na úrov ni PPZ bo lo až
97 percent príslušní kov za ra -
de ných v stup ni A a B. Ale
„sna živcom“ sa to vy pomsti -
lo…

Áno, tieto tendencie sme vní -

ma li. My, ako som už po ve dal,
sme rozde li li prostriedky pod¾a
po è tu hodno te ných po li cajtov na
kra je a keï bo li niekto rí nadria de -
ní pri ve¾mi be ne vo lent ní, tak sa
sta lo, že ob jem prostriedkov sa
de lil ve¾kým poètom príslušní kov,
èo vlastne odme ny zni ve li zo va lo.
Tá to sku pi na nadria de ných mu sí
po cho pi�, že be ne vo lencia vlast-
ne zmen šu je ich mož nos ti vý -
raznejšie odme ni� najlepších, ro bí
zo všetkých prie mer a to za sa
mô že de mo ti vo va� tých, kto rí sa
sna žia pra co va� viac a kva -
litnejšie, ako je prie mer. Mo je
odpo rú èa nie je jed no znaè né –
odme ny dosta nú len príslušní ci
so stupòom A a B. No vé mož nos ti
mo ti vá cie utvo rí po hyb osobné ho
príplatku. Aj tu chce me ís� po stup -
ný mi krokmi, v každom prí pa de
sa prvýkrát otvo rí možnos� aj ne -
ga tívnych do pa dov za vý sled ky
hodno te nia. Odobra té prostriedky
sa použi jú na odme ne nie vý -
konnejších. Bu de me sa ešte s
odbo rármi ra di�, akú postupnos�
zvo li�, ke dy ešte sta èí zdvihnu tý
prst a ke dy sa už bu de osobný
prípla tok zni žo va� a o ko¾ko. Po li -
caj ti si mu sia zvyknú�, že osobný

Najtvrdším orieškom v najbližšom období bude boj za vyššie mzdy obè ianskych zamestnancov

Členovia rady predsedov hlasovaním o. i. odobrili novelu štatútu právnej ochrany
(Pokračovanie na strane 2)

(Pokračovanie na strane 4)

V pô vabnom areá li Ma sa ry kov dvor pri Víg¾a ši sa v piatok
24. jú na 2016 ko na lo let né za sa da nie ra dy predse dov zá-
kladných orga ni zá cií OZP v SR. Na rozdiel od jarné ho za -
sa da nia, kto ré vošlo do histó rie OZP prí tomnos�ou naj -
vyššie ho po è tu ve dú cich predsta vi te ¾ov mi nis ter stva
vnútra a Po li cajné ho zbo ru, jú no vé stretnu tie predse dov
už pod¾a pro gra mu cha rak te ri zo va la vnútroodbo ro vá
pro ble ma ti ka, hostia sa jej pre to ne zú èast ni li.

Z letného zasadania Rady predsedov základných organizácií OZP v SR – tentoraz bez hostí
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svo ji mi výsledka mi dob ré nasta -
ve nie oso bitné ho úètu, kto ré dô-
kladne pre ve ro val Inšti tút fi -
nanènej po li ti ky. Sys tém so -
ciálne ho za bezpe èe nia po li cajtov
je sta bilný, má pod po ru naprieè
ce lým po li tic kým spektrom, ubez -
pe èil M. Magdoško, „nepred po -
kla dám dra ma tic ký tlak ani pri
úplne inej vlá de,“ zdô raznil. Vy -
slo vil po èu do va nie, že napriek
mno hým ubezpe èe niam si fá my
stá le ešte na chádza jú živnú pô -
du, pod¾a ne ho na zme nu ne exis -
tu je dô vod. No ve la zá ko na z ro ku
2013 zne mož ni la aj tzv. „po li cajnú
tu ris ti ku“, kto rou si vybra tí jed not -
liv ci vy lepšo va li dô cho dok. Pod-
predse da Vik tor Kiss k slo vám
predse du pri dal ubezpe èe nie, že
v sú èasnosti už le gisla tívne nie je
mož né, aby vlá da uro bi la v tom to
sme re zme nu v zá ko ne bez pri -
po mienko vé ho ko na nia, te da aby
vlá da schvá li la ne ja kú „tajnú no -
ve lu“, o kto rej ne bu de nikto ve -
die�. „Pod¾a predpi sov úra du vlá -
dy (Smerni ca na prípra vu a pred-
kla da nie ma te riá lov na ro ko va nie
vlá dy SR, pri ja tá uzne se ním vlá -
dy SR è. 512/2001, Le gisla tívne
pra vidlá vlá dy SR pri ja té uzne se -
ním vlá dy SR è. 164/2016) zá kon,
kto rý má do pad na roz po èet, mu -

sí prejs� pri po mienko vým ko na -
ním, tak že sa ne mô že sta�, že by
sme sa o tom ne dozve de li, ne mô -
žu nás obís�,“ ubez pe èil V. Kiss.

K ná vr hu no ve ly zá ko na o štát-

nej službe obèianskych za -
mestnancov M. Magdoško uvie -
dol, že k zá ko nu, kto rý je v medzi -
re zortnom pri po mienko vom ko -
na ní, da li od bo ry a za mestnanci

MV SR prostredníctvom KOZ SR
množstvo zá sadných pri po mie -
nok, usku toèni lo sa už rozpo ro vé
ko na nie. Vládny ná vrh je nepri ja -
te¾ný najmä pla to vou ta bu¾kou,
kto rá by opä� spô so bo va la otvá -
ra nie nožníc medzi ta bu¾ko vý mi
hod no ta mi a výš kou mi ni málnej
mzdy. „Ne rie še nie pla tovky gu -
mu je ostatné dob ré ve ci,“ po ve -
dal predse da, „z poh¾a du za -

mestnancov sú v
zá ko ne dô le ži té tri
ve ci, kto ré potre bu -
je me upra vi�: slu -
žobné hodno te nie,
plat a zá po èet ro -
kov.“ Pod¾a je ho
slov na rozpo ro vom
ko na ní, kto ré viedla
ve dú ca úra du vlá dy
SR Ta tia na Ja  neè -
ko vá, pa dol zo stra -
ny vlá dy aj ná vrh na
zria de nie ra dy pre
štátnu služ bu, èo
od bo ry po va žu jú za
nezmy sel, ra da by
to tiž ne ma la ni ja ké
prá vo mo ci, moh la
by dá va� iba odpo -
rú èa nia. Pre to KOZ
na vrh la perso nálne
po silni� príslušný
od bor na úra de vlá -
dy. Ïalšie rozpo ro -
vé ko na nie bu de na
úrov ni ve dú cej úra -

du vlá dy SR a pre zi den ta KOZ
SR. Ma rián Magdoško in for mo -
val, že re zorty už po skyt li úra du
vlá dy SWOT ana lý zy pla to vej
úrovne, z kto rých by ma la vznik-

nú� jed na spo loèná ana lý za sú -
èasných pla tov vo ve rejnej sprá -
ve. Mi nis ter stvo fi nancií odpo rú èa
re zortom rieši� mzdo vé ná ro ky z
vlastných zdro jov, od bo ry trva jú

na tom, aby vlá da v tom to sme re
uro bi la po li tic ké rozhodnu tie. Nie
je pri ja te¾né, aby vlá da pri da la len
uèi te ¾om, le bo ža lost né pla ty sú v
ce lej ve rejnej sprá ve. KOZ SR tr -
vá na tom, aby pla to vá ta bu¾ka
za mestnan cov vo ve rejnej sprá ve
(ve rejná i štátna služ ba) za èí na la
v prvej trie de v prvom stup ni na
úrov ni aktuálnej mi ni málnej mzdy
a od nej aby sa odví ja li ïalšie ta -
ri fy. Do rovna nie pla tov pod¾a tejto
po žia davky predsta vu je pod¾a
slov M. Magdoška 42–percentný
ná rast, bo lo by však mož né usku -
toèni� ho na eta py, ako sa to uro -
bi lo v prí pa de le ká rov.

Otáz ka pla tov vo ve rejnej
sprá ve bu de pod¾a predse du
OZP „skúškou, èi od bo ry v SR ve -
dia obhá ji� záujmy za mestnan -
cov. Aká ko¾vek vlá da dobro vo¾ne
za mestnan com niè ne dá, len
drob né. Od ro ku 2002, ke dy sa
pri pra vo val zá kon è. 553, v ta -
bu¾kách sa za tri nás� ro kov niè
nezme ni lo. Už osem pla to vých
tried je v prvom stup ni pod úrov -
òou mi ni málnej mzdy, to je abso -
lútne nepri ja te¾né. Ak je hra ni ca
400 eur prakticky hra ni cou chu -
do by, ko¾ko na šich za mestnan -
cov ro bí za tú to su mu?“ pý tal sa.

Pro blém centier pod po ry
Ma rián Magdoško ïa lej pred -

sta vil èle nom ra dy dvoch no vých
predse dov základných orga ni zá -
cií, v Trna ve sa žezla ujal Mi ro -
slav Kobza, pri ži linskom KR PZ
Pe ter Èièman.

Zaují ma vá bo la informá cia o
si tuá cii na centrách pod po ry.
Predse da OZP v SR bol, ako po -
ve dal, „prvýkrát v histó rii“ na po -
ra de riadi te ¾ov centier pod po ry s
nadria de ný mi. Riadi te lia centier
sú nespo kojní so sú èasným sys -
té mom lí nio vé ho riade nia pro-
stredníctvom ge ne rálnych riadi te -
¾ov príslušných sekcií, po no su jú
sa na ne dosta toèné, takmer nu lo -
vé kompe tencie, aj pri ma lých ná -
ku poch sú pri po uži tí fi nanèných
prostriedkov li mi to va ní súhla som
ko mo ditných ma na žé rov, sys tém
skrátka ne fun gu je, zhodli sa riadi -
te lia. Pri tom, pri po me nul M. Mag-
doško, prá ve centrá pod po ry sú
zo stra ny po li cajných útva rov
predme tom perma nentnej a dlho -
do bej kri ti ky. O si tuá cii je pod¾a

predse du in for mo va ný aj mi nister
vnútra, pro blé my sa riešia na
úrov ni štátnej ta jomníèky, pre to že
si tuá cia je ne únos ná a vinní kov
za hru bé chy by niet, ni ko ho ne -
potresta jú, keï napríklad skon èí
rámco vá zmlu va a príslušní
zodpo vední pra cov ní ci vèas ne-
uro bia no vé vý be ro vé ko na nie.
„Ra do vé ho po li caj ta by za ta kú
chy bu vy ho di li z ro bo ty,“ po zna -
me nal M. Magdoško. Výsledkom
sú èasnej si tuá cie je nespo kojnos�
s kva li tou servi su pre po li cajtov.
Skú se nosti po lí cie so servi som
prostredníctvom centier pod po ry
zhrnu li krajskí riadi te lia PZ do pí -
somných informá cií, kto ré sústre -
dil po li cajný pre zi dent ako pod -
klad pre ro ko va nie s ve dú cim úra -
du MV SR Ondre jom Va raèkom.
Cie¾om ro ko va ní mu sí by� nájde -
nie sys té mu, kto rý za bez pe èí ná -
pra vu. Zria di sa ko mi sia a uro bí
sa rýchly vecný audit k to mu, kde
vzni ka jú pro blé my medzi sekèný -
mi riadi te¾mi a centra mi pod po ry.
„Predpokla dám, že do konca ro ka
to do ká že me systé mo vo vy rie ši�.
Tak to to ne mô že ís� ïa lej, aby
nám vo februá ri do da li drégre,
kto ré ma jú cer ti fi kát do aprí la, aby
do da li puzdrá na pišto le, kto ré sa

ne da jú na su nú� na opa sok… a
tak to by som dlho mo hol me no -
va�. Aj v na šich no vi nách má te
nieko¾ko bo dov, na kto ré žiada me
odpo ve de od kompe tentných, je
to abso lútne neuve ri te¾né,“ po ve -
dal.

Té ma: osobné hodno te nie
Viace ré té my letné ho ro ko va -

nia èle nov ra dy predse dov po ne -
chá me „z tak tic ké ho h¾a diska“ na-
ozaj len v odbo rárskej ku chy ni,
bližšie informá cie tak získa jú èle -
no via len od svo jich predse dov.
Pristavme sa však pri ïalších bo -
doch, kto ré podnie ti li aj disku siu.
Rozsiahla de ba ta pre behla na-
príklad na té mu osobné ho hodno -
te nia a spô so bu, akým jed not li vé
kraj ské riadi te¾stvá PZ pre ta vi li
vý sled ky osobné ho hodno te nia
do odmien – a to v si tuá cii, keï sa
ešte neuplatòu je hodno te nie út -
va rov. Predse da oce nil spô sob,
akým sa úlo hy zhos ti li kra je Pre -
šov a Ko ši ce, keï najmä v pre -
šovskom KR PZ dôsledne reš -
pekto va li po èet bo dov, kto ré jed -
not liv ci do siahli v hodno te ní, vy -
po èí ta li hod no tu bo du a kaž dý do -
stal odme nu presne pod¾a zá slu -
hy. Inde sa uspo ko ji li s me cha nic -
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Najrozší re nejším mzdo vým
pásmom, v kto rom sa v mi nu -
lom ro ku po hy bo va li prie merné
hru bé me saèné mzdy Slo vá kov
za mestna ných na pl ný pra -
covný úvä zok, je od 400 do 800
eur. Vyplý va to z ana lý zy Pošto -
vej ban ky, kto rá vy chádza z
úda jov Šta tistické ho úra du SR
za rok 2015.

Me nej ako 800 eur, a te da aj
me nej ako prie mernú hru bú
mzdu v na šom hospo dárstve v
su me 883 eur, vla ni za ro bi la až
po lo vi ca ¾u dí na Slo ven sku pra -
cu jú cich na pl ný úvä zok. Zhru -
ba 18 % za mestnancov sa po -
hy bo va lo v mzdo vom pásme od
800 do 1 000 eur a pä ti na Slo -
vá kov za ro bi la od 1 000 do 1
500 eur v hru bom. Pochvá li� sa
prie merným zá robkom vyš ším
ako 1 500 eur me saène v hru -
bom sa mô že len o má lo viac
ako de sa ti na pra cu jú cich na pl -
ný pra covný úvä zok. Na pro ti to -
mu je viac ako 5 % Slo vá kov,
kto rí me saène za ro bia me nej
ako 400 eur.

Pre zi dent KOZ SR Jo zef Kol -
lár: „Ná rast mi ni málnej mzdy v
bu dú com ro ku na 442 eur v hru -
bom odzrkad¾u je sú èasný eko -
no mic ký rast, zvy šu jú cu sa pro -
duk ti vi tu prá ce a pra cu jú cim ¾u -
ïom za ru èu je ži vot nad hra ni -
cou chu do by,“ po ve dal pre zi -
dent Konfe de rá cie od bo ro vých
zvä zov Jo zef Kol lár. Pod hra ni -
cou chu do by žil v ro ku 2015 èlo -
vek s èis tým me saèným prí-
jmom pod 346,5 eura. Keïže vo
viacèlennej do mác nos ti je nízky
prí jem de le ný medzi viac ¾u dí, v
chu do be sa mô že ocitnú� aj slo -
bodná mat ka s jedným die�a �om
za rá ba jú ca v èistom 600 eur za
me siac. „Prá ve pre po silne nie
bo ja pro ti chu do be je na ším
dlho do bým cie¾om do siahnu�
mi ni málnu mzdu as poò na úrov -
ni 60 percent prie mernej mzdy.
Ak sa nám mi ni málnu mzdu po -
da rí v ro ku 2017 zdvihnú� na
442 eur v hru bom, stá le to je len
približne 47 percent z prie -
mernej mzdy, ale zástupco via fi -
riem ju už aj tak po va žu jú za prí -
liš vy so kú,“ do dal Kol lár.

(SI TA, 1.7.2016)

Ana lý za: Po lo vi ca pra cu jú cich Slo vá kov za rá ba la v ro ku 2015
me nej ako bo la prie merná hru bá mzda (883 eur)

Vy še pä� percent pra cu jú cich na pl ný úvä zok
za ro bi lo me nej ako 400 eur me saène

Oce ne ní členovia
Me dai ly OZP v SR I. stupòa:
1/ pplk. Ing. Du ša no vi Sòahni èa no vi – predse da Krajskej ra dy

OZP v Ži li ne
2/ He le ne Hallo no vej – podpredsedníèka ZO OZP v Ži li ne

Me dai ly OZP v SR III. stupòa:
1/ Mgr. Mi la no vi Kružlia ko vi – predse da ZO OZP pri KR PZ

Bra ti sla va
2/ Pet ro vi Giertli mu – èlen ZO pri Sekcii krí zo vé ho riade nia MV

SR
3/ npor. Mgr. Da nie lo vi Ku ri co vi – re ví zor úètov ZO OZP v Ži li -

ne
4 npor. Mgr. Zu za ne Raèko vej – èlen ka ZO OZP v Ži li ne

Členovia vedenia OZP v SR (zľava: Pavol Michalík, Marián Mag-
doško, Viktor Kiss a Roman Laco) podnietili aj svojimi vystúpenia-

mi na rade bohatú diskusiu 

Predseda prešovskej krajskej rady Andrej
Ufnár patrí medzi pravidelných diskutérov
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Najtvrdším orieškom v najbližšom období bude boj za vyššie mzdy obè ianskych zamestnancov
ky vy po èí ta ný mi, te da s plošný mi
odme na mi. Vy hodno te nie uká za -
lo, že miestne v útva roch pretrvá -
va jú tendencie nadhodno co va�
vý sled ky jednotlivcov v domne ní,
že tým získa jú vyššie odme ny.
Tak aj v útva roch a zložkách PPZ
bo lo až 97 percent po li cajtov za -
ra de ných do stupòa A a B, èo
vlastne spô so bi lo následnú ni ve li -
zá ciu odmien zo sta no ve né ho ba -
lí ka fi nancií. Ana lý za uká za la
potre bu èo najskôr za vies� hod -
no te nie útva rov, kto ré bu de do ku -
mento va� prí nos útva rov pre prá -
cu po lí cie ako cel ku. M. Magdoš-
ko pri po me nul, že je blíz ko èas,
ke dy už bu dú mu sie� ma� sys tém
hodno te nia príslušní kov PZ aj
ostatné sekcie re zor tu, pre zi dent
PZ už v tom to za èal ro ko va nia s
ge ne rálny mi riadi te¾mi sekcií. Dô -
vod je zrejmý – za vies� do pra xe
princí py ka riérne ho rastu nie je
mož né bez hodno te nia jednotliv-
cov a útva rov, „Jedným ko -
lieèkom je prá ve hodno tia ci sys -
tém, ani do no ve ly zá ko na o štát-
nej službe sa ne dá na pí sa�, že
hodno te nie sa tý ka len príslušní -
kov riade ných pre zi dentom PZ,
mu sí sa do tý ka� všetkých,“ zdô -
raznil M. Magdoško. Hodno tia ci
sys tém pod¾a je ho slov už dos�
dlho fun gu je v tzv. testo va cej pre -
vádzke, je èas spusti� ostrú pre -
vádzku, príslušní ci PZ v ïalších
zložkách pre to už ne bu dú ma� ta -
ký dlhý èas k dispo zí cii, ich vý ho -
dou je, že sa ma jú kde pouèi�, zís-
ka� informá cie zo skú se ností ko -
le gov.

Zvláštne vý poč ty
Pro blém, do kto ré ho aj od bo -

ro vý zväz už dlho bú ši, je uplatòo -
va nie koe fi cien tu pri ne rovno -
mernom pra covnom èa se. Kon-
krétne, spo me nul predse da, na
Do no va loch bo lo ško le nie
príslušní kov HCP, kaž dý deò si
úèast ní ci ško le nia odse de li na
prednáškach 9–10 ho dín, „sláv-
ny“ koe fi ci ent im však do pra -
covnej do by za po èí tal len 5, 43
ho di ny za kaž dý deò ško le nia –
zvy šok si mu se li dopra co va�, ho ci
objektívne na ško le ní bo li ce lý
èas. „Vstú pi li sme do ro ko va nia s
mi nisterstvom v sna he vy rie ši�
ten to pro blém,“ po tvr dil M. Mag-
doško a pos�a žo val sa, že na na -
šom mi nisterstve rieše nie aj cel-
kom jed no du chých prob lé mov
do ká že trva� ce lé me sia ce, v tom -
to konkrétnom prí pa de si však
perso nálna sekcia vy žia da la na
zauja tie sta no vis ka len dva týžd-
ne. Predse da vy jadril ná dej, že sa
pro blém èosko ro vy rie ši.

Ïalší „otáznik“ bo lo ve de nie
OZP konzulto va� na Slo venskom
inšpekto rá te prá ce. Ide o spô sob,
akým sa mi nisterskí úradní ci vy-

spo ria da va jú s problé mom ne rov -
no mernosti a príslušný mi koefi -
cientmi, kto rý mi sa vy po èí ta va
do vo len ka. „Zhodli sme sa, že mi -
nis ter stvo už ro ky použí va úplne
nesprávny sys tém vý poètov:
Niek to múdry vy mys lel, že po li -
caj ti ma jú se dem pra covných dní,
èo je nezmy sel. Nikto ne má se -
dem pra covných dní v týždni, u
nás je kaž dý zo siedmich dní pra -
covný, ale to ne zna me ná, že je
se dem pra covných dní. Ce lo -
roène mu sí vyjs� pä�dòo vý pra -
covný týžden, te da na vý po èet
koe fi cien tu sa 38 ho dín de lí piati -
mi, nie siedmi mi. Po uká za li sme
na zlý vý po èet do vo len ky, pra cov -
ní ci inšpekto rá tu bo li šo ko va ní, že
sme sa zo bu di li po dvadsia tich
ro koch. Ak sa ne do hod ne me, o
jas né zauja tie sta no vis ka v týchto
prí pa doch zrejme po žia da me
súd, nech je vy rieknu tý ortie¾, aký
má by�,“ uzatvo ril M. Magdoško.

Zme ny v SO FO
Podpredse da OZP Vik tor Kiss

v ïalšom podrobnejšie in for mo -
val o zme nách v posky to va ní ná-
vratných so ciálnych vý po mo ci zo
SO FO (základnú informá ciu sme
pri niesli v má jo vom vy da ní PO LÍ -
CIE – pozn. red.) Zme ny sú vý-
sledkom ro ko va ní OZP s mi -
nisterstvom. Pod¾a no vej do ho dy
sa výš ka me saènej splát ky zni žu -
je pri po skyt nu tí vý po mo ci na za -
bezpe èe nie bý va nia vo výške od
5 do 15–ti síc eur na 150 eur, do
30–ti síc je to 160 eur a nad tú to
su mu 170 eur me saène. Od bo ry
po ža do va li predåže nie splat nos ti

vý po mo cí, keïže sa predåži la do -
ba služ by z 15 na 25 ro kov, mi nis -
ter stvo však tr vá na èo najrýchlej-
šej ná vrat nos ti. Napriek to mu ak-
tuálne na sta ve ná výš ka splá tok je
pre za mestnancov urèi te reálnej-
šia, ako bo lo pô vodných 278 eur
me saène vlastne pre všetkých.
Žiada te lia, kto rý ma jú èis tý prí jem
vyš ší ako ti síc eur, bu dú ma�
splát ku 200 eur me saène, pri èom
sa be rie do úva hy len èis tý prí jem
žiada te ¾a – nie aj prí jem ostat -
ných èle nov do mác nos ti. Pod¾a
slov Vik to ra Kissa no vé na ria de -

nie k posky to va niu so ciálnych vý -
po mo cí by ma lo by� úèin né od 1.
ja nuá ra 2017, ostá va ešte do rie -
ši�, èi by pod¾a no vé ho splátko vé -
ho ka lendá ra moh li splá ca� vý po -
moc aj ¾u dia, kto rí si už žiados� v
tom to ro ku po da li.

Ma rián Magdoško v tejto sú -
vislosti pri po me nul, že èle no via
odbo rov sú v zmysle ko lektívnej
zmlu vy no mi no va ní do kaž dej so -
ciálnej ko mi sie, je dô le ži té, aby k
prá ci v ko mi siách pristu po va li
ve¾mi zodpo vedne a zoh¾adòo va li
aj od bo ro vé kri té riá. Po dobne je
to aj pri uplatòo va ní ïalšej prá vo -
mo ci èle nov OZP vy jadro va� sa k
obsadzo va niu riadia cich funkcií.
Pod¾a je ho slov sa konkrétne v
Nitrianskom kra ji zisti li viace ré
vážne po ru še nia zá sad ka riérne -
ho po stu pu v zmysle na ria de nia
mi nis tra, keï sa do funkcií dostá -
va jú aj ¾u dia, kto rí nespåòa jú zá-
kladné kri té riá, te da ma jú odslú -
že né me nej ako de sa� ro kov v PZ
a me nej ako 5 ro kov v da nej služ-
be. Spo me nul konkrétny prí pad
po li caj ta, kto rý je v PZ len šty ri ro -
ky, ale bol bez pre ro ko va nia s od-
bormi usta no ve ný do riadia cej
funkcie. Cent rá la na ten to prí pad
upo zor ni la ve de nie perso nálnej
sekcie mi nis ter stva, na zákla de
to ho išiel z mi nis ter stva po kyn ria-
dia cim pra covní kom, aby na ria -
de nie mi nis tra striktne dodržia va -
li. Predse da OZP po žia dal pred -
se dov, aby na rešpekto va ní ko -
lektívnej zmlu vy striktne tr va li, ho -
ci to ne bý va vždy jed no du ché,
keïže niekto rí riadia ci pra cov ní ci

ešte stá le vní ma jú úèas� odbo rá -
rov v roz ho do va cích pro ce soch
ako zá sah do svo jich riadia cich
prá vo mo cí. Ne kompro misný po -
stoj funkcio ná rov OZP v konkrét-
nych prí pa doch na po má ha upev -
òo va� vážnos� a rešpekt OZP v
pra covných ko lektí voch, podèiar -
kol predse da.

Zme ny v šta tú te
Podpredse da OZP Pa vol Mi -

cha lík ïa lej in for mo val predse dov
o prie be hu ško le ní hospo dá rov,
kto ré bo lo spo je né so ško le ním
èle nov ko mi sií právnej ochra ny. K

èasti ško le nia o právnej ochra ne
pri dal pár slov podpredse da OZP
Ro man La co. Priblí žil dô vo dy,
kto ré viedli k vypra co va niu no ve ly
šta tú tu právnej ochra ny s cie¾om
pre ci zo va� niekto ré formu lá cie a
po stu py OZP pri posky to va ní
právnej ochra ny. Ná vrh no ve ly
bol aj obsiahlym bo dom disku sie
na štvrtko vom za sa da ní predsed-
níctva OZP. Ma rián Magdoško

pri po me nul, že právna ochra na je
„dlho do bo je den z najsilnejších
be ne fi tov, kto rý pri �a hu je ¾u dí do
OZP“, pre to je dô le ži té, aby v tej-
to ob las ti bo li úplne jas né pra -
vidlá. Hlavnú zodpo vednos� ne sú
základné orga ni zá cie, je potreb-
né, aby sa v prí pa de po chyb nos tí
ob rá ti li so žiados�ou o ra du na
cent rá lu, dá sa tak vyhnú� aj prí -
padným súdnym spo rom. Po žia -
dal predse dov základných orga -
ni zá cií o plnú zodpo vednos� pri
po sudzo va ní žiadostí. Podpred -
se da Ro man La co v tejto sú -
vislosti vysvetlil, že no ve la šta tú tu
pre ná ša èas� do te rajšej zá �a že
pro ce su prizná va nia právnej och -
ra ny zo základnej orga ni zá cie na
predsedníctvo, základné orga ni -
zá cie však bu dú pria mo rozho do -
va� v prí pa doch, kto ré nezne sú
od klad – te da pri prizná va ní pred-
bežnej právnej ochra ny, aby žia -
da te lia ma li už od za èiatku práv-
ne ho zástupcu. O vý vo ji v ob las ti
právnej ochra ny bu de cent rá la in-
formo va� na kaž dej ra de predse -
dov, te da štvr�roène.

Po krátkej disku sii ra da pred -
se dov no vý šta tút právnej ochra -
ny odobri la hla so va ním. (No vé
zne nie šta tú tu nájde te na we bo -
vej stránke OZP v SR – pozn.
red.)

Z rôzne ho
V ïalšom bo de ra da predse -

dov hla so va ním súhla si la s predå -
že ním splat nos ti pô žièky pre jed -
nu základnú orga ni zá ciu, kto rá
aktívne zvy šu je po èet svo jich èle -
nov aj tým, že im po sky tu je bo nus
v po do be pô ži èiek. Ve de nie pri -
po me nu lo predse dom, že tú to
for mu bo nu su mô žu v záujme

zvy šo va nia atrak ti vi ty vstu pu za -
mestnancov do OZP využi� aj
ïalšie základné orga ni zá cie.

Podpredse da Vik tor Kiss pred-
lo žil na schvá le nie ná vr hy oce ne -
ní aktívnych jednotlivcov zo zá-
kladných orga ni zá cií, ra da
predse dov tieto oce ne nia en bloc
schvá li la.

V rám ci disku sie vystú pil o. i.
Da ni el Èu ka lovský, predse da ZO

pri SOŠ PZ v Ko ši ciach, kto rý
ostatným predse dom ZO pri po -
me nul, že zo ško ly od chá dza k
útva rom ïalších 43 èle nov OZP,
zozna my dosta nú konkrétni pred-
se do via kraj ských rád. M. Mag-
doško v tejto sú vislosti oce nil prá -
cu D. Èu ka lovské ho na po li zvy -
šo va nia èlenskej základne, pri po -
me nul predse dom základných or-
ga ni zá cií, do kto rých pri chádza jú
zo škôl no ví èle no via, aby im od
za èiatku ve no va li ma xi málnu po -
zornos� a za po ji li ich do prá ce
orga ni zá cie, v opaènom prí pa de
sa mô že sta�, že z odbo rov pre
ne záu jem oko lia vystú pia.

K pro pa gá cii
V zá ve re ro ko va nia ra dy pred-

se da M. Magdoško ešte pri dal
informá ciu o sta ve za bezpe èe nia
pro pa gaèných predme tov pre
potre by ZO a všetkých èle nov
OZP v SR. Ich do dáv ky od vý -
robcov sa oèa ká va jú v blízkom
èa se. Po žia dal predse dov kraj -
ských rád, aby v predsti hu za bez -
pe èi li ¾u dí na prebra tie predme tov
a tiež priesto ry, kde predme ty
uskladnia, keïže ide o ve¾ké
množstvá. Predse do via kraj ských
rád bu dú zodpo ve da� za ïalšiu
distri bú ciu týchto predme tov na
základné orga ni zá cie. M. Mag-
doško tiež po žia dal predse dov
základných orga ni zá cií, aby ve -
no va li po zornos� pro pa gá cii be -
ne fi tov, kto ré ve de nie OZP vy ro -
ko va lo pre èle nov s mo bilný mi
ope rá tormi i v ïalších oblastiach
a sú zve rejne né na webstránke
OZP v SR.

Spra co val Pe ter Onde ra
Sním ky au tor

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 l Kontakty: l policia@dalian.sk l S dôverou sa obráťte na naše kolegyne: l Bibiana Mat-

hiová – 0908 622 860, asistentka pre poistenie l Simona Kunayová – 0903 673 222, asistentka pre poistenie 
info@dalian.sk l Martina Dzuricová – 0908 082 820, martina@dalian.sk, asistentka pre sluzby O2 a Slovak Telekom 

l Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing

(Pokraèovanie zo strany 2)

Voľná diskusia predsedov základných organizácií pokračovala
počas prestávok aj vo vonkajších priestoroch atraktívneho areálu

vo Vígľaši

Predseda ZO pri SOŠ PZ v Košiciach Daniel Čukalovský infor-
moval o nových členoch OZP, ktorí odchádzajú k útvarom. Za

svoju aktivitu si vyslúžil uznanie vedenia OZP
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„Naši ¾udia si zaslúžia ocenenie za kvalitu práce, ktorú odvádzajú“
prípla tok nie je za odslú že né ro ky,
ale za aktuálny vý kon v da nom
ro ku. V ná vr hu na ria de nia je za -
kot ve né, že ak dôjde k zní že niu èi
zvý še niu osobné ho príplatku, tak
to bu de s úèinnos�ou od polro ka
2017 na najbližší ce lý rok, te da
nie ka lendárny. Ïalšie hodno te -
nie bu de te da k polro ku 2018,
aby ma li po li caj ti urèi tú isto tu.

l Na letnej ra de predse dov
odzne lo, že k hodno te niu jed-
notlivcov a ich ná sled né odme -
òo va nie najlepšie zvlád li na KR
PZ Pre šov, kde sa dôsledne
drža li výsledkov hodno te nia
jednotlivcov, z ob je mu pri de le -
ných prostriedkov a po è tu po li -
cajtov im vy šla hod no ta bo du v
eurách, kaž dý do stal, ko¾ko si
zaslú žil. Pre èo napr. v iných
kra joch ne šli tou to ces tou?

Ve ¾a sme na tieto té my dis ku -
to va li, rieše nie je ešte stá le vo vý -
vo ji. U nás je to tak, že keï nieèo
neupra ví te na ria de ním, mno hí vá -
ha jú. Má me funkcio ná rov, kto rí sú
sve do mi tí, ve dia podria de ným
po ve da� dob ré aj zlé, ve dia mo ti -
vo va�. No a po tom sú aj funkcio -
ná ri, kto rí chcú by� – v úvodzov-
kách – pekní, chý ba im od va ha
riadia ce ho pra cov ní ka. Ne chcem
zovšeo becòo va�, ako sa to nieke -
dy ro bí, ale dnes je ta ká si tuá cia,
že má me po li cajtov, kto rí vïa ka

nadèa som a rôznym príplatkom
reálne za ro bia viac ako ich
nadria de ní. Tí to riadia ci pra cov ní -
ci aj pri zá važ ných opatre niach
pra cu jú na úkor svojho vo¾né ho
èa su len za riadia ci prípla tok. To
nie je správne, mu sí me to zme ni�.
S tým te da mož no sú vi sí aj ur èi tá
ne rozhodnos� èasti riadia cich
pra covní kov.

l Prejdi me k dru hej té me:
pro blé my po li cajných útva rov
s centra mi pod po ry, kto ré im
ma jú posky to va� kva litný ser -
vis. Ve dú ce mu slu žobné ho
úra du ste ne dáv no odovzda li
sú pis prob lé mov v lí nii útva ry,
centrá pod po ry a mi nis ter ské
sekcie, ako ich vní ma jú krajskí
riadi te lia PZ…

Pro blé my sú èinnosti centier
pod po ry s po li cajný mi útvarmi
pre be rá me na kaž dej po ra de s
kraj ský mi riadi te¾mi PZ. Ne po ve -
dal by som, že vz�a hy sú zlé, aj
sta rý sys tém mal svo je pro blé my,
veï kaž dý sys tém napåòa jú ¾u dia,
niekto rí z nich si do ká žu pred pi sy
vykla da� po svo jom a vzni ka jú tre -
cie plo chy. Jed na tendencia je vi -
di te¾ná: keï sa tvo ri li centrá pod -
po ry a bo li pre syste mi zo va ní ¾u -
dia, tak to bo lo s prís¾u bom, že
centrá pre be rú aj všetky po vin -
nos ti. Te raz sa obja vu jú tenden-
cie vra ca� po vin nos ti spä� na kra -
je –  ale už bez ¾u dí. Predpi sy si

vykla da jú po svo jom. Mal som na
tieto té my stretnu tie aj s pá nom
ve dú cim úra du MV SR Ondre jom
Va raèkom. Do hod li sme sa, že
vytvo rí me akú si mo de lo vú verziu
sú èinnosti, predbežne v rám ci
Trnavské ho kra ja. Chce me utvo ri�
mo del, kto rý by jednoznaène
urèo val po pis èin nos ti, aby sme

ne mu se li rieši� do bu dúcna, kto a
èo má ro bi� – poènúc styèný mi
oso ba mi medzi centra mi pod po ry
a KR PZ. Za tia¾ je si tuá cia ta ká,
že sú èinnos� je niekde prak tic ky
bezproblé mo vá, napríklad v Nitre,
inde sa ná zo ry napríklad na rý-
chlos� slu žieb dos� lí šia. Sa -
mozrejme, pod¾a mòa sú tieto
pro blé my rieši te¾né z oboch

strán, pre to že centrá sa za sa po -
no su jú na sú èinnos� s mi nis ter -
ský mi sekcia mi, na pro blé my s
vý be ro vý mi ko na nia mi, s ich rý-
chlos�ou ale bo úpl nou absenciou.
V každom prí pa de ta ké to pro blé -
my nesmú ohro zo va� vý kon služ -
by. Mno hé ve ci sa da jú vy rie ši� na
úrov ni riadi te ¾a cent ra pod po ry a

príslušné ho kraj ské ho riadi te ¾a
PZ, ak nie, obrá tia sa na mòa.
Sekèných šé fov najbližšie po-
zvem na mo ju po ra du s kraj ský mi
riadi te¾mi, aby si to sekè ní šé fo via
vy po èu li pria mo.

l Má me aj po no sy na ne -
dosta tok informá cií o centrách
pod po ry, kde sídlia, kto a èo
má na sta ros ti, kontakty, de fi -
no va nie zodpo vednosti, le ho -
ty… na intra ne te to ho o cen-
trách pod po ry naozaj ne nájde -
te ve ¾a.

Informo va nos� by mno ho ve cí
do ká za la zjedno du ši�. Napríklad
najlepší preh¾ad o ko modi tách by
ma li ma� centrá, ma li by ve die�,
kde a èo má me, v akom je to sta -
ve, ma li by ma� preh¾ad o poè -
toch, ži vot nos ti za ria de ní èi prís -
tro jov, o ich opra vi te¾no si. My na
pre zí diu má me pra co viská tech-
nickej špe ci fi ká cie, ale preh¾ad o
tom, ko¾ko má me napr. alko teste -
rov, ra da rov, aké ty py a kde ich
má me, ako sú rozmieste né, tak to
by ma lo ma� cent rum, sa mi by
ma li ve die�, ko¾ko prístro jov je v
opra ve, kto ré sa už neopla tí opra -
vo va�. Pri tom ne raz pý ta jú infor-
má cie od nás. Sme ochot ní po -
môc� pri inventa ri zá cii, pre to že
èas to sa tech ni ka pre sú va a bez
evi denènej zme ny vzni ká cha os.
Príslušný ko mo ditný ma na žér by
však mal ma� do ko na lý preh¾ad.
Ale do vlastných ra dov mu sím
tiež po ve da�, že sa stá va jú prí pa -
dy, keï útva ry napríklad vo la jú po
no vých prístro joch, no keï sme
uro bi li ana lý zu využi te¾nosti, tak
sme zisti li, že mno hé le žia v skri -
ni.

l Naosta tok sme si ne cha li
pro ble ma ti ku nášho predsed-
níctva v EÚ. Rozsa hom po vin -

nos tí pre PZ je ten to rok priam
his to ric ky zá �a žo vým, prak tic -
ky sa do tý ka kaž dé ho po li caj ta.

Má te prav du. Ne jde len o
predsedníctvo, ale o celko vú
bezpeènostnú si tuá ciu, hroz by te -
ro rizmu, migraèné vl ny, to všetko
mi mo riadne za �a žu je ce lý Po li -
cajný zbor a vy ža du je od všet-
kých ma xi mum úsi lia. Te raz sme
tu ma li v rovna kom èa se 70 VIP–
de le gá cií mi nistrov vnútra a spra -
vodli vosti, za bezpe èi� ich ochra nu
a pre su ny nie je jed no du chá úlo -
ha, ale za tia¾ mu sím po ve da�, že
na ši ¾u dia si zaslú žia oce ne nie za
kva li tu prá ce, kto rú odvádza jú.
Na predsedníctvo sme sa pripra -
vo va li ce lé me sia ce, zvonka ¾u dia
ne vi dia ten roz sah ve¾mi de -
tailných príprav, kto rý sme mu se li
absolvo va�. Keï prišli ur èi té ri zi -
ká, mu se li sme siaha� na do vo -
len ky a re ha bi li tá cie, èo je krajné
rieše nie. Vlastne už ce lý rok ide -
me v urèi tom zvý še nom vý ko ne,
všetko však chce me absolvo va�
pri za cho va ní zá kon ných ná ro kov
po li cajtov. Vlá da vy èle ni la oso -
bitné roz poè to vé prostriedky, na
nadèa sy má me dosta tok fi nancií,
kaž dý nadria de ný mu sí dba� na
to, aby po li caj ti ma li všetko èo
mu sia ma� – pitný re žim, stra vo -
va cí sys tém, zá ko nom sta no ve né
prestávky na oddych, potrebnú
lo gisti ku, všetko chce me rieši� do-
drža ním zá kon ných ná le ži tos tí vo
vz�a hu k po li cajtom.

l Aj laik vi dí, že ten ná por
na po li cajné si ly a prostriedky
je znaè ný. Nuž a keï sa k SK
PRES–u pridru žia do ko na le na -
èa so va né pro testné ve rejné
zhro mažde nia…

Za tia¾ mô žem vyslo vi� spo -
kojnos� s prípra vou a reali zá ciou
opatre ní. Isto, ¾udský fak tor pri ta -
kom množstve po li cajtov vždy
mô že zly ha�, ale má me skú se -
nosti s ve rejný mi zhro mažde nia -
mi v Bra tisla ve a vieme ta ké to si -
tuá cie zvlá da�, usi lu je me sa èo
najme nej za pá ja� po li cajtov v
iných kra joch, gró zá �a že ne sie
Bra ti slav ský kraj. Ce lý bezpeè -
nostný sys tém má však šty ri le ve -
ly –  pri najvyššom s hroz bou te -
ro ris tic kých ak cií by sa už za po ji-
la po lí cia na ce lom Slo ven sku.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 1)

Kna pí sa niu tohto ko mentá -
ra ma do viedlo publi ko va -

nie vý zvy na odstú pe nie mi nis tra
vnútra SR, kto rej auto rom je prí-
slušník PZ, vy šetro va te¾ por.
Mgr. Mi ro slav Srho lec. Za uja la
ma z h¾a diska argu mentov, for-
mu lá cií a zá ve rov. Pre dovšet -
kým ma pre k va pi lo, že do tyè ný
má, vzh¾a dom na svo je za ra de -
nie, ne dosta tok prí su nu práv-
nych informá cií o aktuálnom
zne ní zá ko na è. 73/1998 Z.z. o
štátnej službe príslušní kov PZ.
Ním vy tý ka ný po stoj mi nis tra
vnútra k „slávne mu“ pa ra gra fu
35, ods. 2 ne zodpo ve dá sku -
toènosti. Uve de ný pa ra graf bol
zru še ný na zákla de ná vr hu mi -
nis tra Ro ber ta Ka li òá ka, vlá da
ná vrh schvá li la 26. au gus ta
2015 a Ná rodná ra da SR ho
odobri la 24.11. 2015 s úèin -
nos�ou od 1. 1. 2016. Zaují ma vé
je, že sa nad týmto argu mentom
ne po za sta vil ani je den no vi nár a
do konca ani po sla nec O¼A NO,
kto rý list a po stoj po li caj ta
schva ¾o val. Zaují ma vé je aj to,
že predmetná úpra va, umož òu -
jú ca odvo la nie kto ré ho ko¾vek
nadria de né ho, „ak to vy ža du je

dô le ži tý záujem služ by“, vznik la
na zákla de ná vr hu mi nis tra Vla -
di mí ra Palka no ve lou zá ko na z
10.3. 2004. Pod¾a pub li ko va né -
ho vy jadre nia poslanca O¼A NO
po li cajnú iden ti tu pi sa te ¾a ( vèí ta -
ne pra vos ti slu žobné ho preu ka -
zu) po tvr dil An drej Palko, syn
bý va lé ho mi nis tra Vla di mí ra Pal-

ka. Mož no, že ko le ga èí tal iba
staršiu verziu zá ko na, pod¾a kto -
ré ho fun gu je je ho slu žobný po -
mer, ale aj v nej je pa ra graf 48
„Základné prá va a po vin nos ti
po li caj ta“ pre to predpokla dám,
že mu neuni kol odsek 3, písm. g
v zne ní: Po li cajt je po vin ný v
štátnej službe i mi mo štátnej
služ by zdrža� sa ko na nia, kto ré
by moh lo na ru ši� vážnos� PZ ale -
bo ohro zi� dô ve ru v ten to zbor.

Ako pi sa te ¾o vo konšta to va nie
o inšpekcii ako „strážnom pso vi
re ví ru mi nis tra“, ozna èe nie NA -
KA za „cvi èe nú opiè ku mi nis tra“
a oprávne nie mi nis tra k odvo lá -
va niu za „potvrde nie pan stva a
abso lútnej mo ci“ na po moh lo k

ra stu dô ve ry hodnosti a váž nos ti
PZ?

Odpo veï si po pre èí ta ní ko -
mentá rov v mé diách dá kaž dý z
nás. Vždy som si vá žil všetkých
sluš ných po li cajtov, u vy šetro va -
te ¾ov som si ce nil úro veò ich
právne ho ve do mia, kto rá ich cti -
la aj z h¾a diska ich vy jadro va nia.
Ale nie je mi ani jas né, pre èo sa
ko le ga podpí sal ako vy šetro va -
te¾ PZ. Ko nal v tom to prí pa de z
ti tu lu tejto funkcie?

Vrá tim sa k dô ve ry hodnosti
PZ. Dô ve ry hodnos� PZ tvo rí me
my, po li caj ti, svo jím cho va ním,
ko na ním a osobnou sta toè nos -
�ou v prá ci na svo jom úse ku. Ak
si mys lí te, že po li ti ci v opo zí cii tú -
žia po ne zá vislej po lí cii, tak ste v
hlbo kom omy le. Po silòo va nie is-
tôt po li caj ta ve die cez ka riérny
po stup, ga ran to va ný zá ko nom,
cez rast zodpo vednosti kaž dé ho
funkcio ná ra za vý sled ky prá ce
je ho útva ru a cez zodpo vednos�
kaž dé ho z nás na svo jom úse ku.
Je však prav da, že ta ká to zme -
na bu de bo lie� najmä tých, èo
ma jú ra di kratšiu ces tu a prá ca
nie je to, bez èo ho ne do ká žu ži�.

Mi ro slav Lit va

Dô ve ry hodnos� Po li cajné ho zbo ru

Upo zorne nie
Uzávierka nasledujúceho

čísla bude 15. augusta 2016
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Ako pr vý za rea go val ge ne -
rálny riadi te¾ Jo zef Èa puška, kto -
rý nám po slal reakciu na otáz ky,
pub li ko va né v PO LÍ CII è. 6 na s.
4. Pro blé my, ku kto rým za ujal
reakciu, de fi no val v ôsmich bo -
doch. Je ho odpo ve de pri ná ša me
v plnom zne ní.

1. SOITRON –  v sú èasnosti
neslú ži po li cajtom ale pro ti nim

2. SOITRON – uka zu je, že vo -
zid lo ne má zapla te nú STK, ide me
za ním a zistí me, že ju zapla te nú
má, ako je to mož né?

3 .Elek tro nic ký zá pis služ by:
odbudne admi nistra tí va, za tia¾
vraj nie

4. Ope raèné stre diská – tech -
nic ké a SW pro blé my, sys tém nie
je dobre nasta ve ný, èas té vý pad -
ky

5. Pripra ve nos� zlo žiek na

predsedníctvo, potrebné odskú -
ša nie vy sie la èiek

6. Pro blém s tla èiaròa mi sa
rieši opra vou a nie vý me nou

7. Potrebné vytvo ri� MTZ pre
no vé ta bu¾ko vé miesta

8. CP reali zu jú zá kazky s níz -
kou hod no tou, ostatné sa ro bí
centrálne, pro ces je zdåha vý a v
èa se do dáv ky sú už po žia davky
neaktuálne

Odpo ve de:

Vy ba ve nie vo zi diel
Tvrde nie, že vy ba ve nie v au-

tách neslú ži pre po li cajtov ale
pro ti nim, nie je na mieste. Pod¾a
mòa po li cajtov skôr chrá ni pred
zlo my se¾nos�ou obèa nov a po -
má ha im k lepšie mu vý ko nu ich
prá ce.

Èo sa sta vu vo zi diel tý ka, za -

zna me na li sme nieko¾ko poško -
de ní USB ko nekto rov, na pá ja nia,
klá vesníc, HDD, kto ré prie bežne
opra vu je me vlastný mi si la mi a
prostriedka mi. Do vo lím si tvrdi�,
že 95% vo zi diel je v plne funkè -
ných.

K otázke oh¾a dom STK, infor -
maèný sys tém nainšta lo va ný vo
vo zidlách zobra zu je informá cie z
Mi nis ter stva do pra vy o plat nos ti
EK a STK, kto ré sú aktua li zo va né
kaž dý deò. Od za èiatku fungo va -
nia sys té mu neevi du je me žiadnu
chy bu v pro ce se aktua li zá cie. To
zna me ná, že v tom to prí pa de
sme do sta li zlý údaj z Mi nis ter -
stva do pra vy. Bu dem rád, ak nás
na každú ta kú to si tuá ciu ko le go -
via, kto rí sys tém použí va jú, upo -
zornia nahlá se ním ta ké ho to sta vu
do apli ká cie Servi ce Desk ale bo
ohlá se ním na HelpDesk
8605299. My ra di za bez pe èí me
pre šetre nie a ná pra vu v systé me
mi nis ter stva do pra vy.

Zá pis zo služ by
Ak pra cov ník sy ste ma tic ky za -

dá va všetko do informaèné ho
sys té mu, zá pis zo služ by sa
vytvá ra au to ma tic ky a nie je po-
trebné niè viacná sobne za dá va�.
Odpo rú èam však kontakto va�
pra covní kov HelpDesk, èís lo
8605299, kto rí ra di ochotne po -
mô žu.

Ope račné stre diská
Ten to informaèný sys tém bol

na sa de ný do pi lotnej pre vádzky v

septembri 2015 v Nitrianskom kra -
ji. Už od pr vé ho týždòa sme za -
zna me na li po zi tívne sprá vy o skrá -
te ní reakèné ho èa su pri zá sa hoch.
Èí tal som o òom ako o po kro ku v
prá ci po li cajtov v no vi nách PO LÍ -
CIA. Ce lý sys tém sme postupne
spo loène s jed not li vý mi KR PZ
uvádza li do pro dukcie a sta bi li zo -
va li. Za èiatkom jú na pri na sadzo -
va ní OS KRPZ BA sme v spo lu prá -
ci s p. Vikto rom Tu mom iden ti fi ko -
va li pro blé my, kto ré do po sia¾ re -
porto va né od uží va te ¾ov ne bo li.
Spo loènou prá cou sme už 24.6.
2015 moh li skonšta to va�, že infor -
maèný sys tém je sta bilný. Týmto
by som chcel p.Tu mo vi aj všetkým
ko le gom, kto rí sa aktívne po die ¾a jú
na prá cach v pro jekte, vyslo vi�
vïa ku za konštruktívny prístup a
pro fe sio nálnu spo luprá cu.

Pripra ve nosť na
predsedníctvo

Prostredníctvom Riadia ce ho
vý bo ru pre bezpeènostné opatre -
nia SKPRES sme do sta li po žia -
davky ne vyhnutné pre za bezpe -
èe nie pripra ve nosti. Množstvo z
nich sa v èa se zme ni lo a mu se li
sme pružne reago va� na zme ny.
V tejto do be je to pri rodze né a
všetky po žia davky sme stih li vy -
ba vi� v po ža do va nom èa se a zá -
ro veò za bezpe èi� dosta tok èa su
na odskú ša nie a obozná me nie sa
s na ku po va nou tech ni kou.

Pro blém s tla čiarňa mi
V prvom ra de po va žu jem za

ne hospo dárne rieši� pro blé my kú -
pou no vých za ria de ní. To ne ro bím
ani do ma. Kaž dé na kú pe né za ria -
de nie je tri ro ky v zá ru ke, ke dy sú
opra vy bez plat né. Po uply nu tí tej-
to do by je po vinnos�ou kaž dé ho
kompe tentné ho pra cov ní ka na
Centre pod po ry zodpo vedne po -
sú di� hospo dárnos� opra vy.

MTZ pre no vé ta buľko vé
miesta

SITB pra cu je s obmedze ným
rozpoètom a je ho výš ka medzi -
roène kle sá. Sa mozrejme sme
po žia da li Sekciu eko no mi ky o na -
vý še nie fi nanèných prostriedkov
na ná kup tech ni ky pre no vovznik -
nu té pra covné miesta. Po uvo¾ne -
ní prostriedkov sme pripra ve ní
tech ni ku za bezpe èi�, zá klad nou
po žia davkou však bu de využi� v
prvom ra de existu jú cu tech ni ku.

Zá kazky s níz kou hod no tou na
centrách pod po ry a obsta rá va -

nie z centrálnych zmlúv
V prvom ra de by som chcel

po ve da�, že žiadne cent rum pod -
po ry ne má kompe tenciu reali zo -
va� jed no du ché zá kazky (pred 2
rokmi sa to ešte vo la lo zá kazky s
níz kou hod no tou) v rám ci ko mo -
ditnej sku pi ny 07 a 08, kto ré za -
bez pe èu je SITB. Na ša sekcia ob-
sta rá va všetku tech ni ku centrálne
a striktne v sú la de s pra vidla mi
Zá ko na o ve rejnom obsta rá va ní.
To, že ve rejné obsta rá va nie tr vá
dlho, je reálny fakt a tre ba sa na
to pripra vi�.

Konšta to va nie uve de né v no -
vi nách Po lí cia, èís lo 6 z jú na 2016
na stra ne 4, ci tu jem „Ten to pro -
ces je zdåha vý a ne pruž ný. Od
uzatvo re nia zmlu vy s vy sú �a že -
ným do dá va te ¾om po do da nie to -
va ru na skla dy centier pod po ry je
dlhý èas a èas to po žia davky od
útva rov na do da nie konkrétne ho
ma te ri á lu sú už neaktuálne.“, je
prí liš vše obec né a ta ká to formu lá -
cia vy vo lá va otáz ku, èi naozaj
žiada te¾ ma te ri ál potre bo val, keï -
že sa bez ne ho zaobi šiel.

Na zá ver len krátke zhrnu tie. V
spo lu prá ci s centra mi pod po ry sa
sna ží me všetky po žia davky za -
bezpe èo va� v plnom roz sa hu a v
èo najkratšom èa se. Nie vždy je
to však mož né, pre to že na šim li -
mi tu jú cim fakto rom sú pe nia ze a
le gisla tí va. Bu dem pre to vïaèný,
keï kaž dý z nás ešte pred tým
ako na pí še ne ja kú po žia davku,
pre hodno tí jej opodstatne nie aj vo
vz�a hu k ze fektívne niu svo jich
pra covných úloh. Som to tiž ná zo -
ru, že prostriedky IKT ma jú ze -
fektívòo va� pra covné po stu py,
zni žo va� ná kla dy a zrýchli� vý kon.
A to všetko sú ušetre né pe nia ze.

Ing. Jo zef Èa puška,
ge ne rálny riadi te¾ sekcie 

informa ti ky, te le ko mu ni ká cii 
a bez peè nos ti MV SR

Ge ne rálny riadi te¾ sekcie informa ti ky MV SR Ing. Jo zef Èa puška rea gu je na na še otáz ky

V prí pa de prob lé mov je najro zumnejšie využi� mož nos ti apli ká cie Servi ce Desk ale bo HelpDesk 8605299
V rám ci prípra vy jú no vé ho èís la PO LÍ CIE sme s ná metmi
na roz ho vor pí somne oslo vi li ve dú ce ho úra du MV SR
Ondre ja Va raèku, gen. riadi te ¾a sekcie hnu te¾né ho a ne-
hnu te¾né ho ma jet ku MV SR Ró berta Pinté ra a ge ne rálne -
ho riadi te ¾a sekcie informa ti ky, te le ko mu ni ká cií a bez peè -
nos ti Jo ze fa Èa pušku. Sú bežne sme po žia da li funkcio ná -
rov OZP v SR o zasla nie otá zok, kto ré by chce li spo me -
nu tým riadia cim pra covní kom v rozho vo re po lo ži�. Keïže
na stretnu tie ani zasla nie odpo ve dí si spo me nu tí pra cov -
ní ci ne na šli do uzá vierky jú no vé ho èís la èas, pub li ko va li
sme vý ber z otá zok, kto ré sme do sta li z prostre dia èle nov
OZP a pros bu o roz ho vo ry sme zno va za sla li spo me nu -
tým riadia cim pra covní kom v rám ci prípra vy jú lo vé ho
èís la.

Dòa 14. jú na 2016 uply nu li
už dva ro ky od tra gickej smr ti
pprap. Pet ra Opa le ka z OO PZ
Trstín (okres. Tr na va), kto ré ho
pri bežnom vý ko ne služ by v
rodnom Bo le rá zi zastre lil zá -
kerný opi tý vo diè. Pe ter Opa -
lek vo vo¾nom èa se navšte vo -
val tu najšiu súkromnú ma -
terskú škôlku Lienka v Smo le -
ni ciach, mal k de �om ve¾mi
blíz ko a pre ja vil sa ako ro de ný
lek tor „predpri márne ho vzde -
lá va nia“.

Tra gic ká smr� tohto mla dé ho
po li caj ta a pria te ¾a de tí podnie ti la
tu najších pe da gó gov, oso bitne
ko lektív uèi te liek súkromnej ma -
terskej škô ly Lienka pod ve de -
ním riadi te¾ky Ja rosla vy So bo to -
vej, aby na Petro vu po èes� po -
me no va li tra dí ciu dovte daj ších
edu kaèných akti vít smo le nických
predškolských za ria de ní. Tak sa
v ro ku 2015 pod od bor nou zá šti -
tou za nie te né ho príslušní ka CO
Ing. Ka mi la Schö na zro dil Me -
mo riál Pet ra Opa le ka, na kto rom
sa už vla ni zú èast ni li stov ky de tí.
(viac v PO LÍ CII 7/2015)

Po ro ku sa de ti ma terských
škôl a žiaci základných škôl opä�
zišli pod Smo le nickým zámkom
na edu kaèných ak ti vi tách z ob -
las ti ochra ny zdra via a ži vo ta na
II. roè ní ku Me mo riá lu Pet ra Opa -

le ka (orga ni zá to ri: zložky PZ SR,
obec Smo le ni ce, Kon gre so vé
cent rum SAV Smo le nický zá -
mok, SMŠ Lienka Smo le ni ce,
n.o.)

Cie¾o vou sku pi nou bo li najmä
de ti predškolské ho ve ku (MŠ

Bu ko vá, ZŠ s MŠ Trstín, MŠ Tr -
na va, SMŠ Lienka Smo le ni ce).
Ale ve¾ký záujem o ak ti vi ty pre ja -
vi li aj uèi te¾ky zo Základnej ško ly
Smo le ni ce a zo Slo ven ské ho
Gro bu. Celkom sa na akcii zú -
èast ni lo 271 de tí.

Na de via tich sta no vištiach
ma li služ bu za mestnanci OÚ Tr -
na va, dobro vo¾ní ky no ló go via z
Jablo ni ce, za mestnanci OÚ Ska -

li ca a Ga lanta, SÈK Tr na va, CO
Se ni ca, príslušní ci Dia¾niè né ho
odde le nia PZ Tr na va, py ro tech -
ni ci PZ, lekto ri CO, DHZ Smo le -
ni ce, OO PZ Trstín, OR PZ Tr na -
va, PPÚ KR PZ Tr na va, dva klu -
by smo le nických dô chodcov i ro -

di èia de tí zo škôlky Lienka.
Po zva nej ro di ne Opalkov-
cov sta ros ta ob ce Smo le -
ni ce An ton Chrva la i pod-
predse da OZP v SR Vik tor Kiss
odovzda li pa mätné ky ti ce. Po du -
ja tie prišli podpo ri� aj sta rosto via
Bo le rá zu a Trstí na.

Vïa ka akti vi te množstva or -
ga ni zá cií i jednotlivcov sa de ti pri
ukážkach a na zria de ných pra -

co viskách dozve de li èo–to o zá-
kla doch ci vilnej ochra ny, spoz -
ná va li prá cu po li cajtov, zdra -
votní kov – záchra ná rov èi ha si -
èov, odskú ša li si posky to va nie
prvej po mo ci, ume lé ho dý cha -
nia, použí va nie osobných och -
ran ných prostriedkov a zís ka li
tak ce lý rad skú se ností, kto ré sa
im v každo dennom ži vo te mô žu
zís�. Brat zosnu lé ho po li caj ta
Ma rek Opa lek pri nie sol na po du -
ja tie aj tran spa rent s ná pi som
me mo riá lu a je ho portré tom, kto -
rý v predsti hu vy ho to vil sta ros ta
Smo le níc. 

Zdá sa, že v Smo le ni ciach sa

ro dí tra dí cia ve¾mi záslužné ho,
perspektívne ho po du ja tia, kto ré
na be rá šir ší rozmer. Uzna nie si
zaslú žia všetci, kto rí sa o prípra -
vu a úspešný prie beh II. roèní ka
Me mo riá lu Pet ra Opa le ka pri èi ni -
li.                             (–js–, –on–)

Druhý roè ník Me mo riá lu tra gic ky zosnu lé ho príslušní ka PZ Pet ra Opa le ka

V Smo le ni ciach si de ti i dospe lí pri po me nu li je ho pa miatku zaují ma vým po du ja tím
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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 l Kontakty: l policia@dalian.sk l S dôverou sa obráťte na naše kolegyne: l Bibiana Mat-

hiová – 0908 622 860, asistentka pre poistenie l Simona Kunayová – 0903 673 222, asistentka pre poistenie 
info@dalian.sk l Martina Dzuricová – 0908 082 820, martina@dalian.sk, asistentka pre sluzby O2 a Slovak Telekom 

l Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing

Lás ka kvitne v má ji – tak ne ja -
ko sa to ho vo rí. Je to sí ce prav da,
no zá vi sí to tiež aj od to ho, o akú
lás ku ide. Ak o ho te lo vú ale bo ba -
ro vú, tak tá kvitne sko ro ho ci ke dy.
Sve dectvom to ho bol okrem iné -
ho aj park, rozprestie ra jú ci sa v
spo mí na nom popradskom tro ju -
holní ku. Èi bol máj, júl ale bo sep-
tember, nad rá nom sa v òom èas -
to be le lo, ako by už kde–tu na pa -
dal sneh. Sa mozrejme, sta èi lo sa
lepšie prizrie� a o sne hu ani chý -
ru. Kde že, ho lé zad ky! Ten to úkaz
sa však vy sky to val, ako som už
na zna èil, spra vidla len za pekné -
ho po èa sia a najmä po výpla tách.
Keï prša lo ale bo sne ži lo, tak nie.

Nieže by sme ma ji te ¾om týchto
zadkov nepria li, ale ne bu di lo to
dob rý do jem. Najmä keï už oko lo
piatej rá no za èa li ¾u dia cho di� cez
park k ranným vla ko vým spo jom.
To sa už po tom da lo kva li fi ko va�
ako bu de nie ve rejné ho po horše -
nia. Prí padné bu de nie ve rejné ho
po te še nia v trestnom zá ko ne ne -
bo lo.

Ani my sme sa však nechce li
da� za hanbi�. Èo sme my hor ší,
keï má me rovno ša ty? Aku rát, že
sme na to išli spra vidla diskrétnej-
šie a v medziach zá ko na.

A tak sme sa sna ži li. Kto, kde,
ako mo hol a ve del. I ho te ly sme
neobišli. Ak sa dobre pa mä tám,
prá ve v ho te li Euró pa v tom èa se
pra co va la na re cepcii jed na pek-
ná sleè na. Ma la dos� nezvy èajné
me no – Hortenzia. Áno, skôr
nezvy èajné, ako pekné. No, ako
pre ko ho. Pre mòa to tak vyznie -
va lo. Ale sleè na to bo la inak ako
lusk. Štíhla, dlhé pla vé vla sy s�a
anjel. Ta ká pla chá, cit li vá du ša.
Tak som sa aj ja ob èas oko lo nej,
tak citli vo, obšmie tal. Trpezli vos�
(a asi aj vytrva los�) zrejme nielen
ru že ale aj hor ten zie pri ná ša, a
tak sa mi po èa se ko neène na -
skyt la vzácna prí le ži tos� odpre va -
di� ju do mov. Kon èi la po ludòajšiu
zme nu ve èer o de sia tej, vonku sa
už zotme lo a na sídlisko Zá pad,
kde bý va la, to ma la sko ro dva ki -
lo metre.

Celkom prí jemne sme sa za -
rozprá va li a ho ci sme krá èa li, ako
sa vra ví, z no hy na no hu, ces ta
rýchlo ubehla. Vy ba dal som, že
sa jej ešte asi ne chce spa�, a tak
sme najprv vonku a po tom vo

vesti bu le pa ne lá ka po kra èo va li v
ti chom rozho vo re. Ro zo be ra li
sme nie ho ci ja ké prí zemné ve ci.
O láske sme ho vo ri li! Za nie te ne. I
keï, žia¾, len tak ako si zbo ku,
všeo becne. Ako mo ti vu je a
povzná ša ¾u dí. Aká je ne postrá -
da te¾ná v ich ži vo te. A tak.

Prav dou je, že ja by som bol
radšej ho vo ril konkrétnejšie, v pr-

vej oso be, ale ako si to ne šlo.
Spo loèníèka sa to tiž, as poò pod¾a
re èi, du chom vzná ša la kde si in-
de. Obrazne po ve da né, ako by
nie nad prí ze mím, kde sme stá li,
ale mi ni málne nad tre tím po scho -
dím. Keï sa už blí ži la polnoc, náš
roz ho vor ply nu lo dospel do jed-
nostranne dô verné ho štá dia.
Usudzo val som na to zo sku -
toènosti, že Hortenzia mi prezra -
di la, že je už dávnejšie do nieko -
ho za ¾ú be ná. Ve¾mi za ¾ú be ná (to
ma sek lo). Žia¾, pla to nic ky (tro chu
to po vo li lo). Keï však prezra di la,
že objektom jej ne naplne nej lás ky
je ka to lícky kaplán z jej rodnej ob -
ce ži jú ci v Pra he, ne ve ril som
vlastným ušiam. Aj som jej
nesme lo na zna èil, že je to ako si
nie s kostolným po riadkom.

Ale ona, že èo, èo je na tom
zvláštne ale bo zlé? Tak som bol
už radšej ti cho a tàpne som ešte
vy še pol ho di ny po èú val jej ci to vé
vý le vy, kto rý mi pre ky po va la k
mla dé mu, pre mòa nezná me mu
du chovné mu. Už som po cho pil,
že sa vzná ša nie nad tre tím, ale
po le tu je až kde si nad pa ne lá kom,
a že z to ho niè ne bu de. Sa -
mozrejme, pre mòa. Vzh¾a dom k
vzdia le nosti a pro fe sii to však ani
pán kaplán ne mal prí liš ná dejné.

Po jed nej v no ci som sa u�a ha -
ný ulo žil v uby tovni na poste¾. „To
bo lo ran de, to som si dal!“ ví ri lo
mi hla vou. Tak to hlú po a zby -
toène pre márni� èas. Kde som sa
ja mo hol pri rovná va� k zbož òo va -
né mu fa rá ro vi. „Eh, ke by to o mne
tak krásne ho vo ri la, ke by mòa tak
¾ú bi la, to by bo lo!“ S tou to
neusku toèni te¾nou myšlienkou a
trp kým povzdy chom na pe rách
som aj za spal.

Ne mal som dob ré sny. V tom
poslednom som sa vzná šal na

akomsi ne ve¾kom ne beskom
mrá èi ku po dobnom si vo bie le mu
tra bantu, pri èom ma kde––tu
predbie ha li ka de ja kí anjelskí ma -
ta do ri v bielych rú chach. Dos� ma
to „žra lo“, èo je na ne bes ké po -
me ry zaiste ve¾mi nezvy èajné, ba
až prí zemné. To najhoršie vo sne
ma však ešte len èa ka lo, keï
oko lo mòa na dlhom oblá èi ku s�a
na bielom ka di la ku, ode tá v prie-
svitnej ne beskej pe le rí ne, pre-
frnkla Hortenzia. Vo fa rá ro vom
ná ru èí! To ne mo hol vydrža� ani
sen –  v tom mo mente som sa zo
svojho tra bi–oblá èi ka sky dol až
na ma tiè ku zem. Rov no na vá -
¾andu v slu žobnej uby tovni pa ne -
lá ku Argón, kto rá už aj inakšie
sny vi de la! A ke by len sny! Dlho
tr va lo, kým som zno va hor ko–
�ažko za spal.

Rá no som vstal ne vyspa tý a
mr zu tý. Bo daj by nie. O tri štvrte
na se dem som vy šiel z  pa ne lá ka
a s ne chu �ou som vy kro èil do no -
vé ho dòa. Po chod ní ku, sme ru jú -
com do cent ra mesta. Uro bil som
pätnás�, mož no dvadsa� kro kov,
keï za mnou buchli vcho do vé
dve re. Po mys lel som si: „Iste dá -
ky ko le ga, po èkám naòho, pôjde -
me spo lu.“ Oto èil som sa, a ne ve -
rím vlastným oèiam: po chod ní ku

si vy kra èu je sleè na Horten-
zia. No nie sa ma, kde že!
Ru ka v ru ke so strážmajs-
trom Pe�kom Ve terní kom.
Ho to vé ste lesne nie nadpo -
zemskej lás ky! Ani okom
ne mihla, keï sa nám zra ky
stretli. Najradšej by som sa
bol pre pa dol pod zem, ta ká
mi bo la han ba. Za òu, a èi
kvô li nej. A mož no za ce lý
ten hriešny, neanjelský svet.

Pri dal som do kro ku, aby som
ne mu sel ís� s ni mi èi popri nich.
Ce lou ces tou som po tom roz-
mýš¾al, èi aj tá fi lo zo fic ká noèná
roz pra va ne bo la len zlým snom.
A keï ne bo la, èo to vlastne bo lo?
A ako sa vô bec tá pla to nic ky za -
¾ú be ná, éte rická sleè na stih la tak
rýchlo a ma te riálne pre miestni� v
priesto re a èa se až do ko le go vej
po ste le? Le bo dos� dô vodne
predpokla dám, že uòho ne po kra -
èo va la v teore tickej prednáške o
vyš ších ci toch a fa rá ro vi v Pra he.
Na vy še, Ve terník ne mal ani bi cy -
kel, nieto ešte au to. Do dnes som
to mu ne po ro zu mel, a tak mi vy -
chádza, že to mu sel by� zá zrak.
Transcendentálny. Ešte má lièko
chý ba lo a mo hol by� há dam aj cir-
kevný. To ke by sa v tej po ste li ne -
èa ka ne zja vil aj ten z Pra hy.

Keïže však nie som znalcom
zázra kov, ba popravde na ne až
tak ve¾mi ne ve rím, uspo ko jím sa i
s potvrde ním príslo via, že „Re èi
sa ho vo ria a chlieb sa je“. Ale
keïže som tiež len èlo vek (a chy -
bu jú ci), mu sím sa prizna�, že
odvte dy som Pe�ka Ve terní ka
zná šal ešte me nej. Tak! Nech mi
je odpuste né!

plk. v. v. Ján Dre ve òák, Ko ši ce

Na vo¾né chví le od dy chu
O plk. v. v. Já no vi Dre ve òá ko vi, bý va lom pe da gó go vi v
SOŠ PZ Ko ši ce a au to ro vi gra fic ké ho ná vr hu no vé ho lo -
ga OZP v SR sme už na stránkach PO LÍ CIE viackrát pí sa -
li. Po odcho de do dô chodku vy dal dve knižky spo mie nok
a po vie dok (Slo ven ské ho ro ry v ro ku 2012 a Bo li že to
èa sy v ro ku 2014), spo je ných s prá cou príslušní ka po lí -
cie v mi nu lých de sa�ro èiach. Na vo¾né chví le od dy chu
pri ná ša me ukážku z je ho tvor by – po viedku, kto rú na zval
Zá zrak.

Trnavská ve¾ká základná
orga ni zá cia è. 6/31 každo roène
or ga ni zu je pre ra to les ti k Medzi -
ná rodné mu dòu de tí ve¾ké a
vždy vy da re né po du ja tie pl né
zá ba vy a dobrôt. V tom to ro ku –
pre perso nálne zme ny vo ve de -
ní základnej orga ni zá cie – pro -
gram tro chu meškal, ale odbo -
rá ri pod ve de ním no vé ho pred-
se du Mi ro sla va Kobzu neosta li
de �om niè dlžní. Piate ho jú la
2016 stov ku záujemcov vy pra vi -
li auto busmi do Zlí na a za sym -
bo lic ký popla tok im umož ni li
návšte vu tu najšej ve¾mi po pu -
lárnej zoolo gickej záhra dy. Sa -
mozrejme, obèer stve nie pre de ti
i dospe lých ne chý ba lo, a tak ro -
din ky strá vi li v tom to po zo ru -
hodnom areá li vïa ka odbo rom
prí jemný deò pl ný zá žitkov.

(on)

Trnavèa nia neosta li de �om niè dlžní

No vý predse da základnej
orga ni zá cie OZP v Trna ve Mi -
ro slav Kobza s ra to les�ou pri
prehliadke ZOO. Ako vi die�, v
mo ravskom Zlí ne má zosnu lá
go ri la už aj so chu, u nás je ešte
s go ri la mi aký si pro blém… :–)

To sú fó ry!
Zá vet

Zomrie bo háè. No tár èí ta
je ho poslednú vô ¾u: „… a Ka -
ro lo vi, kto ré mu som s¾ú bil, že
si na ne ho v zá ve te spo me -
niem, tak mu po sie lam sr deè -
ný po zdrav!“

PO ZOR PES!
„Pán su sed, pre èo má te na

brá ne ta bu ¾u PO ZOR PES! Va ri
nie kvô li to mu to šte niatku?“

„Ale áno… aby ho niekto ne -
zašlia pol!“

Banko vá lú pež
V banke pri okienku sto jí

chlap a prehra bu je sa v taške.
„Chce te vybra� ale bo vlo ži�?“
pý ta sa pokladníè ka.

„Sa mozrejme, že vybra�!
Len ne viem nájs� tú pišto¾!“

Krvný test
Po li cajt sa ba ví s ko le gom:

„To¾ko vti pov je o nás, akí sme
bl bí. Pri tom vèe ra som bol u vá -
že né ho le ká ra s dvo ma ti tulmi,
kto rý mi kvô li ziste niu otcovstva
zobral krv. Predstav si: z pr-
sta!!!“

Vedľajšie účin ky
Pa ci ent sa pý ta le ká ra:

„Pro sím vás, a má ten liek ne -
ja ké ved¾ajšie úèin ky?“

„Má. A vážne!“ ho vo rí le -
kár. „Èosko ro bu de te mu sie�
za sa ís� do prá ce!“

Na pre chádzke
Stretli sa dva ja auto mo bi listi

pri pre chádzke na ná mestí.
„Fakt je zdra vé ob èas sa tak to
pešky prejs� po ná mestí,“ ho vo rí
je den.

„Ve ru hej,“ pri ta ká dru hý. „A
te be za èo zobra li vo di èák?“

Pár slov…
Medzi mužmi: „Po vieš pár

slov na rad ni ci a už si že na -
tý!“Dru hý: „U mòa to bo lo
inak. Po ve dal som pár slov zo
spán ku a už som bol roz ve de -
ný!“

Tá rýchlosť
Blondínka sa ve¾kou rý-

chlos�ou rú ti po meste. Za sta ví
ju po li cajt: „Sleè na, vy ne vie te
èí ta� znaè ky? Tu je šty ridsiatka!“

„Èí ta�? V tej rýchlosti???“

Dá vaj si po zor!
Ta xi kár jazdí so zá kazníè -

kou ako Fitti paldi, roztra se ná
dá ma to už ne moh la vydrža� a
vra ví: „Pro sím vás, moh li by
ste tro chu dá va� po zor?!
Mám do ma šes� de tí!“

Ta xi kár šomre: „Má te šes�
de tí a mne ide te ho vo ri�, že si
mám dá va� po zor?!“

ZÁ ZRAK



JÚL  2016 7

l Má te uni verzálny re cept,
ako pri tiahnu� ¾u dí do prá ce v
OZP?

Uni verzálny urèi te nie, mô žem
len po ve da� na šu skú se nos�. Po
nástu pe do funkcie predse du
som v rám ci me saèných hodno te -
ní väèši nou aj s na ším riadi te ¾om
OPP obi šiel všetky na še pra co -
viská, kde som vysvet¾o val, èo
všetko od bo ry po nú ka jú svo jim
èle nom. V tom ob do bí u nás ve¾mi
re zo no val prí pad stí ha né ho po li -
caj ta, o kto rom ste aj ne dáv no v
PO LÍ CII pí sa li, da li sme mu práv-
nu ochra nu, tro vy zastu po va nia
vy šli asi na 4 700 eur, ¾u dia tak
vní ma li právnu ochra nu ako vý -
raz ný be ne fit èlen stva v odbo -
roch. Po dobne podporný fond, v
tom èa se nám zomrel ko le ga do -
pra vák, na dru hý deò sme vdo ve
da li tí síc eur a ïalší deò ma la z
èo ho zapla ti� pohreb. Ta kú to po -
moc vní ma li ¾u dia ve¾mi po zi tívne,

veï tre bárs aj za podporný fond
pla tia len pr vý rok, ïalšie po plat -
ky už hra dí me my ako orga ni zá -
cia. ¼u dia sa nám pre to za èa li

hlá si�, z 290 po li cajtov na OR PZ
je oko lo 160 v odbo roch, oko lo 90
¾u dí má me v podpornom fonde.

l Aká je spo luprá ca so slu -
žobným ve de ním?

Nie je dob rá, je vý bor ná! Sám

náš riadi te¾ OR PZ plk. Fe dor pri
rôznych prí le ži tostiach zdô razòo -
val ¾u ïom, pre èo je èlen stvo v
odbo roch dô le ži té, ve¾mi dobre
sa nám spo lu pra cu je aj so zá-
stupcom, viace rí èle no via ve de -
nia sú tiež na ši mi èlenmi. Vždy
nám vyjdú v ústre ty, keï nieèo
potre bu je me.

l Èím do ká že te ¾u ïom za-
traktívni� èlen stvo? Èo po ža du -
jú?

Da rí sa nám napríklad orga ni -
zo va� kva litné ple sy, ak sa vo ¾a -
ke dy hlá si lo oko lo 60 ¾u dí, na
ostatnom sme ma li 190 ¾u dí. Po -
dobne ro bí me ma já les. Skú ša li
sme aj vý le ty do Ma ïar ska èi ná -
kupné vý le ty do Po¾ska, ale tie si
orga ni zu jú aj niekto ré na še zlož-
ky po vlastnej lí nii, tak nám to ko -
li do va lo. Presta li sme ku po va�
darèe ky na Viano ce, kaž dý mal
inú predsta vu, èo by chcel pod
stromèek, tak sme za èa li èle nom
dá va� k Viano ciam najprv 15, te -
raz už 25 eur. Má me množstvo
mla dých po li cajtov, ro dia sa nám
de ti ako po daždi, dá va me èle -
nom k na ro de niu po 100 eur. Po -
dobne pri okrúhlych ži votných ju -
bi leách a pri odcho de do dô -
chodku do sta ne èlen 100 eur.
Prispie va me na športo vý deò a

na ïalšie po du ja tia, na ku pu je me
dip lo my, po há re a po dob né ve ci,
po má ha me s orga ni zá ciou. Pred-
tým sme ro bi li aj akciu k MDŽ, po -
lo vi ca žien je v odbo roch, dru há
po lo vi ca nie, hneï z to ho bol pro -
blém, tak sme to zru ši li, ale
prispie va me kaž dé mu èle no vi na
MDD. Sme ve¾mi roz�a ha ný
okres, je pro blém uro bi� akciu,
kde by prišli ¾u dia zo všetkých kú -
tov, pra covné ko lektí vy si aj sa mi

ro bia rôzne stretnu tia èi vý le ty a
vša de sú pri tom aj na ši èle no via.

l Prá ca vý bo ru?
Má me se demèlenný vý bor,

mu sím sa všetkým po ïa ko va� za
spo luprá cu. Keï má me ne ja kú
akciu, rozde lí me si úlo hy a všetko
kla pe, naozaj im ïa ku jem za
ocho tu a vo¾ný èas, kto rý dobro -
vo¾ne a bezplatne ve nu jú prá ci v
na šej odbo ro vej orga ni zá cii.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Trebi šovská základná orga ni zá cia OZP za 2,5 ro ka zvý ši la èlenskú základòu zo 73 na 210 èle nov

Spo luprá ca so slu žobným ve de ním: „Nie je dob rá, je vý bor ná!“
Po nástu pe no vé ho predse du Jo ze fa Pi lá ta tre bi šovská
základná orga ni zá cia OZP za ží va naozajstný boom. Z pô -
vodných 73 èle nov sa za dva a pol ro ka rozrástla na 210
èle nov. Pádny dô vod, aby re dakcia PO LÍ CIA po žia da la
predse du, slu žobným za ra de ním kri mi na lis tic ké ho tech -
ni ka, o krátky roz ho vor.

To by ste mohli vedieť, náčelník kozákov na šesť?



Pä� po li cajtov bo lo v Dalla se v
no ci nadnes za bi tých a šes�
postre le ných ostre ¾o vaèmi po èas
pro testnej akcie pro ti zastre le niu
dvoch èerno chov po li cajtmi, in for -
mo va li ame ric ké or gá ny. Útok v
Dalla se bol tak najsmrto nos nej -

ším dòom pre príslušní kov ame -
ric kých justièných orgá nov od te -
ro ris tic kých úto kov z 11. sep-
tembra 2001, in for mo va la BBC.

Mé diá ozná mi li, že po li caj ti
vza li do väzby troch po dozri vých.
Hlavné ho po dozri vé ho, kto rý sa
nieko¾ko ho dín ukrý val v ga rá ži,
na po kon zlik vi do va li za po mo ci
vý buš ni ny pri ne se nej ro bo tom.
Ozná mi la to agentú ra DPA s od-
vo la ním sa na miestne úra dy.

Americký prezident Barack
Obama sa v Dallase zúčastní zá-

dušnej omše na pamiatku piatich
mŕtvych policajtov, potvrdila tele-
vízia ABC News. „Prezident bude
pokračovať v zjednocovaní ľudí
na podporu našich policajtov a
komunít a v hľadaní spoločnej
platformy pre debatu o politických
návrhoch riešenia pretrvávajú-
cich rasových rozdielov v našom
trestnoprávnom systéme,“ pove-
dal hovorca Bieleho domu pre
agentúru DPA. 

(www.idnes.cz, Reuters,
11.7.2016)
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Spo mí na me…
Dòa 7. jú la 2016 uply nu li tri ro ky, èo nás ná hle vo
ve ku 28 ro kov opus ti la

nstržm. Mgr. Zu za na Še be ko vá,
na po sle dy za ra de ná na OO PZ Sta ré Mesto stred,
OR PZ Bra ti sla va I.

x x x

Onedlho uply nie rok, èo nás dòa 7. au gus ta 2015 po �ažkej 
zá kernej cho ro be vo ve ku 66 ro kov na vždy opus til

Mi chal Še bek,
dlho roèný za mestna nec MV SR, na po sle dy za ra -
de ný na Centre pod po ry v Bra tisla ve.

Stá le spo mí na me!
Smú tia ca ro di na a ko le go via

Asi len ve¾mi po zor né èi ta -
te¾ské oko si všim lo, že už jú no -
vé vy da nie PO LÍ CIE bo lo aké si
inakšie… Niè mi mo riadne sa sí -
ce ne sta lo, len sa náš me saèník
už od jú na vy rá ba v inej tla -
èiarni, kto rá sídli v Petržalke a
patrí vy da va te¾stvu Pe tit Press.
Od jú na 2016 je tak me saèník
PO LÍ CIA formá tom asi o pár mi-
limetrov šir ší a o centi me ter
kratší… Mo dernejšia tla èia reò
umož ni la zvý ši� kva li tu tla èe,
ostros� „chle bo vé ho“ pís ma,
pre dovšetkým sa však zlep ši la
kva li ta repro dukcie fo to gra fií,
uspo ko ji vá je aj ce na za je den
výtla èok. Nuž sme ra di, že na ši
èi ta te lia už dostá va jú do rúk o
èo si krajšie, kva litnejšie no vi ny.

To je však len otáz ka for my.
Skva litòo va� ob sah je dlho do bý,
perma nentný cie¾ kaž dej re -
dakcie, na šu ne vy ní ma júc. Oso -
bitne od bo ro vé pe rio di kum,
akým je aj náš me saèník, je pri
úsi lí o zvy šo va nie kva li ty vo
väèšej miere od ká za né na vás,
na èi ta te ¾ov PO LÍ CIE, na èle nov
a funkcio ná rov Od bo ro vé ho
zvä zu po lí cie v SR. Bez spätnej
väzby od bo ro vé pe rio di kum
prak tic ky ne mô že fungo va�,
pre to že má by� zrkadlom a
tlmoèní kom va šich ra dos tí i tú -
žob, va šej prá ce, va šich úspe -
chov, ale aj sta ros tí èi prob lé -
mov, nie re dakènou predsta vou
èi „re–pre zentá ciou“ najvyšších
funkcio ná rov OZP v SR. Sú to
va še no vi ny, vy dá va né z va šich
pe òa zí, a ne mô žu fungo va� bez
vás.

V ne vyhnutnej spätnej väzbe
však vní mam aj v na šich pod-
mienkach pro blém: ve ¾a èle nov
a do konca i funkcio ná rov na
úrov ni krajskej ra dy èi predse -
dov základných orga ni zá cií sa
vie dôkladne vys�a žo va� medzi
ko le ga mi kde si na chodbe èi pri
pi ve, ale keï si ma jú sadnú� k
po èí ta èu, na pí sa� a najmä po-

sla� konkrétny, jasne de fi no va ný
podnet pre re dakciu, pre istú
èas� to už je pro blém. A podpí -
sa� sa pod kri ti ku – dru hý. A tak
dostá va me aj ano ny my, ale bo
lis ty signo va né akýmsi ne de fi -
no va ným „ko lektí vom“…

Nie je to správne a už vô bec
nie odbo rárske. Re dakcia vie
na po žia da nie (a nieke dy aj bez
ne ho) spo ¾ahli vo zakry� iden ti tu
pi sa te ¾a, bežne to ro bí me, ale
mu sí ju pozna� a oèa ká va, že
od bo ro vý funkcio nár na akej-
ko¾vek úrov ni má urèi tú dáv ku
se ba dô ve ry a zá ro veò ocho ty
nies� svo ju ko žu na trh, pre to že
prá ve pre to do stal dô ve ru od
svo jich èle nov a mo hol sa –
dobro vo¾ne –  posta vi� na èe lo
„svo jej“ èlenskej základne. Ne -
mô že, nesmie mlèa� a nesmie
by� v uta je ní ako agent spra vo -
dajskej služ by, nie je to je ho
posla nie. Ru ku na srd ce: ko¾kí
oslo ve ní odbo ro ví funkcio ná ri
na úrov ni kraj ských rád a zá-
kladných orga ni zá cií si ne da li
ani ná ma hu odpo ve da� na otáz -
ky, kto ré im re dakcia po lo ži la
tre bárs v rôznych an ke tách?
Pri tom si mys lím, že je po -
vinnos�ou funkcio ná ra neod-
kladne tlmo èi� otáz ky a ná zo ry,
kto ré dostá va od svo jich èle nov,
aj keï je vo funkcii dobro vo¾ne.
Dô ve ra za vä zu je, tú to po -
vinnos� ne má vo èi re dakcii, ale
len a len vo èi svo jej èlenskej zá-
kladni, vo èi svo jim vo li èom.

Pre to re dakcia me saèní ka
PO LÍ CIA pro sí a vyzýva: ak
chce te ma� aj obsa ho vo kva -
litnejšie no vi ny, kto ré do ká žu aj
nieèo zme ni� a zlepši�, po -
môžte, aktívne sa pri dajte! Píš-
te, te le fo nuj te, fa xujte a mailuj-
te! No vi ny PO LÍ CIA sú va še a
ro bí me ich pre vás!

Za re dakciu PO LÍ CIA 
Pe ter Onde ra

Ma lé za mysle nie ku kva li te na šich no vín
V no vej tla èiarni…

Ni kdy ne za budne me
Dòa 11.07.2016 uply nu li šty ri ro ky, èo nás ná hle a ne èa ka ne

na vždy opus til náš ka ma rát a ko le ga

De zi der Mecner
*27.12.1974

U11.07.2012

„Nie je dô le ži té, že ne -
vieš ro dokmeò svojho psa
naspa mä�, to si vždy pre èí -
taš, ale dô le ži té je, že cvi -
èíš s ta kým na sa de ním a
lás kou, že ne máš pro blém
sto po va� v tom najväèšom
le ja ku, ale bo ís� na sto pu
kaž dý deò èi máš ale bo
ne máš iné po vin nos ti. Že
na obra ne bo ju ješ spo lu so
svo jim psom a na po sluš -
nos ti je vi die�, ako sa
naòho ce lý èas usmie vaš.
O TOM JE KY NO LÓ GIA!!!
(Dežko Mecner)“

Èes� Tvo jej pa miatke!

Ko lektív odde le nia slu žobnej ky no ló gie OPP KR PZ v Bra tisla ve

Te ror ale bo 
po mä te nos�?
„Èerno si pre be ra jú vlá du nad

sve tom a v záujme bielej ra sy je
s tým tre ba nieèo ro bi�.“ To sú
slo vá 21–roèné ho Dy lanna Stor-
ma Roofa, kto rý vo štvrtok za -
vraž dil de vä� ¾u dí v èernošskom
kosto le v Južnej Ka ro lí ne. So
svo ji mi ná zormi sa ne dáv no zve -
ril ka ma rá to vi z detstva. Pod¾a
po li ti kov a po lí cie Roof spá chal
zlo èin z ne ná vis ti. Mno hí akti visti
však žiada jú, aby bol vy šetro va -
ný ako te ro ris ta, pí še New York
Ti mes. Denník kri ti zu je dvo ja ký
štandard, kto rý údajne po lí cia po-
uží va pri po sudzo va ní úto kov.
Kým úto ky mosli mov sú spra vidla
po va žo va né za te ro ris tic ké, úto -
ky be lo chov pro ti men ši nám sú
po sudzo va né miernejšie.

„Sme ve de ní k to mu, aby sme
pri ja li, že keï sa ná si lia do pus tí
moslim, je to te ro rizmus,“ ci to val
denník riadi te ¾a Ra dy pre ame ric -
ko–islammské vz�a hy Ni ha da
Awa da. „Keï však rovna ké ná si -
lie spá cha zástanca nadra de -
nosti bielej ra sy ale bo sym pa ti -
zant apartei du, kto rý nie je mo-
slim, za ène me h¾a da� vý ho vorky
–  mož no je po mä te ný, mož no
bol pod tla kom…“

(www.idnes.cz, 19. jú na 2016)

Masa ker v Dalla se


