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Policajná ubytovňa Saratov je v dezolátnom stave. Dokedy?

Ministerstvo asi èaká, kým sa v ubytovni na Saratovskej ulici stane nieèo vážne

Tu už nejde o pohodlie, ale o zdravie a životy
Ve¾a policajtov pozná ubytovòu KR PZ Bratislava na Saratovskej ulici v Bratislave, známejšej ako ubytovòa Saratov. Mohutný objekt sa so svojimi dvanástimi
nadzemnými podlažiami týèi takmer na konci Dúbravky a
ako plynie èas, èoraz viac mu pristane názov Ubytovòa
hrôzy.
Už v uplynulých rokoch sme
sa aj v POLÍCII Saratovu venovali, pretože už vtedy bol objekt v
katastrofálnom stave. V roku
2014 si ho pod drobnoh¾ad zobra-

li inšpektori BOZP. S odstupom
èasu sme sa v Saratove boli opä
pozrie. Záver: z objektu, kde majú býva policajti, je už celonárodná hanba, ktorá navyše môže

ohrozi zdravie a životy bývajúcich, ale aj okoloidúcich. Po odpadnutí ve¾kého kusu mozaikového obkladu budovy boli všetky
prístupy pre peších vybavené
drevenými prístreškami. Prístupové schodisko k ubytovni zahradil
plot, pretože by si na òom mohol
doláma nohy aj zdatný chodec.
Aj pre roky neumývané okná a
neudržiavané okolie mohutná
ubytovòa dnes pôsobí ako
uzatvorený objekt, ktorý èaká na

skorú demoláciu. Pritom v òom
ešte dnes býva vyše 230 policajtov, ktorí by tu mali oddychova
po službe. V takých podmienkach?
Trocha histórie
Pôvodný realizaèný projekt
stavby bol spracovaný v roku
1973 Stavoprojektom Bratislava s
plánovanou kapacitou 452 postelí. Slúžil ako ubytovòa pre stavbárov, oficiálne ju MV SR prevzal až
v roku 2004, hoci ju dovtedy už

viac rokov užíval a niekedy sa v
òom tiesnilo až 640 doèasných
užívate¾ov, zväèša „cezpo¾ných“
policajtov. Ubytovòa nakoniec
spadla do vienka KR PZ v Bratislave, ktoré sa doteraz bráni
tým, že v rámci svojich finanèných možností investovalo
do objektu ve¾ké peniaze (cca
300–tisíc eur), a snaží sa získa z
ministerstva finanènú injekciu už
od roku 1999!

(Pokračovanie na strane 4)

S predsedom Odborového zväzu polície v SR Mariánom Magdoškom na aktuálne témy

„Je záujmom vlády dosta do ulíc ïalšie skupiny oprávnene naštvaných zamestnancov vo verejnej a štátnej službe?“
V prvý septembrový týždeò redakcia POLÍCIA oslovila
predsedu OZP v SR Mariána Magdoška, aby nám priblížil
aktuálne dianie v rezorte.
l Pán predseda, máme po
dovolenkách, aj rezort vnútra
sa pomaly rozhýbe do zaužívaného pracovného rytmu. Cez
letné mesiace sa toho asi ve¾a
neudialo…
Ako sa to zoberie… dovolenkové obdobie bolo celkom rušné, ale to sa netýkalo našich prio-

Myšlienka mesiaca:

rít, èo ma dos znervózòuje, pretože pociujeme množstvo ve¾mi
vážnych problémov, ktoré sa nedajú vyrieši zo dòa na deò a teraz v septembri nás už bude tlaèi
èas. Vláda a osobitne naši najvyšší rezortní predstavitelia majú
plné hlavy starostí so septembrovým summitom v Bratislave, èo je

pochopite¾né, ale pre naše odbory je absolútnou prioritou zákon è.
73 o štátnej službe policajtov a
zákony pre verejnú a štátnu službu, ako ich pracovne nazývame.
Už po vašej uzávierke, konkrétne
20. septembra bude na úrade vlády rokovanie aj s predstavite¾mi
KOZ SR k tejto problematike.
Úrad vlády nám predložil tzv.
SWOT analýzu zákona o verejnej
službe vrátane platovej situácie v
celej verejnej správe a práve touto problematikou sa budeme za-

obera aj v orgánoch KOZ SR
vrátane predsedníctva. Predpokladám, že to bude jedna z
ústredných tém, lebo v probléme
platov obèianskych zamestnancov už prestávajú všetky žarty. K
zákonu o štátnej službe policajtov
bude tiež v najbližšom období zasada pracovná komisia, takže v
tejto chvíli viac neviem poveda. V
oboch prípadoch sú prioritou platy, hoci mnohé ustanovenia v zákonoch je tiež potrebné upravi.
Ale keï sme s nimi vedeli ži ve-

„Váš nepriate¾ a priate¾ spolupracujú na tom, aby ranili vaše srdce. Jeden vás ohovára a ten druhý vám tie ohováraèky donáša.“

¾akrát aj množstvo rokov, prežili
by sme ešte nejaký èas. Èo
neprežijeme, to by bola ïalšia
stagnácia platov. Je to absolútna
priorita. Priznám, nepáèi sa mi,
ako to celé napreduje a nepáèi sa
mi tempo tohto vývoja…
l „Školáci“ zasa vrazili kolegom z iných odvetví nôž do
chrbta, keï im vláda odsúhlasila ïalšiu, teraz 6–percentnú valorizáciu platov od 1. septembra…
(Pokračovanie na strane 3)

(Mark Twain, americký autor a humorista 1835 – 1910)
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Summit štátnikov z celej EÚ síce vy¾udnil Bratislavu, ale bola to…

Ve¾ká prezentácia slovenskej polície
Tak sme to šastne zvládli, povedali si zrejme mnohí policajti, ktorí sa podie¾ali na zabezpeèení summitu lídrov
27 krajín Európskej únie vo chvíli, keï bratislavskú
štartovaciu dráhu v piatok veèer opustil posledný špeciál. Po stretnutí Bush – Putin v roku 2005 bolo hlavné
mesto Slovenska 16. septembra 2016 dejiskom podujatia, ktoré vojde do histórie slovenskej polície – z h¾adiska
nasadenia síl a prostriedkov – ako najväèšie.
Hodnotenie výsledkov summitu nechajme politológom. Z nášho poh¾adu tisícky slovenských
policajtov zvládli svoje úlohy na
výbornú, aj pod¾a prvých reakcií
médií nevznikli v policajnom zabezpeèení žiadne rušivé momenty. Najpoprednejší politici štátov
Európskej únie síce vy¾udnili Bratislavu, vïaka médiám sa však
slovenskí policajti tiež stali vrcho-

èlnov na Dunaji okolo plávajúcej
Dunajskej krá¾ovnej! (Na ktorej
boli všetci lídri Európskej únie na-

ozaj na jednej palube, ale pod nemeckou vlajkou…)
Hocako, za maximálne nasa-

lovými hviezdami celého podujatia a, úprimne povedané, aj èlovek od fachu musel s uspokojením sledova, èo všetko v Policajnom zbore máme, ko¾ko profesionálov tých najrozmanitejších
odborností – od odstre¾ovaèov
cez kynológov až po degustátorov, presnejšie hygienikov našej
ochranky… A to množstvo použitej techniky, trebárs policajných

denie poèas dlhých príprav, na
generálke i v samom finále summitu si slovenskí policajti zaslúžia
ve¾ké uznanie!
(er)
Snímky Vladimír Benko, MV SR

Mlèanie nie je dobrá politika

Jediná otázka pre JUDr. Jána Nociara, PhD, generálneho
riaditeľa sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR

Ako sa aktuálne vyvíja poèet príslušníkov PZ?

l Pán generálny riadite¾,
na našom intranete je zarážajúco ve¾ký poèet vo¾ných
miest pre policajtov. Znamená to, že v poslednom èase
ve¾a ¾udí odišlo z PZ alebo sa
nedarí prijíma nových príslušníkov?
Momentálne sa nedeje niè
dramatické, množstvo vo¾ných
miest, zverejnených na intranete, je viac odrazom môjho písomného príkazu, aby sa zverejòovali naozaj všetky ponuky.
Netreba zabudnú ani na fakt,
že sme tabu¾kovo navyšovali
poèty príslušníkov vo viacerých
zložkách. Záujem o vstup do PZ
aktuálne vzrástol asi o desa
percent, ale priebežným štatistickým údajom sám nedávam
ve¾ký význam, pretože situácia
sa môže ve¾mi rýchlo zmeni

jedným alebo druhým smerom,
smerodatné sú potom èísla v
závere roka. Aj odchodovos je
zatia¾ o èosi menšia ako v porovnate¾ných obdobiach iných
rokov. Ale vravím, niè to neznamená. Boli sme zvedaví, ako sa
prejaví zvýšenie vekovej hranice na 21 rokov, zatia¾ je skúsenos taká, že z celkového poètu
záujemcov o prijatie do PZ má
len asi 30 percent menej ako 21
rokov. Pre túto vekovú kategóriu
19– až 21 – roèných pripravujeme nový projekt, ktorý nám
umožní podchyti týchto mladých chlapcov pre prácu v polícii hneï po skonèení strednej
školy. V súèasnosti doahujeme
detaily tohto projektu, rád s ním
oboznámim aj èitate¾ov POLÍCIE už v októbrovom èísle.
(er)

Problematika materiálno-technického zabezpeèenia polície,
slabá akènos služieb centier
podpory, zdåhavos výberových
konaní v rezorte… to všetko sú
faktory, ktoré policajtom sažujú a
strpèujú prácu. V júnovom vydaní
POLÍCIE sme zverejnili celú novinovú stranu otázok, resp. pripomienok k problémom, s ktorými
sa policajti najèastejšie stretávajú. Všetci generálni riaditelia sekcií na ministerstve náš mesaèník
dostávajú, zainteresovaných riadiacich pracovníkov sme aj samostatným mailom poprosili o zaujatie stanoviska k témam, ktoré
sa ich dotýkajú. Zareagoval len
generálny riadite¾ sekcie informatiky, jeho informácie sme promptne zverejnili. S ïalším osloveným, vedúcim úradu Ondrejom
Varaèkom sme v kontakte a dohodli sme postupnos krokov pri
informovaní o riešení problémov,
ktoré v novej funkcii takpovediac
zdedil – ide najmä o verejné obstarávanie a èinnos centier podpory. Žia¾, najhoršia spolupráca
redakcie je s generálnym riadite¾om sekcie hnute¾ného a nehnute¾ného majetku Ing. Róbertom
Pintérom, márne sa od neho dožadujeme odpovedí a stanovísk.
Pritom práve ním riadená sekcia
má, ako je zrejmé už z jej „všeobjímajúceho“ názvu, ve¾mi široký záber. Zákonite teda ve¾a otázok a pripomienok našich èitate¾ov smeruje k osobe generálneho
riadite¾a a k jeho podriadeným. Aj
tí však v posledných mesiacoch
akosi stíchli, vo všetkom nás od-

kazujú na generálneho riadite¾a,
bez jeho súhlasu ani slovo, ani
veta…
Viackrát sme preto žiadali Ing.
Pintéra o poskytnutie rozhovoru,
prípadne o odpovede na zaslané
otázky. Žia¾, neúspešne, naposledy sme jeho vyjadrenia publikovali v májovom vydaní, ostal nám
však dlžný odpovede napr. k problematike opráv a údržby policajných objektov, ktorá je pre ¾udí
v teréne ve¾mi citlivou témou. Nenadarmo aj minister vnútra Robert Kaliòák pri svojom treom nástupe do funkcie hovoril o pracovnom prostredí ako o jednej z
priorít svojho pôsobenia v ïalšom
období. Preto sme Ing. Pintéra
žiadali aj o sprístupnenie zoznamu všetkých policajných objektov, ktoré sú zaradené do plánu
opráv a rekonštrukcií väèšieho
rozsahu a sú finanène kryté. Na
aktuálny stav sa pýtajú aj policajti, ktorým nadriadení s¾úbili presahovanie do vynovených objektov, získaných rezortom vnútra do
správy, ale už dva èi tri roky sa v
objektoch niè pozitívne nedeje
(napr. OO PZ Spišské Vlachy èi

Svit).Keï sa pýtame príslušných
centier podpory, preèo v tom niè
nerobia, spravidla sa dozvieme
to, èo vieme: robia len akcie s nízkou hodnotou, ostatné je vecou
ministerstva, jeho príslušnej sekcie. A sme zasa tam, kde sme boli…
Vzájomná informovanos je
predpokladom funkèných vzahov v každom pracovnom kolektíve, rezort vnútra by tiež nemal by
výnimkou. Mlèanie je prosto zlá,
nesprávna politika. Aj pán generálny riadite¾ Ing. Pintér, aj „jeho“
¾udia v našom mesaèníku vždy
dostanú priestor, aby detailne poinformovali zamestnancov o všetkom, èo ich zaujíma. Nie je to napokon ich dobrá vô¾a, ale povinnos. Vo funkciách sú aj generálni riaditelia na ministerstve
vnútra preto, aby utvárali podmienky pre kvalitnú prácu zamestnancov – a za kvalitu tohto
servisu ruèia svojou hlavou, svojou funkciou. Je snahou OZP v
SR i redakcie maximálne napomáha ich úsiliu o kvalitu servisu.
Rôzni sa môžu len formy.
Peter Ondera

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 Mathiová – 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
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„Je záujmom vlády dosta do ulíc ïalšie skupiny oprávnene naštvaných zamestnancov vo verejnej a štátnej službe?“
(Pokraèovanie zo strany 1)

Nie je mi vôbec jasný postoj
vlády v týchto veciach. Kolektívne
vyjednávanie má svoje pravidlá
zakotvené priamo v zákone a je
tam aj jasne uvedené, kto má
právo – a s kým – kolektívne vyjednáva. Drvivá väèšina médií
dáva nespokojencom z radov
školských pracovníkov obrovský
priestor. Je to zo strany masovokomunikaèných prostriedkov stará pesnièka, už roky uprednostòujú tých, èo nadávajú na vládu.
A tak sa v školstve príležitosti
chopili akési iniciaèné skupiny,

M. Magdoško
ktoré nemajú v zákone o kolektívnom vyjednávaní nijaké pozície, nemôžu vyhlási štrajk, nemôžu vies kolektívne vyjednávanie a vlastne nie je jasné, koho
záujmy zastupujú. Veï v oblasti
školstva pôsobí èlenskou základòou pomerne ve¾ký odborový
zväz, ktorý je súèasou kolektívneho vyjednávanie s vládou.
Nedokážem pochopi, že vláda
zrejme pod tlakom našich nezávislých médií pred nimi cúva a
zvyšuje len platy uèite¾om, ostatní
zamestnanci dostanú podstatne
menej. Dokonca minimálna mzda
rastie rýchlejšie ako ich platy, èo
podstatne nivelizuje kvalifikaèné
požiadavky a zvyšuje sa poèet
zamestnancov vo verejnej a štátnej službe, ktorým štát musí dorovnáva plat, lebo nezarobia ani
minimálnu mzdu. Vláda má predsa legitímneho partnera na vyjednávanie, je ním Konfederácia
odborových zväzov SR. Preto
som z postupu vlády ve¾mi sklamaný. Nemôžeme predsa by
spokojní s tým, že èas zamestnancov štátu dostáva pridané na
úkor ostatných. Je záujmom vlády dosta do ulíc ïalšie skupiny
oprávnene naštvaných zamestnancov vo verejnej a štátnej službe? Povedal by som, že áno, vyzerá to tak. Inak ako na ulici sa u
nás platy zrejme vyjedna nedajú?
l Predstava KOZ SR?
My ideme do rokovaní s požiadavkou na 10–percentnú valorizáciu v celej verejnej správe a
vnímame tento krok ako prvý v
postupe úpravy platov zamestnancov verejnej správy na prijate¾nú, porovnate¾nú úroveò. Tu sa
vláda bije do pàs, v èom všetkom
je Slovensko prvé, akí sme vo
všetkom najlepší, aký máme výber daní, aký máme rast HDP. Ale
platy máme na úrovni štátov na

samom chvoste èlenských krajín
EÚ, ktorí majú ekonomiku v podstatne horšom stave ako my.
Sme úplne na konci, to je žalostné!
l Odbory predložili vláde
návrh novej platovej tabu¾ky,
ktorá by zaèínala v 1. triede na
úrovni aktuálnej minimálnej
mzdy. Trváte na tejto filozofii?
Áno, ïalšie platové triedy by
sa odvíjali od minimálnej mzdy.
Samozrejme, nedá sa to urobi
naraz, predpokladáme, že v
troch, maximálne v štyroch etapách by to bolo reálne.
l Nejako je ticho okolo toho…
V minulosti, keï sme išli robi
nový predpis, tak sme vyhodnotili, èo starý predpis priniesol, ujasnili sme si, preèo ho ideme meni
a èo si od nového predpisu s¾ubujeme. Dnes sa to moderne volá
SWOT analýza. Tak boli urobené
SWOT analýzy za jednotlivé rezorty a už je hotová aj spoloèná
analýza za verejnú službu. Uvidíme, ako dopadne rokovanie 20.
septembra. Je mi však jasné, že
nech analýza ukáže èoko¾vek,
ïalším krokom bude musie by
politické rozhodnutie vlády, pretože súèasný návrh štátneho rozpoètu neráta s nejakým výraznejším zvyšovaním mzdových
prostriedkov pre verejnú správu –
a už vôbec nie s viacerými etapami zvyšovania. Èiže zmena môže
prís len politickým rozhodnutím
vlády. Takto ïalej nemôžeme fungova, aby sa platové triedy aj našich obèianskych zamestnancov
v štátnej i verejnej službe ponárali
èoraz hlbšie pod úroveò minimálnej mzdy. Už sa opakujem,
ale pre mòa je to ako noèná mora
a nekoneèný príbeh… Obdivujem
tých zamestnancov, èo dokážu
uživi svoje rodiny z takých mizerných výplat. By zaradený na
mieste, kde štát vyžaduje maturitu, pracova celý mesiac na plný
úväzok a dosta na výplatu minimálnu mzdu… to je už aká hanba
pre Slovensko!
l Aktuálny návrh výšky minimálnej mzdy pre rok 2017 –
vrátane toho vládneho – je pomerne dynamický, spôsobí teda ïalšie otvorenie nožníc v
platových tabu¾kách obèianskych zamestnancov – ak nenastane zmena.
Preto sme zvedaví, èi a aké
politické rozhodnutie vláda v tejto
veci urobí.
l Poïme teraz zasa k policajtom. Utvára sa voèi nim vo
verejnosti èoraz nepriate¾skejšia atmosféra, dojem je taký, že
záujem mladých o vstup do PZ
klesá, rastie odchodovos i
znechutenie tých, èo sú ešte v
zbore. Možno je to len dojem…
Nemám teraz k dispozícii úplne presné èísla, ale na rôznych
poradách so služobným vedením
polície i rezortu èasto o tom diskutujeme, odbory na to upozoròujú ve¾mi dôrazne. Pritom všetci
dobre vedia, že hlavný problém je
v platoch. Tým, že dynamicky
rastie minimálna mzda a naše ta-

rify sa nehýbu, situácia zaèína by
kritická aj u nás. Preto bijeme na
poplach, kým nie je neskoro. Tabu¾ky nám pribudli, policajti ve¾mi
nie. Odchádzajú už aj èerstvo prijatí policajti rovno zo školy alebo
tesne po nej.
l Poèas krízy bol ešte záujem o prijatie do PZ znaèný,
lebo mladí ¾udia ve¾mi nemali
na výber, ak nechceli chodi na
úrad práce. Na ani nie tisíc
vo¾ných miest v PZ sa hlásilo
okolo desatisíc záujemcov.
Dnes je situácia vidite¾ne iná.
Pri nástupných policajných
platoch, aké sú, klesá atraktivita policajnej profesie. ažko
porovnáva nároènos jednotlivých povolaní, ale keï už aj
bratislavská hromadná doprava láka do zamestnania vodièov so základným vzdelaním
na tisíceurový vstupný bonus a
ïalšie atraktívne prilepšenia,
tak je to na pováženie. Policajt
musí ma dve maturity…
V podmienkach nášho rezortu
vnútra neostáva iné, len rýchlo
zanalyzova situáciu a definova
všetky príèiny, lebo peniaze nemusia by jediným faktorom. Príkladom je zvýšenie vekovej hranice na 21 rokov. Z jednej strany vítaná zmena, len sme to nedotiahli, resp. dlho nám trvá aktivita,
aby sme podchytili pre Policajný
zbor záujemcov vo veku 19 až 21
rokov. Rezortné školstvo už malo
reagova, pretože chlapec po
strednej škole nebude sedie dva
roky doma na zadku a èaka, kým
bude ma 21 rokov. Èas ide na
vysokú školu, ïalší si nájdu inú
prácu a nám zostanú len tí ostatní. Viem, že sa pripravuje zmena,
len to trvá príliš dlho. Za tie roky
som nepochopil, preèo v podmienkach MV SR všetko tak
hrozne dlho trvá. Pritom nejde o
komplikované èi zložité riešenia.
Systém treba nastavi tak, aby
sme 19–roèného chlapca mohli
prija na štúdium a po dovàšení
21. roku ho mohli prija do PZ.
Pravidelne otváram túto tému na
rôznych sedeniach a stále mi hovoria, že sa na tom pracuje.
l Dlho sa aj v POLÍCII venujeme problémom s MTZ policajtov, tlmoèíme nespokojnos
¾udí s prácou centier podpory i
s mnohými zvláštnosami vo
verejnom obstarávaní pre rezort. Na naše vážne otázky
však prièasto nedostávame odpovede najmä zo sekcie hnute¾ného a nehnute¾ného majetku MV SR – napriek našim opakovaným žiadostiam a zverejneniu otázok priamo v novinách.
Áno, registrujeme neochotu
niektorých vysokých funkcionárov rezortu informova v novinách
POLÍCIA o príèinách, preèo raz
chýba to, inokedy zasa ono, preèo napríklad niekto objednal
puzdrá na nové pištole, ktorých
pútka rozmerovo nesedia so šírkou opaskov, ktoré používa väèšina policajtov. Nedozvedeli sme
sa, kto bol za tento i mnohé
ïalšie lapsusy zodpovedný a ako

bol potrestaný. Nemôže to takto
ís ïalej, aby sa problémy len tlaèili pred sebou, neriešili a aby
nám centrá podpory ïalej fungovali tak, ako fungujú. Pritom zamestnanci na centrách podpory
nenesú žiaden podiel viny na
tomto stave. Kompetentným ešte
nechám priestor, aby sa v POLÍCII prezentovali a problémy
vysvetlili. Ale keï to neurobia, budem ve¾mi otvorene prezentova
názor odborov na celý problém.
Situácia v MTZ nie je dobrá, je
zlá, presne vieme, v èom spoèíva
problém a presne ho pomenujeme. Teraz problematiku centier
podpory rieši osobne vedúci úradu MV SR pán Varaèka, hoci tie
problémy nijako nezapríèinil. Nezávidím mu, hoci riešenie z odborného poh¾adu v zásade nie je
nijako komplikované, ale… Niektoré problémy už fakt prekypeli.
V tomto vydaní POLÍCIE máme
èlánok o aktuálnom stave našej
ubytovne Saratov v bratislavskej
Dúbravke. Úplný horor. Nám
prestávajú fungova aj niektoré
elementárne veci, prakticky všetky naše ubytovne sú zanedbané,
trpia nedostatkom údržby a
opráv, o servise pre ubytovaných
už ani nehovoriac. Údržba a
opravy sú skomplikované verejným obstarávaním, prièom len
v tejto oblasti by vedel náš rezort
uživi stovky nových pracovných
miest. Policajt po nároènej 12 –
hodinovej službe má predsa nárok na odpoèinok v dôstojnom,
slušnom prostredí a so všetkými
službami. V našich podmienkach
však môže len sníva, niektoré
väznice sú lepšie vybavené a
udržiavané, ako naše ubytovne.
Za všetko uvediem ešte jeden príklad: oprava povrchu dvora na
Raèianskej ulici v areáli PPZ, kde
vznikol doslova havarijný stav. Tí,
èo tam pracujú, vedia, o èom rozprávam. To už všetkým nie je na
smiech, je to na zaplakanie.
Ukážka absolútneho zlyhania
kompetentných od zaèiatku až do
konca.
l Naostatok sme si nechali
asi najažšiu tému: súèasná
politická situácia a polícia…
Je to téma, ktorá ma vie najmä
v posledných mesiacoch takpovediac poriadne vytoèi. To, èo sa
deje okolo Policajného zboru, je
priam neuverite¾né. Policajti sú
najhorší, lebo niè nevyšetrujú,
kryjú trestnú èinnos, všetko zametajú pod koberec. Takto verejne sa chcem opýta: My sme
predsa tým – laicky povedané –
nižším orgánom èinným v trestnom konaní. Nad nami sú príslušné prokuratúry. Tam je úplne
všetko v poriadku, keï na prokuratúru až tak nenadávajú? Pritom
prokurátor dozoruje každý jeden
vyšetrovací spis, ale prokurátori
sú všetci dobrí? Tie tvrdenia v
správe generálneho prokurátora,
ako policajti odmietajú plni písomné pokyny prokurátorov…
neviem, èo si mám o tom myslie,
pretože prokurátor má v rukách
ve¾mi silné páky, ako urobi poriadok aj s „neposlušným“ vyšetro-

vate¾om a v zákone o prokuratúre
má všetky kompetencie, aby mohol vies vyšetrovanie sám pán
prokurátor, keï už sú tí vyšetrovatelia takí neschopní. Mrzí ma,
že naše služobné vedenie sa voèi týmto nezmyselným tvrdeniam
prokuratúry vôbec neohradilo. Ak
áno, tak sa ospravedlòujem, že
som to nezaregistroval. Pritom
hlavný problém je pod¾a mòa inde: máme také zákony, aké nám
PÁNI POLITICI SCHVÁLILI V
PARLAMENTE – to prosím dajte
verzálmi a èerveným písmom.
Zákony, vïaka ktorým sa mnoho
vecí ukrutne ažko objasòuje a
vyšetruje – bez oh¾adu na aktuálne vládnuce strany, ide to dlhodobo naprieè celým politickým spektrom. Nesmierne ažko sa preukazuje vina, ak je stav taký aký je,
keï fungujú advokátske lobby a
ešte všelièo iné, je tu obrovský
priestor na obštrukcie….. Ale práve oni, páni politici, oèieròujú a
hania tých, ktorí to pod¾a takýchto
deravých zákonov a bez dostatoènej ochrany majú robi – a musím poveda, že aj robia najlepšie
ako vedia. Musíme sa už ve¾mi
vážne postavi na obranu našich
¾udí a ja garantujem každému èlenovi našich odborov, že sa mu v
prípade potreby dostane plnej
právnej pomoci a ochrany. Ostatných môžem podpori aspoò takto verbálne, že si ve¾mi vážime
ich poctivú prácu. S inšpekciou je
to obdobne. Policajná inšpekcia
je vraj najhoršia, lebo policajt vyšetruje policajta a vplyv ministra….. Samý výkrik do tmy. Inšpekcia vraj má ís pod prokuratúru, lebo zametá veci pod koberec.
Zaujímavé tvrdenie, keï aj výstupy inšpekcie dozoruje prokurátor.
To je po prvé. Po druhé: ak je
vznesené obvinenie prokurátorovi, tak to tiež dozoruje a obžalúva
prokurátor, sudcov tiež súdia sudcovia. Alebo sa mýlim? Ale to už
nevadí nikomu, len v polícii to má
by inak. Tak si pozrite, vážení pani politici, ko¾ko je trestne stíhaných policajtov a ko¾ko je ich odsúdených. To len tak na rýchlo,
aby ste sa aspoò trošku zorientovali, lebo tých argumentov je ove¾a viac. Spamätajte sa už koneène, vážení páni politici a
prestaòte zaahova políciu do vašich politických hier! Minimálne v
70 percentách krajín EÚ je model
inšpekcie presne taký istý, aký je
u nás a nikto to u nich nespochybòuje. Èím to asi bude?
l V jednom rozhovore pre
médiá ste povedali, že keï politici hovoria o odpolitizovaní
polície, vždy zbystríte pozornos….
Samozrejme, neverím politikom, že to myslia úprimne s
odpolitizovaním polície. Ktorý politik sa dobrovo¾ne vzdá svojho
možného politického vplyvu na
takú inštitúciu ako je polícia? U
nás je to skôr boj o to, kto bude
ma aký vplyv na políciu a z toho
na mòa ide hrôza. Hovorí sa, že
diabol sa skrýva v detailoch a ja
sa pri tejto téme nemôžem zbavi

(Pokračovanie na strane 5)
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Tu už nejde o pohodlie, ale o zdravie a životy
(Pokraèovanie zo strany 1)

Každému však bolo už na konci minulého tisícroèia jasné, že
areál potrebuje generálku, vymeni a opravi v ubytovni bolo potrebné prakticky všetko. Tak vznikol v lete roku 2006 stavebný zámer, ktorý vypoèítal celkový náklad rekonštrukcie aj s DPH na
215 332 127,90 Sk (cca 7,14 mil.
eura) Finanèné prostriedky potrebné na realizáciu akcie boli naplánované v rozpise rozpoètu
investiènej výstavby Ministerstva
vnútra SR na rok 2008 až 2011 s
tým, že akcia bude v plnom rozsahu hradená z kapitálových výdavkov rozpoètovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Rezort však

prakticky niè. Akurát na jednom
poschodí stavbári zrenovovali kúpe¾ne spojené s WC. To je všetko, objekt sa rozpadáva ïalej a
stále v òom bývajú ¾udia, policajti
a zamestnanci ministerstva vnútra. Pod¾a neoficiálnych informácií
bola hlavným dôvodom „niènerobenia“ vysoká nákladovos generálnej opravy. Èosi na tom môže
by: ak si spomenutú sumu len
tak amatérsky vydelíme uvažovaným poètom postelí v zrekonštruovanom objekte, vyjde nám
bezmála 480–tisíc korún (15 933
eur) na jednu poste¾. A to sme v
cenách roku 2008…
Dnešný stav najlepšie vidie
na aktuálnych fotografiách: na

a hliníkovými rámami spôsobujú
šokujúco ve¾ké úniky tepla. Prakticky neexistuje izba, v ktorej by
nebol zateèený minimálne strop.
Výahy napodiv fungujú (po opravách), vytapetované kabínky
však totálne, zrejme z dlhej chvíle, oškrabali sami nájomníci. Objekt nemá odstránené závady,
ktoré pravidelne zisujú revízie.
Nefungujú ani hydranty. Naozaj
priestranná jedáleò èi samoobslužný bufet je už dlhé roky zatvorený pre zatekanie, viacero špinavých okien je rozbitých. Servis
pre ubytovaných: nula, vestibul
zíva prázdnotou. Je tu len automat na kávu a vrátnik. Nájomníci
si môžu prinies vlastný televízor,
variè, rýchlovarnú konvicu èi dokonca chladnièku, za spotrebu
elektriny si symbolicky priplatia.
Šieste poschodie je nefunkèné,
pre dezolátny stav sa vôbec nevyužíva. Za posledný rok sa z

Samoobslužná jedáleň roky chátra bez využitia

Interiér izieb pôsobí väèšinou
odstrašujúco, pleseò je èastým
hosom. Dos výnimoène si niektorí nájomníci priestory skrášlili,
zrekonštruovali vlastnými silami a

túto situáciu, teda možné poruchy
statiky, zhoršuje ve¾ké množstvo
ažkej telekomunikaènej techniky,
ktorú vrtu¾níky umiestili na plochú
strechu. Ve¾ký mobilný operátor

Prakticky na všetkých chodbách je množstvo dier po havarijných opravách
za vlastné prostriedky. Miestne
prejavili aj ¾udovú tvorivos…
Priestor pre odborníka
Èo je však pod¾a nášho laického názoru najvážnejšie, to je
poh¾ad na rozhýbané železobetónové nosníky na horných poschodiach skeletu stavby. Tam, kde
majú železobetónové nosníky
tesne leža pri sebe, je prázdno,
cez dieru je vidie na ulicu, steny
v mnohých izbách sú popraskané
po celej výške izby. Takýchto „poškodených spojov“ medzi nosníkmi sme našli nieko¾ko. Statik vraj
budovu dlho nevidel.
Pod¾a domácich obyvate¾ov

urèite za nájom strechy vlastníkovi objektu platí. Bolo by zaujímavé
vedie, ko¾ko. A èi sa tieto financie
používajú na opravy v ubytovni
Saratov.
Mnoho návštev, výsledok
žiaden
Taký je teda stav v roku 2016.
V objekte sa za tie roky vystriedalo množstvo vysokopostavených
návštev z ministerstva vnútra, poobzerali sa tu aj zástupcovia
niektorých firiem, istý èas sa totiž
hovorilo o možnosti vymeni Saratov za nieèo menšie a v lepšom
stave. Usilovali sme sa od
kompetentných na príslušnej „ne-

Po páde veľkej plochy
mozaikového obkladu pribudli prístrešky pre peších
ubytovania odhlásilo 90 ¾udí. Na
balkónoch je v priemere desa
centimetrov holubieho trusu, na
6. neobývanom poschodí ešte
viac. Okná zvonka nikto neumýva, upratovaèky sa boja, že by pri
otvorení celé okná vypadli. O objekt sa stará šes upratovaèiek a
jeden údržbár, stíha akurát havarijné stavy.

Prístupové schody k objektu radšej zahradili, aby sa ľudia
nepolámali
hnute¾nej“ sekcii ministerstva aktuálne zisti viac, žia¾, bezúspešne.
Otázka prvá teda znie: èo ïalej? Ešte trochu poèkáme, kým sa
naozaj nestane nieèo ve¾mi vážne a potom budeme dlho h¾ada
vinníka? Otázka druhá: dokedy
budú musie nájomníci, zamestnanci rezortu vnútra, znáša takéto „bývanie“? Je ministerstvo
vnútra vôbec schopné nájs riešenie a urobi ve¾mi urýchlenú nápravu?

Trhliny a medzery v nosníkoch ubytovaným pokoja nepridajú...
na takú nákladnú akciu (nad 100
miliónov korún)potreboval súhlas
vlády. Èuduj sa svet, aj ho dostal
a TASR 1. októbra 2008 slávnostne oznámila, že rezort „ide do toho“, keï vláda prijala argumentáciu rezortu, že „ide o naliehavý
problém, ktorého riešenie nie je
možné ïalej odklada.“
Zopakujme si – to bolo 1. októbra 2008. Rekonštrukcia sa
mala uskutoèni poèas prevádzky
objektu, ale doteraz sa neurobilo

chodbách v celom objekte sú desiatky dier po havarijných opravách rozvodov, diery upchávajú
handrami alebo kartónmi, nemá
zmyslu ich zamurova. Pri každej
havárii nasleduje potopa, policajti
sú ubytovaní striedavo bez
elektriny, bez teplej èi studenej
vody, alebo – pri èastom praskaní
radiátorov – sedia v izbách hrubo
obleèení. Štyridsaroèné drevené
okná netesnia, na chodbách obrovské sklené výplne s oce¾ovými

Neznámy "umelec" takto skrášlil kúpeľňu...

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 l Kontakty: l policia@dalian.sk l S dôverou sa obráťte na naše kolegyne: l Bibiana Mathiová – 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
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Poh¾ady našich predsedov základných organizácií OZP v SR na súèasné dianie
Po letnom útlme sa život v policajných útvaroch vracia
do normálnych ko¾ají, nieko¾kých našich predsedov sme
požiadali o aktuálne poh¾ady na súèasnos.

Daniel Èukalovský, predseda
ZO OZP pri SOŠ PZ Košice:
Vždy, keï prídu noví poslucháèi do školy, robím s nimi spoloèný
rozhovor, aby som im priblížil pole pôsobnosti OZP v SR, predsta-

vil im prácu našej základnej organizácie OZP a zistil ich poh¾ady,
ich názory. V súèasnosti mladých
policajtov zaujímajú najmä platové podmienky a možnosti bývania. Je to pochopite¾né, ak má

mladý policajt trebárs 600 eur v
èistom a ženu na materskej, môže zabudnú aj na hypotéku, ban-

ka mu ju nedá alebo bude ma
ve¾mi vážne problémy so splácaním. Posun vekovej hranice prijímania na PZ na 21 rokov spôsobil, že ve¾a mladých má už pred
vstupom do PZ skúsenosti z
iných pracovísk, najmä zo zahranièia, a vrátili sa domov najmä
kvôli rodine, preto aj vstúpia do
PZ, aby boli doma. Ale už sú dos
zorientovaní a stáva sa nám, že
aj zo školy odídu trebárs po
dvoch mesiacoch, radšej zaplatia
školu, aby im v tej chvíli neušla
atraktívna pracovná príležitos.
Prípadne si v zbore poèkajú dva
roky, aby nemuseli plati za školu
a potom idú preè. K¾úèovým
faktorom súèasnej motivácie policajtov je rozhodne plat. V roku
2008 bol pre mladého policajta
urèite zaujímavý, v roku 2016
však už ani zïaleka nie.

Marek Holub, predseda ZO OZP v Brezne:

Pôsobím v policajných odboroch už dlhé roky, ve¾a rokov som
aj predsedom našej organizácie.
Hoci som viackrát verejne vyhlásil, že už skonèím vo funkcii, že
som už unavený po tých rokoch… nedá mi to. Ak mám popísa náladu medzi policajtmi v našom regióne, tak musím poveda,
že najmä mladí policajti sú dos
znechutení výškou svojich platov.
Odrobia pár rokov a h¾adajú si iné
miesta. Neznevažujem žiadnu
profesiu, ale dnes má v Brezne aj
smetiar 500 eur v èistom. A to nehovorím o našich ženách,
obèianskych zamestnankyniach.
Veï robia za 330 až 400 eur po
vari dvadsiatich rokoch práce. To
má dnes by mzda? Ve¾a rokov
sa im s¾ubuje zlepšenie, ale zatia¾
sú to len slová. Èas krízy momentálne pominul, aj tu na Horehroní je teraz práce viac, ponuky sú zaujímavejšie, hoci je pravda, že z Horehronia je ve¾a najmä
mladých ¾udí v zahranièí. Ako za
prvej republiky… Pri súèasných
platoch práca policajta nie je
ve¾mi atraktívna. Keby aspoò policajtom – tak ako hasièom – povolili drobné podnikanie, dajme
tomu vo vymedzených presne urèených oblastiach, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov…
A èo sa mi ešte v polícii nepáèi? Je to môj osobný názor, ale
pod¾a mòa by sa malo prijíma

„Je záujmom vlády dosta do ulíc ïalšie skupiny oprávnene naštvaných zamestnancov vo verejnej a štátnej službe?“
(Pokraèovanie zo strany 3)

pocitu, že niekto iba potrebuje totálne destabilizova políciu a riadne znechuti policajtom ich èasto
ve¾mi ažkú a nebezpeènú prácu.
Neraz poèúvam, že v Èesku je
akože samostatná inšpekcia
všetkých ozbrojených zborov, to
má by vraj vzor pre nás. Ale už
nikto nepovie, ako GIBS, teda
Generálna inšpekcia bezpeènostných zborov funguje, resp.
nefunguje, a ako sa tam robila
ïalšia zmena v organizaènej
štruktúre. Skoro sa kvôli nej rozpadla vláda, pretože každá politická strana má eminentný záujem ovláda apolitickú inšpekciu… Škandál stíha škandál a politické strany sa vzájomne pred
oèami verejnosti obviòujú z chaosu, ktorý v bezpeènostných silách
spôsobili. U nás sa ale o tom nehovorí. Mám ve¾mi dobré informácie o situácii v Èechách, viem, èo
hovorím. Samozrejme, je to vnútorná záležitos našich èeských
bratov, len sa nedopusme podobnej systémovej chyby! Vôbec
si totiž nemyslím, že problém ob-

jektivity alebo neobjektivity je v
tom, že policajti vyšetrujú policajtov a že inšpekcia je podriadená ministrovi. Problém je v tom,
aké máme zákony, èi umožòujú
obštrukcie alebo nie. A potom je
dôležitá osoba policajta, jeho
charakter a jeho kontrola, ale aj
jeho ochrana a hlavne finanèná
nezávislos. Veï to vôbec nemusí
by minister alebo iný nadriadený,
kto ovplyvòuje, ale trebárs kamarát, rodina, sestra, brat… každý
môže prís s prosbou èi požiadavkou, aby som vo vyšetrovaní
to alebo ono opomenul èi zmanipuloval. Buï som charakter, mám
rovný chrbát a na svojej strane
zákony, ale aj ochranu proti všelijakým tlakom èi dokonca vyhrážaniu… alebo som krivák a urobím to, lebo mi to predpisy
umožòujú a niè sa mi nestane.
Niekto si teraz urobil z polície
fackovacieho panáka, èasti opozície vïaène slúžia médiá. Zasa
za tým vidím politikov, ktorým to
vyhovuje, že polícia je dlhodobo
rozdelená – ja tomu hovorím na
modrých a èervených – a èaká

sa, kedy padne vláda, aby sa tí
druhí ihneï mohli ponúknu do
služieb tých, èo tvrdia, že to budú
robi lepšie. Ko¾kokrát to tu už bolo, veï sme boli svedkami toho,
èo sa tu dialo donedávna a ako
sa s ob¾ubou po každých vo¾bách
používal § 35 ods. 2, teda vyhodenie nadriadeného bez uvedenia dôvodu. Akurát sa nejako
rýchlo zabudlo, kto a na èí podnet
dal vypusti problémový § 35
ods.2.? Náš bývalý predseda Miro Litva takýchto ¾udí volal bežcami, vraj kto z nich prvý dobehne
na príslušný politický sekretariát,
dostane funkciu. Je mi z toho zle,
lebo som stále presvedèený, že
ako policajti by sme všetci mali
aha za jeden koniec povrazu,
pretože len spoloène budeme
dostatoène silní na to, aby nám
bola politika ukradnutá a mohli
sme si spokojne vykonáva svoju
policajnú robotu. Mali by sme sa
usilova urobi všetko pre to, aby
sa na Slovensku obèania naïalej
cítili bezpeène a aby tu vládlo
právo, spravodlivos a poriadok.
Zhováral sa Peter Ondera

menej žien do výkonu. V kanceláriach je to bez problémov, ale, pri
všetkej úcte, také 160 cm chuduèké žieòa v hliadke voèi horehronským vyrobeným chlapom
ve¾a nezmôže.

mentalitu. Odbory sa pre nich
stanú zaujímavé, až keï majú
problém a potrebovali by právnu
ochranu. Ale to už je neskoro. My
vo výbore sa snažíme zatraktívni
èlenstvo v odboroch najmä orga-

Èo sa týka èlenstva v odboroch, mladí policajti u nás ve¾mi
nechcú vstupova do odborov,
nevidia v tom zmysel, majú už inú

nizovaním rôznych akcií pre celé
rodiny, o tie je v našich podmienkach celkom záujem.

¼ubomír Faltín, predseda ZO OZP
Poprad:
Myslím si, že je najvyšší èas, aby sa rezort pustil do novej platovky
pre policajtov. Civilný sektor sa znova stal dos finanène zaujímavý aj
pre mladých ¾udí. Sme najväèšia organizácia v kraji, máme takmer
tristo èlenov a ak nám nejakí èlenovia aj odídu, sami sa hlásia ïalší. V
práci odborára v teréne je pod¾a mòa dôležité, aby poèúval a èo najviac komunikoval s ¾uïmi v teréne, aby dobre poznal ich problémy, a
tak môže úèinnejšie komunikova aj so služobným vedením. Samozrejme, nie vždy máme na všetko s vedením spoloèný názor, ale
konštruktívne diskutujeme, musíme by vyzbrojení argumentmi. Práca v odboroch je
nieèo naviac, potrebuje ¾udí,
ktorí nie že sú schopní obetova
sa, ale ktorí majú dobrú vô¾u
urobi nieèo naviac a pre druhých vo svojom vo¾nom èase.
Momentálne nás trápi priestorový problém OO PZ vo Svite, ¾udia tu pracujú v zlých podmienkach. Mali sme vyhliadnutý objekt, ktorý je už vo vlastníctve
MV SR, v tejto budove by mohlo by OO PZ i byty pre policajtov, lebo to je tu vážny problém. Boli sme ve¾mi radi, že
budovu získalo MV SR, lebo
ve¾ký záujem mala aj mestská samospráva. Žia¾, už dlho sa niè nehýbe, vôbec nevieme, èi z tohto zámeru nieèo bude alebo nie. Služobné
vedenie si robilo anketu medzi policajtmi, záujem o byty by bol ve¾ký,
prospelo by to stabilizácii ¾udí, ale niè viac nevieme, všetko ide strašne
pomaly. Momentálne už máme vo¾ných asi dvadsa policajných miest
v rámci okresu, záujem o vstup do polície je pod¾a mòa menší ako býval, v civile môže už aj mladý èlovek bez problémov zarobi okolo 800
eur v èistom. V polícii sa neustále zdvíhajú nároky na ¾udí, ale platy
stagnujú.

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 Mathiová – 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
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Majstrami Slovenska opä reprezentanti Banskobystrického kraja

Jubilejné zápolenie policajných psov a psovodov v klasickej kynológii
V dòoch 5. až 9. septembra 2016 sa v stredisku výcviku
služobných psov odboru kynológie a hipológie PPZ v
Malých Levároch a v okolí uskutoènili jubilejné XX. majstrovstvá Slovenska vo výkone policajných psov v klasickej kynológii, na ktorých sa zúèastnilo 9 súažných
družstiev (18 najúspešnejších psovodov z krajských súaží), ktorí reprezentovali všetky krajské riadite¾stvá PZ a
Riadite¾stvo HCP.
Riadite¾om organizaèného štábu majstrovstiev bol vymenovaný
vedúci strediska klasického výcviku služobných psov OKH PPZ
v Malých Levároch pplk. Ing. Patrik VINCÚR. Hlavným rozhodcom súaže bol inštruktor strediska klasického výcviku služobných psov OKH PPZ npor.
Zdenko KOREÒ. Odbor kynológie a hipológie PPZ v záujme o
nestranné posúdenie výkonu služobných psov pozval na tohtoroèné majstrovstvá aj nezávislých, skúsených rozhodcov: prezidenta Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky plk. Mgr.
Juraja ŠTAUDINGERA, kpt. v. v.
Bc. Ivana TERENA a npor. v. v.
Jozefa TONKU.
Rozhodcovský tím sa po vyhodnotení bodových ziskov jednotlivcov a dvojèlenných družstiev zhodol na výslednom poradí:

Súťaž jednotlivcov
1. miesto a titul Majster Slovenska na rok 2016 npor. Vojtech SABOL so služobným psom
LERRY di Dranel, reprezentujúci
KR PZ v Banskej Bystrici, ktorý
súèasne získal poháre za 1.
miesto v pachových prácach, v
cvikoch poslušnosti a v obranných prácach, Putovný pohár firmy L–TRANS pre najlepšieho
psa v klasickej policajnej kynológii, a pohár za 1. miesto v súaži
družstiev, èo sa v doterajšej histórii tejto prezentaènej policajnej
súaže ešte nikomu nepodarilo.
Nadporuèík Sabol patrí k najskúsenejším psovodom Policajného
zboru: na IX. MS v r. 2005 získal
celkové 2. miesto, na X. MS v r.
2006 si vybojoval celkové 3.
miesto, na XII. MS v r. 2008 získal
celkové 2. miesto (spolu so služobným psom EGON Samova ríša), a v uplynulom roku celkové

Drzos niektorých vodièov nepozná hranice
Cestou z autobusovej stanice v Bratislave nás len pár sto metrov
od seba šokovali hneï dva príklady totálne bezoh¾adných vodièov.
Priamo pred autobusovou stanicou sa v jazdnom pruhu zahral vodiè
terénneho mercedesu na vozidlo MHD a pokojne tam odparkoval,
však cestujúci poèkajú… A o kúsok ïalej na Pavlovovej ulici zasa iný
parkujúci „tiežvodiè“ zablokoval mamièkám s koèíkmi akúko¾vek šancu
dosta sa bezpeène na druhú stranu ulice. Jasné, že ani mestská polícia nemôže by všade, stacionárnu dopravu si èasto ani nevšimne. A
tak sa nájdu aj zúrivejšie typy chodcov, ktorí drzákom tohto druhu nenápadne oznaèkujú drahé auto poriadne dlhým škrabancom na karosérii, ako sme boli svedkami. Schva¾ova to nemožno, ale, pravdupovediac, ani èudova sa. (on)
Snímky autor

Podpredseda OZP v SR Viktor KISS a npráp. Juraj KOMJATI
so služobným psom ICON Polícia – Slovakia (najúspešnejší pes
z chovu Polícia – Slovakia)

2. miesto s terajším služobným
psom LERRY di Dranel.
2. miesto práp. ¼udovít KNEŽO so služobným psom TANGO
z RHCP Sobrance, ktorý súèasne
získal pohár za 2. miesto v pachových prácach, pohár za 3.
miesto v obranných prácach a
pohár za 3. miesto v súaži družstiev.
. miesto npráp. Juraj KOMJATI so služobným psom ICON
Polícia – Slovakia, reprezentujúci KR PZ v Košiciach, ktorý súèasne získal pohár za 2. miesto v
cvikoch poslušnosti, pohár za 2.
miesto v súaži družstiev a Pohár
najúspešnejšieho
služobného
psa majstrovstiev, pochádzajúceho z chovu Polícia – Slovakia.
Súťaž družstiev
V kategórii súaž družstiev,
reprezentujúcich jednotlivé KR
PZ a RHCP Sobrance získal
1. miesto a kolektívny titul
Majstri Slovenska na rok 2016
tím reprezentujúci KR PZ v BANSKEJ BYSTRICI, vedený kpt.
(Pokračovanie na strane 7)
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Jubilejné zápolenie policajných psov a psovodov v klasickej kynológii
(Pokraèovanie zo strany 6)

Ivanom ÈIPKOM v zložení: npor.
Vojtech SABOL a npráp. Marek

ŠUPA s minuloroèným víazom –
služobným psom LOGAN, ktorý
si tohto roku vybojoval 3. miesto v

Viťazi súťaže jednotlivcov

cvikoch poslušnosti, a celkové 4.
miesto.
2. miesto tím reprezentujúci
KR PZ v KOŠICIACH, vedený
mjr. Ing. Petrom REPÍKOM v zložení: kpt. Peter LORINC so služobným psom ERON a npráp. Juraj KOMJATI so služobným psom
ICON Polícia – Slovakia, ktorý súèasne získal pohár za celkové 3.
miesto v pachových prácach a
pohár za 2. miesto v cvikoch poslušnosti.

. miesto tím reprezentujúci
RHCP SOBRANCE, vedený kpt.
Bc. Jánom NEMCOM v zložení:
npor. Mgr. Radovan SENTELÍK
so služobným psom TORO a
práp. ¼udovít KNEŽO so služobným psom TANGO, ktorý získal pohár za 2. miesto v pachových prácach a pohár za 3. miesto v obranných prácach.
Diplomy, poháre a vecné ceny
odovzdali najúspešnejším súažiacim pozvaní rozhodcovia súa-

Zlatí Bystričania s rozhodcom Ivanom TERENOM a riaditeľom
OKH PPZ B. DIĎÁKOM (vpravo)

že a hostia: viceprezident PZ
gen. JUDr. ¼ubomír ÁBEL, podpredsedovia Odborového zväzu
polície v SR Viktor KISS a Roman
LACO (ktorí v mene odborárov
odovzdali víazom vecné ceny
udelené OZP v SR), významný
slovenský kynológ Ing. Michal MIKO a velite¾ Dopravného krídla
gen. Milana Rastislava Štefánika
v Kuchyni plk. Ing. Peter PROKOP (Dopravné krídlo poskytuje
policajným kynológom svoj areál
a techniku na výcvik psovodov
špecialistov).
Riadite¾ OKH PPZ plk. Mgr.
Branislav DIÏÁK udelil pozvaným
hosom pamätné plakety odboru
a pozvaným rozhodcom a figurantom vecné ceny.
Na záver podujatia viceprezident PZ gen. JUDr. ¼ubomír
ÁBEL poïakoval súažiacim za
podané výkony a zdôraznil, že
policajní psovodi svojim športovým vystupovaním a výbornými
výkonmi potvrdili svoju pripravenos rieši aj najnároènejšie služobné povinnosti, o èom svedèia
všetky doteraz úspešne ukonèené služobné úlohy na úseku vnútroštátnej bezpeènosti, i ochrane
našich hostí prichádzajúcich na
územie SR poèas nášho predsedania Európskej únii.
Text a foto: © Mgr. Peter Nevolný
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Stavbárska fušerina firmy Pat & Mat Co. Ltd. v lone prezídia PZ

Sú to už vari tri èi štyri mesiace, èo sa drvivá väèšina zamestnancov PPZ vo dvore na
Raèianskej ulici zaèala presviedèa, že liknavos a fušerina v
práci slovenských stavbárov nie
je len hlboká minulos, takpovediac z lona socializmu, ale že ju
vidia na vlastné oèi a každodenne aj v roku 2016!
Príèina
bola
prozaická:
stavbári zaèali s rekonštrukciou
strmej prístupovej cesty na horný
dvor prezidiálneho areálu, ktorý,
samozrejme, musel by dovtedy
vyprataný od všetkých vozidiel

(až na jedno, o užívate¾ovi radšej
pomlèíme J). Drvivá väèšina
prác teda pozostávala z likvidácie
starého rozbitého podkladu, z trochy elementárnej vodáriny, položenia oce¾ovej armatúry a opätovnej betonáže prístupovej komunikácie. K tomu, samozrejme,
patrila aj úprava parkovacích
miest a výmena pri¾ahlého zábradlia, chrániaceho pred pádom
do hlbokej „rokliny“ èi skôr
„ve¾kosvetlíka“ ved¾a. Laický odhad: za mesiac nemajú stavbári
èo robi aj s dôkladným vytvrdnutím betónovej vrstvy…

Práca na celé mesiace?

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
AUGUST 2016

Čiastka 73
77. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Beta“
Čiastka 74
78. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní streleckej
prípravy novoprijatých príslušníkov Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Čiastka 75
79. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní previerok z
telesnej zdatnosti príslušníkov Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v
náhradných termínoch a opravnom termíne
Čiastka 76
80. Rozkaz prezidenta Policajného zboru zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslaného na územie Macedónskej republiky
Čiastka 77
81. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru
č. 75/2016 o zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslaného na územie Maďarska
Čiastka 78
82. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslaného na územie Gréckej republiky
Čiastka 79
83. Rozkaz prezidenta Policajného zboru zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslaného na územie Talianskej republiky
Čiastka 80
84. Nariadenie Prezídia Policajného zboru o krátkodobej ochrane
ohrozenej osoby
Čiastka 81
85. Opatrenie prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa opatrenie prezidenta Policajného zboru č. 40/2015 o spoločnom písomnom poverení
Čiastka 82
86. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „čistá stanica“
Čiastka 83
87. Nariadenie Prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení nariadenie Prezídia Policajného zboru
č. 53/2015 o organizačnom poriadku Prezídia Policajného zboru v
znení neskorších predpisov
Čiastka 84
88. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní previerok
zo streleckej prípravy príslušníkov
Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaradených do I. výcvikovej
skupiny

Omyl! Nezúèastnení, zato
denne zainteresovaní zamestnanci museli ma celé leto pocit,
že sledujú výstavbu miestnej komunikácie, ktorú v rámci akcie Z,
teda svojpomocne a vo vo¾nom

bili, ako by ich priamo vytiahli z
evidencie dlhodobo nezamestnaných na úrade práce. Nuž a
pod¾a firemných oznaèení obèas
sa vyskytnuvšej mechanizácie sa
na prezidiálnom dvore zišlo neuverite¾né
množstvo subdodávate¾ov. Až sa èloveku
zdalo, že ešte aj
každá lopata je z
inej „eseroèky“.
Tak vyzeral aj výsledok ich práce:
Betón nerovný, nevyspádovaný,
po
daždi si ¾udia z prezídia môžu v mlákach chova rybièky. Vrcholom stavbárskeho umenia
tohto združenia Pat
& Mat Co. Ltd. bola
betonáž pri¾ahlého
chodníka na prízemí
budovy, kde je spád
urobený
presne
opaène, ako mal
by. Akosi im „nevychodilo“, a tak padVybetónovaný chodník je zle vyspádovaný, lo rozhodnutie zamurova
pri¾ahlé
dvere zamurovali...
dvere do chodby.
Veï komu by naèo
èase realizuje MNV v Hornej boli také dvere do budovy, cez
Dolnej. Svedkovia videli pracova ktoré vteká voda z dvora!? Èo
raz jedného, niekedy dokonca sme u potápaèov?
viacerých robotníkov, ktorí pôsoŽarty bokom. Dodávku tejto

nenároènej stavebnej akcie zabezpeèovala firma, ktorá vyhrala
elektronickú aukciu, vyhlásenú
naším ministerstvom prostredníctvom sekcie hnute¾ného a nehnute¾ného majetku. Pod¾a rozsahu
èinností v obchodnom registri
môže spomenutá firma robi
úplne všetko – vari aj vyrába tanky. Èo robi urèite nevie – to sú
nenároèné stavebné akcie cez
množstvo mikrosubdodávate¾ov.
A tak sa teraz zodpovední škrabú
vo vlasoch, uvažujú o 20–percentnej zrážke z predloženej
faktúry pre dodávate¾a za fušerinu a rozmýš¾ajú, kto ten betón
prípadne zasa porozbíja, opraví a
kto to celé zaplatí. Pritom spomenutá firma v našom rezorte nie je
neznáma, napríklad miestne aj
upratuje naše objekty, èo samozrejme vedie zamestnancov v
budove k množstvu chodbových
úvah o možných prepojeniach vysokopostaveného „toho“ s „tým“ a
„tamtoho“ s „hentým“.
Na celom tomto trapase je najstrašnejšie pomyslenie, že keï
toto môžu predvádza „víazi súaží“ pod nosom ¾udí z Prezídia
PZ a jeho špecializovaných zložiek na boj s organizovaným zloèinom, èo sa potom pri verejnom
obstarávaní deje tam, kde prezidiálne oèi nedovidia?
(er)

Oprava PRAVDY
Policajti, èitatelia POLÍCIE,
sa nám vo väèšom poète zaèali ozýva do redakcie a pýtali
sa, kde sú odmeny, vraj v augustovej výplate nijaké nevideli…
Spoèiatku ve¾mi záhadná
reklamácia sa èoskoro vyjasnila:
do augustového vydania POLÍCIE sme na 8. stranu prevzali èlánok z denníka PRAVDA, ktorý bol
zverejnený 1. augusta 2016. Èlánok sa zaoberá hodnotiacim systémom príslušníkov PZ a okrem
iného sa v òom uvádza: „Rezort
vnútra vyplatí v auguste na základe hodnotenia výkonu odmeny,
na ktoré vyèlenil 5,9 milióna eur.“
V skutoènosti boli odmeny za
hodnotenie kvality výkonu služby
vyplatené väèšine policajtov už v
máji. V auguste by teda policajti

Upozornenie
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 10. októbra 2016
Redakcia

márne èakali ïalšiu odmenu za
tie isté „áèka, béèka a céèka“.
Redakcia sa ospravedlòuje, v
prevzatom materiáli sme si chybu
nevšimli a zverejnením nepravdivej informácie z PRAVDY sme
zmiatli èas èitate¾ov POLÍCIE.
V samom èlánku dostal priestor na vyjadrenie aj predseda
OZP Marián Magdoško, z poh¾adu objektivity èlánku preto nemožno niè vyèíta. Akurát to, že aj
príspevok v PRAVDE sa radí do
zá¾ahy èlánkov a relácií v drvivej
èasti našich médií, ktoré sa dojemne zaujímajú o odmeny policajtov – ove¾a viac, ako o odmeny zamestnancov v iných povolaniach. Je to súèas mediálnej
kampane, ktorej snahou je doká-

za, že policajti vlastne berú
odmeny za niè, presnejšie za zametanie pod koberec, prípadne
za inú formu spolupráce so zloèinom, v najhoršom prípade za rozdávanie pokút…
Na margo policajtov, ktorí volali èi písali do redakcie: Teší nás,
že policajti náš mesaèník èítajú. A
ešte viac nás poteší, keï nebudú
aktívne reagova len v prípadoch,
keï ide o ICH peniaze, ale – trebárs – aj v mene ostatných upozornia redakciu na problém, ktorý
ich trápi, alebo sa podelia s dobrou myšlienkou, prípadne nás
upozornia na záslužný èin policajta. Takých príspevkov v redakcii nikdy nemáme dostatok…
Peter Ondera

Spomienka
Sú to už štyri roky, èo nás dòa 15. septembra
2012 vo veku 42 rokov náhle opustil náš kolega

npor. Vladimír Chylík z Turzovky,

dlhoroèný príslušník PZ a èlen OZP v SR.
Stále spomíname!
Rodina a kolegovia z OR PZ Èadca

l Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesačník. l Zodpovedný zástupca vydavateľa: mjr. Mgr. Viktor Kiss
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