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Ministerstvo asi èa ká, kým sa v uby tovni na Sa ra tovskej uli ci sta ne nieèo vážne

Tu už ne jde o po hodlie, ale o zdra vie a ži vo ty

„Je záujmom vlá dy dosta� do ulíc ïalšie sku pi ny oprávne ne naštva ných za mestnancov vo ve rejnej a štátnej službe?“

Myšlienka me sia ca: „Váš nepria te¾ a pria te¾ spo lupra cu jú na tom, aby ra ni li va še srd ce. Je den vás oho vá ra a ten dru hý vám tie oho vá raèky do ná ša.“ (Mark Twain, ame ric ký au tor a hu mo ris ta 1835 – 1910)

Už v uply nu lých ro koch sme
sa aj v PO LÍ CII Sa ra to vu ve no va -
li, pre to že už vte dy bol ob jekt v
ka tastro fálnom sta ve. V ro ku
2014 si ho pod drobnoh¾ad zobra -

li inšpekto ri BOZP. S odstu pom
èa su sme sa v Sa ra to ve bo li opä�
pozrie�. Zá ver: z ob jek tu, kde ma -
jú bý va� po li caj ti, je už ce lo ná -
rodná han ba, kto rá na vy še mô že

ohro zi� zdra vie a ži vo ty bý va jú -
cich, ale aj oko loi dú cich. Po od -
pad nu tí ve¾ké ho ku su mo zai ko vé -
ho obkla du bu do vy bo li všetky
prístu py pre pe ších vy ba ve né
dre ve ný mi prístreška mi. Prístu po -
vé scho disko k uby tovni za hra dil
plot, pre to že by si na òom mo hol
do lá ma� no hy aj zdat ný cho dec.
Aj pre ro ky neumý va né okná a
neudržia va né oko lie mo hut ná
uby tovòa dnes pô so bí ako
uzatvo re ný ob jekt, kto rý èa ká na

sko rú de mo lá ciu. Pri tom v òom
ešte dnes bý va vy še 230 po li -
cajtov, kto rí by tu ma li oddy cho va�
po službe. V ta kých podmien-
kach?

Tro cha histó rie
Pô vodný reali zaèný pro jekt

stav by bol spra co va ný v ro ku
1973 Sta vopro jektom Bra ti sla va s
plá no va nou ka pa ci tou 452 po ste -
lí. Slú žil ako uby tovòa pre stavbá -
rov, ofi ciálne ju MV SR prevzal až
v ro ku 2004, ho ci ju dovte dy už

viac ro kov uží val a nieke dy sa v
òom tiesni lo až 640 do èas ných
uží va te ¾ov, zväèša „cezpo¾ných“
po li cajtov. Uby tovòa na ko niec
spad la do vienka KR PZ v Bra -
tisla ve, kto ré sa doteraz brá ni
tým, že v rám ci svo jich fi -
nanèných mož nos tí investo va lo
do ob jek tu ve¾ké pe nia ze (cca
300–ti síc eur), a sna ží sa získa� z
mi nis ter stva fi nanènú injekciu už
od ro ku 1999!

Policajná ubytovňa Saratov je v dezolátnom stave. Dokedy?

(Pokračovanie na strane 4)

Ve ¾a po li cajtov po zná uby tovòu KR PZ Bra ti sla va na Sa -
ra tovskej uli ci v Bra tisla ve, zná mejšej ako uby tovòa Sa -
ra tov. Mo hut ný ob jekt sa so svo ji mi dva násti mi
nadzemný mi podla žia mi tý èi takmer na kon ci Dúbravky a
ako ply nie èas, èo raz viac mu prista ne ná zov Uby tovòa
hrô zy.

S predse dom Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR Ma riá nom Magdoškom na aktuálne té my

l Pán predse da, má me po
do vo lenkách, aj re zort vnútra
sa po ma ly roz hý be do zauží va -
né ho pra covné ho ryt mu. Cez
let né me sia ce sa to ho asi ve ¾a
neudia lo…

Ako sa to zo be rie… do vo -
lenko vé obdo bie bo lo celkom ruš -
né, ale to sa ne tý ka lo na šich prio -

rít, èo ma dos� zner vóz òu je, pre -
to že po ci �u je me množstvo ve¾mi
vážnych prob lé mov, kto ré sa ne -
da jú vy rie ši� zo dòa na deò a te -
raz v septembri nás už bu de tla èi�
èas. Vlá da a oso bitne na ši naj-
vyšší re zort ní predsta vi te lia ma jú
pl né hla vy sta ros tí so septembro -
vým summi tom v Bra tisla ve, èo je

po cho pi te¾né, ale pre na še od bo -
ry je abso lútnou prio ri tou zá kon è.
73 o štátnej službe po li cajtov a
zá ko ny pre ve rejnú a štátnu služ -
bu, ako ich pra covne na zý va me.
Už po va šej uzá vierke, konkrétne
20. septembra bu de na úra de vlá -
dy ro ko va nie aj s predsta vi te¾mi
KOZ SR k tejto proble ma ti ke.
Úrad vlá dy nám predlo žil tzv.
SWOT ana lý zu zá ko na o ve rejnej
službe vrá ta ne pla to vej si tuá cie v
ce lej ve rejnej sprá ve a prá ve tou -
to pro ble ma ti kou sa bu de me za-

obe ra� aj v orgá noch KOZ SR
vrá ta ne predsedníctva. Predpo-
kla dám, že to bu de jed na z
ústredných tém, le bo v problé me
pla tov obèianskych za mestnan -
cov už prestá va jú všetky žarty. K
zá ko nu o štátnej službe po li cajtov
bu de tiež v najbližšom ob do bí za -
sa da� pra covná ko mi sia, tak že v
tejto chví li viac ne viem po ve da�. V
oboch prí pa doch sú prio ri tou pla -
ty, hoci mno hé usta no ve nia v zá -
ko noch je tiež potrebné upra vi�.
Ale keï sme s ni mi ve de li ži� ve -

¾akrát aj množstvo ro kov, pre ži li
by sme ešte ne ja ký èas. Èo
nepre ži je me, to by bo la ïalšia
stagná cia pla tov. Je to abso lútna
prio ri ta. Priznám, ne pá èi sa mi,
ako to ce lé napre du je a ne pá èi sa
mi tem po tohto vý vo ja…

l „Ško lá ci“ za sa vra zi li ko -
le gom z iných odvetví nôž do
chrbta, keï im vlá da odsúhla si -
la ïalšiu, te raz 6–percentnú va -
lo ri zá ciu pla tov od 1. septemb-
ra…

(Pokračovanie na strane 3)

V pr vý septembro vý týždeò re dakcia PO LÍ CIA oslo vi la
predse du OZP v SR Ma riá na Magdoška, aby nám priblí žil
aktuálne dianie v re zorte.



Hodno te nie výsledkov summi -
tu ne chajme po li to ló gom. Z ná-
šho poh¾a du ti sícky slo ven ských
po li cajtov zvlád li svo je úlo hy na
vý bornú, aj pod¾a pr vých reakcií
mé dií nevznikli v po li cajnom za -
bez pe èe ní žiadne ru ši vé mo men -
ty. Najpoprednejší po li ti ci štá tov
Európskej únie sí ce vy ¾udni li Bra -
ti sla vu, vïa ka mé diám sa však
slo venskí po li caj ti tiež sta li vrcho -

lo vý mi hviezda mi ce lé ho po du ja -
tia a, úprimne po ve da né, aj èlo -
vek od fa chu mu sel s uspo ko je -
ním sle do va�, èo všetko v Po li -
cajnom zbo re má me, ko¾ko pro fe -
sio ná lov tých najrozma ni tejších
od bor nos tí –  od odstre ¾o va èov
cez ky no ló gov až po de gustá to -
rov, presnejšie hy gie ni kov na šej
ochran ky… A to množstvo použi -
tej tech ni ky, tre bárs po li cajných

èlnov na Du na ji oko lo plá va jú cej
Du najskej krá ¾ovnej! (Na kto rej
bo li všetci lídri Európskej únie na-

ozaj na jed nej pa lu be, ale pod ne -
meckou vlaj kou…)

Ho ca ko, za ma xi málne na sa -

de nie po èas dlhých príprav, na
ge ne rálke i v sa mom fi ná le sum-
mi tu si slo venskí po li caj ti zaslú žia
ve¾ké uzna nie!

(er)
Snímky Vladimír Benko, MV SR

Pro ble ma ti ka ma te riálno-tech -
 nic ké ho za bezpe èe nia po lí cie,
sla bá akènos� slu žieb centier
pod po ry, zdåha vos� vý be ro vých
ko na ní v re zorte… to všetko sú
fak to ry, kto ré po li cajtom s�a žu jú a
strpèu jú prá cu. V jú no vom vy da ní
PO LÍ CIE sme zve rejni li ce lú no vi -
no vú stra nu otá zok, resp. pri po -
mie nok k problé mom, s kto rý mi
sa po li caj ti najèastejšie stre tá va -
jú. Všetci ge ne rálni riadi te lia sek-
cií na mi nisterstve náš me saèník
dostá va jú, za in te re so va ných ria-
dia cich pra covní kov sme aj sa -
mo stat ným mailom po pro si li o za-
uja tie sta no vis ka k té mam, kto ré
sa ich do tý ka jú. Za rea go val len
ge ne rálny riadi te¾ sekcie informa -
ti ky, je ho informá cie sme prom -
ptne zve rejni li. S ïalším oslo ve -
ným, ve dú cim úra du Ondre jom
Va raèkom sme v kontakte a do -
hod li sme postupnos� kro kov pri
in for mo va ní o rieše ní prob lé mov,
kto ré v no vej funkcii takpo ve diac
zde dil – ide najmä o ve rejné ob -
sta rá va nie a èinnos� centier pod -
po ry. Žia¾, najhoršia spo luprá ca
re dakcie je s ge ne rálnym riadi te -
¾om sekcie hnu te¾né ho a ne hnu -
te¾né ho ma jet ku Ing. Ró ber tom
Pinté rom, márne sa od ne ho do -
ža du je me odpo ve dí a sta no vísk.
Pri tom prá ve ním riade ná sekcia
má, ako je zrejmé už z jej „vše -
objí ma jú ce ho“ ná zvu, ve¾mi ši ro -
ký zá ber. Zá ko ni te te da ve ¾a otá -
zok a pri po mie nok na šich èi ta te -
¾ov sme ru je k oso be ge ne rálne ho
riadi te ¾a a k je ho podria de ným. Aj
tí však v posledných me sia coch
ako si stíchli, vo všetkom nás od-

ka zu jú na ge ne rálne ho riadi te ¾a,
bez je ho súhla su ani slo vo, ani
ve ta…

Viackrát sme pre to žiada li Ing.
Pinté ra o poskytnu tie roz ho vo ru,
prí padne o odpo ve de na za sla né
otáz ky. Žia¾, neúspešne, na po sle -
dy sme je ho vy jadre nia pub li ko -
va li v má jo vom vy da ní, ostal nám
však dlžný odpo ve de napr. k pro-
ble ma ti ke opráv a údrž by po li -
cajných objektov, kto rá je pre ¾u dí
v te ré ne ve¾mi cit li vou té mou. Ne -
na darmo aj mi nister vnútra Ro -
bert Ka li òák pri svo jom tre �om ná-
stu pe do funkcie ho vo ril o pra -
covnom prostre dí ako o jed nej z
prio rít svojho pô so be nia v ïalšom
ob do bí. Pre to sme Ing. Pinté ra
žiada li aj o sprístupne nie zozna -
mu všetkých po li cajných objek-
tov, kto ré sú za ra de né do plá nu
opráv a re konštrukcií väèšie ho
roz sa hu a sú fi nanène kry té. Na
aktuálny stav sa pý ta jú aj po li caj -
ti, kto rým nadria de ní s¾ú bi li pre -
s�a ho va nie do vy no ve ných objek-
tov, zís ka ných re zortom vnútra do
sprá vy, ale už dva èi tri ro ky sa v
objektoch niè po zi tívne ne de je
(napr. OO PZ Spiš ské Vla chy èi

Svit).Keï sa pý ta me príslušných
centier pod po ry, pre èo v tom niè
ne ro bia, spra vidla sa dozvie me
to, èo vieme: ro bia len akcie s níz -
kou hod no tou, ostatné je ve cou
mi nis ter stva, je ho príslušnej sek-
cie. A sme za sa tam, kde sme bo -
li…

Vzá jomná informo va nos� je
predpokla dom funkèných vz�a -
hov v každom pra covnom ko lektí -
ve, re zort vnútra by tiež ne mal by�
vý nimkou. Mlèa nie je prosto zlá,
nesprávna po li ti ka. Aj pán ge ne -
rálny riadi te¾ Ing. Pintér, aj „je ho“
¾u dia v na šom me saèní ku vždy
dosta nú priestor, aby de tailne po-
informo va li za mestnancov o všet-
kom, èo ich zaují ma. Nie je to na -
po kon ich dob rá vô ¾a, ale po -
vinnos�. Vo funkciách sú aj ge ne -
rálni riadi te lia na mi nisterstve
vnútra pre to, aby utvá ra li pod-
mienky pre kva litnú prá cu za -
mestnancov – a za kva li tu tohto
servi su ru èia svo jou hla vou, svo -
jou funkciou. Je sna hou OZP v
SR i re dakcie ma xi málne na po -
má ha� ich úsi liu o kva li tu servi su.
Rôzni� sa mô žu len for my.

Pe ter Onde ra

SEPTEMBER  20162

Ve¾ká pre zentá cia slo venskej po lí cie

Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov! 
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l Pán ge ne rálny riadi te¾,
na na šom intra ne te je za rá ža -
jú co ve¾ký po èet vo¾ných
miest pre po li cajtov. Zna me -
ná to, že v poslednom èa se
ve ¾a ¾u dí odišlo z PZ ale bo sa
ne da rí pri jí ma� no vých prí-
slušní kov?

Mo mentálne sa ne de je niè
dra ma tic ké, množstvo vo¾ných
miest, zve rejne ných na intra ne -
te, je viac odra zom môjho pí -
somné ho prí ka zu, aby sa zve -
rejòo va li naozaj všetky po nu ky.
Netre ba za budnú� ani na fakt,
že sme ta bu¾ko vo na vy šo va li
po è ty príslušní kov vo viace rých
zložkách. Záujem o vstup do PZ
aktuálne vzrástol asi o de sa�
percent, ale prie bežným šta -
tistickým úda jom sám ne dá vam
ve¾ký vý znam, pre to že si tuá cia
sa mô že ve¾mi rýchlo zme ni�

jedným ale bo dru hým sme rom,
sme ro datné sú po tom èís la v
zá ve re ro ka. Aj odcho do vos� je
za tia¾ o èo si menšia ako v po -
rovna te¾ných obdo biach iných
ro kov. Ale vra vím, niè to ne zna -
me ná. Bo li sme zve da ví, ako sa
pre ja ví zvý še nie ve ko vej hra ni -
ce na 21 ro kov, za tia¾ je skú se -
nos� ta ká, že z cel ko vé ho po è tu
záujemcov o pri ja tie do PZ má
len asi 30 percent me nej ako 21
ro kov. Pre tú to ve ko vú ka te gó riu
19–  až 21 – roèných pripra vu je -
me no vý pro jekt, kto rý nám
umož ní podchy ti� týchto mla -
dých chlapcov pre prá cu v po lí -
cii hneï po skon èe ní strednej
ško ly. V sú èasnosti do �a hu je me
de tai ly tohto pro jek tu, rád s ním
obozná mim aj èi ta te ¾ov PO LÍ -
CIE už v októbro vom èís le.

(er)

Je di ná otáz ka pre JUDr. Já na No cia ra, PhD, ge ne rálne ho
riadi te ľa sekcie perso nálnych a so ciálnych čin nos tí MV SR

Ako sa aktuálne vy ví ja po èet príslušní kov PZ?

Mlèa nie nie je dob rá po li ti ka

Summit štátni kov z ce lej EÚ sí ce vy ¾udnil Bra ti sla vu, ale bo la to…

Tak sme to š�astne zvlád li, po ve da li si zrejme mno hí po -
li caj ti, kto rí sa po die ¾a li na za bez pe èe ní summi tu lídrov
27 kra jín Európskej únie vo chví li, keï bra tislavskú
štarto va ciu drá hu v piatok ve èer opus til posledný špe -
ciál. Po stretnu tí Bush – Pu tin v ro ku 2005 bo lo hlavné
mesto Slo ven s ka 16. septembra 2016 de jiskom po du ja -
tia, kto ré vojde do histó rie slo venskej po lí cie – z h¾a diska
na sa de nia síl a prostriedkov –  ako najväèšie.
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„Je záujmom vlá dy dosta� do ulíc ïalšie sku pi ny oprávne ne naštva ných za mestnancov vo ve rejnej a štátnej službe?“
Nie je mi vô bec jas ný po stoj

vlá dy v týchto ve ciach. Ko lektívne
vy jedná va nie má svo je pra vidlá
za kot ve né pria mo v zá ko ne a je
tam aj jasne uve de né, kto má
prá vo – a s kým – ko lektívne vy -
jedná va�. Drvi vá väèši na mé dií
dá va nespo ko jencom z ra dov
škol ských pra covní kov ob rov ský
priestor. Je to zo stra ny ma so vo -
ko mu ni kaèných prostriedkov sta -
rá pesnièka, už ro ky uprednost -
òu jú tých, èo na dá va jú na vlá du.
A tak sa v školstve prí le ži tosti
cho pi li aké si ini ciaèné sku pi ny,

kto ré ne ma jú v zá ko ne o ko -
lektívnom vy jedná va ní ni ja ké po -
zí cie, ne mô žu vyhlá si� štrajk, ne -
mô žu vies� ko lektívne vy jedná va -
nie a vlastne nie je jas né, ko ho
záujmy zastu pu jú. Veï v ob las ti
školstva pô so bí èlen skou základ -
òou po merne ve¾ký od bo ro vý
zväz, kto rý je sú èas�ou ko -
lektívne ho vy jedná va nie s vlá dou.
Ne do ká žem po cho pi�, že vlá da
zrejme pod tla kom na šich ne zá -
vis lých mé dií pred ni mi cú va a
zvy šu je len pla ty uèi te ¾om, ostat ní
za mestnanci dosta nú podstatne
me nej. Do konca mi ni málna mzda
rastie rýchlejšie ako ich pla ty, èo
podstatne ni ve li zu je kva li fi kaèné
po žia davky a zvy šu je sa po èet
za mestnancov vo ve rejnej a štát-
nej službe, kto rým štát mu sí do -
rovná va� plat, le bo ne za ro bia ani
mi ni málnu mzdu. Vlá da má pred-
sa le gi tímne ho part ne ra na vy -
jedná va nie, je ním Konfe de rá cia
od bo ro vých zvä zov SR. Pre to
som z po stu pu vlá dy ve¾mi skla -
ma ný. Ne mô že me predsa by�
spo kojní s tým, že èas� za mest -
nancov štá tu dostá va pri da né na
úkor ostat ných. Je záujmom vlá -
dy dosta� do ulíc ïalšie sku pi ny
oprávne ne naštva ných za mest -
nancov vo ve rejnej a štátnej služ-
be? Po ve dal by som, že áno, vy -
ze rá to tak. Inak ako na uli ci sa u
nás pla ty zrejme vy jedna� ne da -
jú?

l Predsta va KOZ SR?
My ide me do ro ko va ní s po žia -

davkou na 10–percentnú va lo ri -
zá ciu v ce lej ve rejnej sprá ve a
vní ma me ten to krok ako pr vý v
postu pe úpra vy pla tov za mest -
nancov ve rejnej sprá vy na pri ja -
te¾nú, po rovna te¾nú úro veò. Tu sa
vlá da bi je do pàs, v èom všetkom
je Slo ven sko pr vé, akí sme vo
všetkom najlepší, aký má me vý -
ber da ní, aký má me rast HDP. Ale
pla ty má me na úrov ni štá tov na

sa mom chvoste èlen ských kra jín
EÚ, kto rí ma jú eko no mi ku v pod-
statne horšom sta ve ako my.
Sme úplne na kon ci, to je ža lost -
né!

l Od bo ry predlo ži li vlá de
ná vrh no vej pla to vej ta bu¾ky,
kto rá by za èí na la v 1. trie de na
úrov ni aktuálnej mi ni málnej
mzdy. Trvá te na tejto fi lo zo fii?

Áno, ïalšie pla to vé trie dy by
sa odví ja li od mi ni málnej mzdy.
Sa mozrejme, ne dá sa to uro bi�
na raz, predpokla dá me, že v
troch, ma xi málne v šty roch eta -
pách by to bo lo reálne.

l Ne ja ko je ti cho oko lo to -
ho…

V mi nu los ti, keï sme išli ro bi�
no vý predpis, tak sme vy hodno ti -
li, èo sta rý predpis pri nie sol, ujas -
ni li sme si, pre èo ho ide me me ni�
a èo si od no vé ho predpi su s¾u bu -
je me. Dnes sa to mo derne vo lá
SWOT ana lý za. Tak bo li uro be né
SWOT ana lý zy za jed not li vé re -
zorty a už je ho to vá aj spo loèná
ana lý za za ve rejnú služ bu. Uvi dí -
me, ako do pad ne ro ko va nie 20.
septembra. Je mi však jas né, že
nech ana lý za uká že èo ko¾vek,
ïalším kro kom bu de mu sie� by�
po li tic ké rozhodnu tie vlá dy, pre to -
že sú èasný ná vrh štátne ho roz -
poè tu ne rá ta s ne ja kým vý -
raznejším zvy šo va ním mzdo vých
prostriedkov pre ve rejnú sprá vu –
a už vô bec nie s viace rý mi eta pa -
mi zvy šo va nia. Èi že zme na mô že
prís� len po li tic kým roz hod nu tím
vlá dy. Tak to ïa lej ne mô že me fun-
go va�, aby sa pla to vé trie dy aj na -
šich obèianskych za mestnancov
v štátnej i ve rejnej službe po ná ra li
èo raz hlbšie pod úro veò mi ni -
málnej mzdy. Už sa opa ku jem,
ale pre mòa je to ako noèná mo ra
a ne ko neè ný prí beh… Ob di vu jem
tých za mestnancov, èo do ká žu
uži vi� svo je ro di ny z ta kých mi zer -
ných vý plat. By� za ra de ný na
mieste, kde štát vy ža du je ma tu ri -
tu, pra co va� ce lý me siac na pl ný
úvä zok a dosta� na vý pla tu mi ni -
málnu mzdu… to je už aká han ba
pre Slo ven sko!

l Aktuálny ná vrh výš ky mi -
ni málnej mzdy pre rok 2017 –
vrá ta ne to ho vládne ho – je po -
merne dy na mic ký, spô so bí te -
da ïalšie otvo re nie nožníc v
pla to vých ta bu¾kách obèian -
skych za mestnancov – ak ne -
na sta ne zme na.

Pre to sme zve da ví, èi a aké
po li tic ké rozhodnu tie vlá da v tejto
ve ci uro bí.

l Poïme te raz za sa k po li -
cajtom. Utvá ra sa vo èi nim vo
ve rejnosti èo raz nepria te¾ skej -
šia at mo sfé ra, do jem je ta ký, že
záujem mla dých o vstup do PZ
kle sá, rastie odcho do vos� i
zne chu te nie tých, èo sú ešte v
zbo re. Mož no je to len do jem…

Ne mám te raz k dispo zí cii úpl -
ne presné èís la, ale na rôznych
po ra dách so slu žobným ve de ním
po lí cie i re zor tu èas to o tom dis -
ku tu je me, od bo ry na to upo zoròu -
jú ve¾mi dô razne. Pri tom všetci
dobre ve dia, že hlavný pro blém je
v pla toch. Tým, že dy na mic ky
rastie mi ni málna mzda a na še ta -

ri fy sa ne hý bu, si tuá cia za èí na by�
kri tic ká aj u nás. Pre to bi je me na
po plach, kým nie je nesko ro. Ta -
bu¾ky nám pri budli, po li caj ti ve¾mi
nie. Odchádza jú už aj èer stvo pri -
ja tí po li caj ti rov no zo ško ly ale bo
tesne po nej.

l Po èas krí zy bol ešte zá-
ujem o pri ja tie do PZ znaè ný,
le bo mla dí ¾u dia ve¾mi ne ma li
na vý ber, ak nechce li cho di� na
úrad prá ce. Na ani nie ti síc
vo¾ných miest v PZ sa hlá si lo
oko lo de sa�ti síc záujemcov.
Dnes je si tuá cia vi di te¾ne iná.
Pri nástupných po li cajných
pla toch, aké sú, kle sá atrak ti vi -
ta po li cajnej pro fe sie. �ažko
po rovná va� ná roènos� jed not li -
vých po vo la ní, ale keï už aj
bra ti slav ská hro mad ná do pra -
va lá ka do za mestna nia vo di -
èov so základným vzde la ním
na ti sí ceu ro vý vstupný bo nus a
ïalšie atraktívne pri lepše nia,
tak je to na po vá že nie. Po li cajt
mu sí ma� dve ma tu ri ty…

V podmienkach nášho re zor tu
vnútra neostá va iné, len rýchlo
za na ly zo va� si tuá ciu a de fi no va�
všetky prí èi ny, le bo pe nia ze ne -
mu sia by� je di ným fakto rom. Prí-
kla dom je zvý še nie ve ko vej hra ni -
ce na 21 ro kov. Z jed nej stra ny ví -
ta ná zme na, len sme to ne do -
tiahli, resp. dlho nám tr vá ak ti vi ta,
aby sme podchy ti li pre Po li cajný
zbor záujemcov vo ve ku 19 až 21
ro kov. Re zortné školstvo už ma lo
reago va�, pre to že chla pec po
strednej ško le ne bu de se die� dva
ro ky do ma na zad ku a èa ka�, kým
bu de ma� 21 ro kov. Èas� ide na
vy so kú ško lu, ïalší si nájdu inú
prá cu a nám zosta nú len tí ostat -
ní. Viem, že sa pripra vu je zme na,
len to tr vá prí liš dlho. Za tie ro ky
som ne po cho pil, pre èo v pod-
mienkach MV SR všetko tak
hrozne dlho tr vá. Pri tom ne jde o
kom pli ko va né èi zlo ži té rieše nia.
Sys tém tre ba nasta vi� tak, aby
sme 19–roèné ho chlapca moh li
pri ja� na štú dium a po dovàše ní
21. ro ku ho moh li pri ja� do PZ.
Pra vi delne otvá ram tú to té mu na
rôznych se de niach a stá le mi ho -
vo ria, že sa na tom pra cu je.

l Dlho sa aj v PO LÍ CII ve nu -
je me problé mom s MTZ po li -
cajtov, tlmo èí me nespo kojnos�
¾u dí s prá cou centier pod po ry i
s mno hý mi zvláštnos�a mi vo
ve rejnom obsta rá va ní pre re -
zort. Na na še vážne otáz ky
však pri èasto ne dostá va me od-
po ve de najmä zo sekcie hnu -
te¾né ho a nehnu te¾né ho ma jet -
ku MV SR – napriek na šim opa -
ko va ným žiadostiam a zve -
rejne niu otá zok pria mo v no vi -
nách.

Áno, re gistru je me ne ocho tu
niekto rých vy so kých funkcio ná -
rov re zor tu informo va� v no vi nách
PO LÍ CIA o prí èi nách, pre èo raz
chý ba to, ino ke dy za sa ono, pre -
èo napríklad niekto ob jed nal
puzdrá na no vé pišto le, kto rých
pútka rozme ro vo ne se dia so šír-
kou opaskov, kto ré použí va väèši -
na po li cajtov. Ne dozve de li sme
sa, kto bol za ten to i mno hé
ïalšie lapsu sy zodpo vedný a ako

bol po tres ta ný. Ne mô že to tak to
ís� ïa lej, aby sa pro blé my len tla -
èi li pred se bou, ne rie ši li a aby
nám centrá pod po ry ïa lej fun go -
va li tak, ako fungu jú. Pri tom za -
mestnanci na centrách pod po ry
ne ne sú žiaden po diel vi ny na
tom to sta ve. Kompe tentným ešte
ne chám priestor, aby sa v PO LÍ -
CII pre zen to va li a pro blé my
vysvetli li. Ale keï to neuro bia, bu -
dem ve¾mi otvo re ne pre zento va�
ná zor odbo rov na ce lý pro blém.
Si tuá cia v MTZ nie je dob rá, je
zlá, presne vieme, v èom spo èí va
pro blém a presne ho po me nu je -
me. Te raz pro ble ma ti ku centier
pod po ry rieši osobne ve dú ci úra -
du MV SR pán Va raèka, ho ci tie
pro blé my ni ja ko ne zaprí èi nil. Ne -
zá vi dím mu, ho ci rieše nie z od -
bor né ho poh¾a du v zá sa de nie je
ni ja ko kom pli ko va né, ale… Nie -
kto ré pro blé my už fakt pre ky pe li.
V tom to vy da ní PO LÍ CIE má me
èlá nok o aktuálnom sta ve na šej
uby tovne Sa ra tov v bra tislavskej
Dúbravke. Úpl ný ho ror. Nám
prestá va jú fungo va� aj niekto ré
ele mentárne ve ci, prak tic ky všet-
ky na še uby tovne sú za ne dba né,
trpia ne dostatkom údrž by a
opráv, o servi se pre uby to va ných
už ani ne ho vo riac. Údrž ba a
opra vy sú skompli ko va né ve -
rejným obsta rá va ním, pri èom len
v tejto ob las ti by ve del náš re zort
uži vi� stov ky no vých pra covných
miest. Po li cajt po ná roènej 12 –
ho di no vej službe má predsa ná -
rok na odpo èi nok v dôstojnom,
slušnom prostre dí a so všetký mi
služ ba mi. V na šich podmienkach
však mô že len sní va�, niekto ré
väzni ce sú lepšie vy ba ve né a
udržia va né, ako na še uby tovne.
Za všetko uve diem ešte je den prí-
klad: opra va po vr chu dvo ra na
Ra èianskej uli ci v areá li PPZ, kde
vzni kol do slo va ha va rijný stav. Tí,
èo tam pra cu jú, ve dia, o èom roz-
prá vam. To už všetkým nie je na
smiech, je to na zapla ka nie.
Ukážka abso lútne ho zly ha nia
kompe tentných od za èiatku až do
konca.

l Naosta tok sme si ne cha li
asi naj�ažšiu té mu: sú èasná
po li tic ká si tuá cia a po lí cia…

Je to té ma, kto rá ma vie najmä
v posledných me sia coch takpo -
ve diac po riadne vy to èi�. To, èo sa
de je oko lo Po li cajné ho zbo ru, je
priam neuve ri te¾né. Po li caj ti sú
najhorší, le bo niè ne vy šetru jú,
kry jú trestnú èinnos�, všetko za -
me ta jú pod ko be rec. Tak to ve -
rejne sa chcem opý ta�: My sme
predsa tým – laicky po ve da né –
niž ším orgá nom èin ným v trest-
nom ko na ní. Nad na mi sú prísluš-
né pro ku ra tú ry. Tam je úplne
všetko v po riadku, keï na pro ku -
ra tú ru až tak ne na dá va jú? Pri tom
pro ku rá tor do zo ru je kaž dý je den
vy šetro va cí spis, ale pro ku rá to ri
sú všetci dobrí? Tie tvrde nia v
sprá ve ge ne rálne ho pro ku rá to ra,
ako po li caj ti odmie ta jú plni� pí -
somné po ky ny pro ku rá to rov…
ne viem, èo si mám o tom myslie�,
pre to že pro ku rá tor má v ru kách
ve¾mi sil né pá ky, ako uro bi� po ria -
dok aj s „ne po sluš ným“ vy šetro -

va te ¾om a v zá ko ne o pro ku ra tú re
má všetky kompe tencie, aby mo -
hol vies� vy šetro va nie sám pán
pro ku rá tor, keï už sú tí vy šetro -
va te lia ta kí ne schop ní. Mr zí ma,
že na še slu žobné ve de nie sa vo -
èi týmto nezmy selným tvrde niam
pro ku ra tú ry vô bec neohra di lo. Ak
áno, tak sa ospra vedlòu jem, že
som to ne za re gistro val. Pri tom
hlavný pro blém je pod¾a mòa in-
de: má me ta ké zá ko ny, aké nám
PÁ NI PO LI TI CI SCHVÁ LI LI V
PARLA MENTE – to pro sím dajte
verzálmi a èer ve ným písmom.
Zá ko ny, vïa ka kto rým sa mno ho
ve cí ukrutne �ažko ob jas òu je a
vy šetru je – bez oh¾a du na aktuál-
ne vládnu ce stra ny, ide to dlho do -
bo naprieè ce lým po li tic kým spek-
trom. Nesmierne �ažko sa preu -
ka zu je vi na, ak je stav ta ký aký je,
keï fungu jú advo kátske lobby a
ešte vše li èo iné, je tu ob rov ský
priestor na obštrukcie….. Ale prá -
ve oni, pá ni po li ti ci, oèieròu jú a
ha nia tých, kto rí to pod¾a ta kýchto
de ra vých zá ko nov a bez dosta -
toènej ochra ny ma jú ro bi� – a mu -
sím po ve da�, že aj ro bia najlepšie
ako ve dia. Mu sí me sa už ve¾mi
vážne posta vi� na obra nu na šich
¾u dí a ja ga rantu jem kaž dé mu èle -
no vi na šich odbo rov, že sa mu v
prí pa de potre by do sta ne pl nej
právnej po mo ci a ochra ny. Ostat -
ných mô žem podpo ri� as poò tak -
to verbálne, že si ve¾mi vá ži me
ich pocti vú prá cu. S inšpekciou je
to obdobne. Po li cajná inšpekcia
je vraj najhoršia, le bo po li cajt vy -
šetru je po li caj ta a vplyv mi nis -
tra….. Sa mý výkrik do tmy. Inš-
pekcia vraj má ís� pod pro ku ra tú -
ru, le bo za me tá ve ci pod ko be rec.
Zaují ma vé tvrde nie, keï aj vý stu -
py inšpekcie do zo ru je pro ku rá tor.
To je po pr vé. Po dru hé: ak je
vzne se né obvi ne nie pro ku rá to ro -
vi, tak to tiež do zo ru je a obža lú va
pro ku rá tor, sudcov tiež sú dia sud-
co via. Ale bo sa mý lim? Ale to už
ne va dí ni ko mu, len v po lí cii to má
by� inak. Tak si pozri te, vá že ní pa -
ni po li ti ci, ko¾ko je trestne stí ha -
ných po li cajtov a ko¾ko je ich od-
sú de ných. To len tak na rýchlo,
aby ste sa as poò troš ku zo riento -
va li, le bo tých argu mentov je ove -
¾a viac. Spa mä tajte sa už ko -
neène, vá že ní pá ni po li ti ci a
prestaòte za �a ho va� po lí ciu do va -
šich po li tic kých hier! Mi ni málne v
70 percentách kra jín EÚ je mo del
inšpekcie presne ta ký istý, aký je
u nás a nikto to u nich nespo -
chybòu je. Èím to asi bu de?

l V jed nom rozho vo re pre
mé diá ste po ve da li, že keï po -
li ti ci ho vo ria o odpo li ti zo va ní
po lí cie, vždy zbystrí te po zor -
nos�….

Sa mozrejme, ne ve rím po li ti -
kom, že to myslia úprimne s
odpo li ti zo va ním po lí cie. Kto rý po -
li tik sa dobro vo¾ne vzdá svojho
mož né ho po li tic ké ho vply vu na
ta kú inšti tú ciu ako je po lí cia? U
nás je to skôr boj o to, kto bu de
ma� aký vplyv na po lí ciu a z to ho
na mòa ide hrô za. Ho vo rí sa, že
diabol sa skrý va v de tai loch a ja
sa pri tejto té me ne mô žem zba vi�

(Pokraèovanie zo strany 1)

M. Magdoško
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Tu už ne jde o po hodlie, ale o zdra vie a ži vo ty
Kaž dé mu však bo lo už na kon -

ci mi nu lé ho ti sícro èia jas né, že
areál potre bu je ge ne rál ku, vy me -
ni� a opra vi� v uby tovni bo lo po-
trebné prak tic ky všetko. Tak vzni -
kol v le te ro ku 2006 sta vebný zá -
mer, kto rý vy po èí tal cel ko vý ná -
klad re konštrukcie aj s DPH na
215 332 127,90 Sk (cca 7,14 mil.
eura) Fi nanèné prostriedky po-
trebné na reali zá ciu akcie bo li na -
plá no va né v rozpi se roz poè tu
investiènej vý stav by Mi nis ter stva
vnútra SR na rok 2008 až 2011 s
tým, že akcia bu de v plnom roz -
sa hu hra de ná z ka pi tá lo vých vý -
davkov rozpoèto vej ka pi to ly Mi -
nis ter stva vnútra SR. Re zort však

na ta kú nákladnú akciu (nad 100
mi lió nov ko rún)potre bo val súhlas
vlá dy. Èu duj sa svet, aj ho do stal
a TASR 1. októbra 2008 slávnost-
ne ozná mi la, že re zort „ide do to -
ho“, keï vlá da pri ja la argu mentá -
ciu re zor tu, že „ide o na lie ha vý
pro blém, kto ré ho rieše nie nie je
mož né ïa lej odkla da�.“

Zopa kuj me si –  to bo lo 1. ok -
tóbra 2008. Re konštrukcia sa
ma la usku toèni� po èas pre vádzky
ob jek tu, ale doteraz sa neuro bi lo

prak tic ky niè. Aku rát na jed nom
po scho dí stavbá ri zre no vo va li kú -
pe¾ne spo je né s WC. To je všet-
ko, ob jekt sa rozpa dá va ïa lej a
stá le v òom bý va jú ¾u dia, po li caj ti
a za mestnanci mi nis ter stva vnút-
ra. Pod¾a neofi ciálnych informá cií
bo la hlavným dô vo dom „niène ro -
be nia“ vy so ká nákla do vos� ge ne -
rálnej opra vy. Èo si na tom mô že
by�: ak si spo me nu tú su mu len
tak ama tér sky vy de lí me uva žo va -
ným poètom po ste lí v zre kon -
štruo va nom objekte, vy jde nám
bez má la 480–ti síc ko rún (15 933
eur) na jed nu poste¾. A to sme v
ce nách ro ku 2008…

Dnešný stav najlepšie vi die�
na aktuálnych fo togra fiách: na

chod bách v ce lom objekte sú de -
siatky dier po ha va rijných opra -
vách rozvo dov, diery upchá va jú
handra mi ale bo kartónmi, ne má
zmyslu ich za mu ro va�. Pri kaž dej
ha vá rii nasle du je po to pa, po li caj ti
sú uby to va ní strie da vo bez
elektri ny, bez teplej èi stu de nej
vo dy, ale bo – pri èastom praska ní
ra diá to rov – se dia v izbách hru bo
ob le èe ní. Šty ridsa�roèné dre ve né
okná ne tesnia, na chod bách ob -
rov ské skle né výplne s oce ¾o vý mi

a hli ní ko vý mi rá ma mi spô so bu jú
šo ku jú co ve¾ké úni ky tep la. Prak -
tic ky ne exis tu je izba, v kto rej by
ne bol za te èe ný mi ni málne strop.
Vý �a hy na po div fungu jú (po opra -
vách), vy ta pe to va né ka bínky
však to tálne, zrejme z dlhej chví -
le, oškra ba li sa mi ná jomní ci. Ob -
jekt ne má odstrá ne né zá va dy,
kto ré pra vi delne zis�u jú re ví zie.
Ne fungu jú ani hyd ran ty. Naozaj
priestranná je dá leò èi sa mo ob -
služ ný bu fet je už dlhé ro ky zatvo -
re ný pre za te ka nie, viace ro špi -
na vých okien je roz bi tých. Ser vis
pre uby to va ných: nu la, ves ti bul
zí va prázd no tou. Je tu len au to -
mat na ká vu a vrátnik. Ná jomní ci
si mô žu pri nies� vlastný te le ví zor,
va riè, rýchlo varnú konvi cu èi do -
konca chladnièku, za spotre bu
elektri ny si sym bo lic ky pripla tia.
Šieste poscho die je ne funkèné,
pre de zo látny stav sa vô bec ne -
vyu ží va. Za posledný rok sa z

uby to va nia od hlá si lo 90 ¾u dí. Na
balkó noch je v prie me re de sa�
centi metrov ho lu bie ho tru su, na
6. neobý va nom po scho dí ešte
viac. Okná zvonka nikto neumý -
va, upra to vaèky sa bo ja, že by pri
otvo re ní ce lé okná vy pad li. O ob -
jekt sa sta rá šes� upra to va èiek a
je den údržbár, stí ha aku rát ha va -
rijné sta vy.

In te ri ér izieb pô so bí väèši nou
odstra šu jú co, ple seò je èas tým
hos�om. Dos� vý ni moène si niek -
to rí ná jomní ci priesto ry skráš li li,
zre konštruo va li vlastný mi si la mi a

za vlastné prostriedky. Miestne
pre ja vi li aj ¾u do vú tvo ri vos�…

Priestor pre od bor ní ka
Èo je však pod¾a nášho laic ké -

ho ná zo ru najvážnejšie, to je
poh¾ad na rozhý ba né že le zo be tó -
no vé nos ní ky na horných poscho -
diach ske le tu stav by. Tam, kde
ma jú že le zo be tó no vé nos ní ky
tesne le ža� pri se be, je prázd no,
cez dieru je vi die� na uli cu, ste ny
v mno hých izbách sú po pras ka né
po ce lej výške izby. Ta kýchto „po-
ško de ných spo jov“ medzi nosník-
mi sme na šli nieko¾ko. Sta tik vraj
bu do vu dlho ne vi del.

Pod¾a do má cich oby va te ¾ov

tú to si tuá ciu, te da mož né po ru chy
sta ti ky, zhor šu je ve¾ké množstvo
�ažkej te le ko mu ni kaènej tech ni ky,
kto rú vrtu¾ní ky umiesti li na plo chú
stre chu. Ve¾ký mo bilný ope rá tor

urèi te za ná jom stre chy vlastní ko -
vi ob jek tu pla tí. Bo lo by zaují ma vé
ve die�, ko¾ko. A èi sa tieto fi nancie
použí va jú na opra vy v uby tovni
Sa ra tov.

Mno ho návštev, výsle dok
žiaden

Ta ký je te da stav v ro ku 2016.
V objekte sa za tie ro ky vystrie da -
lo množstvo vy so ko po sta ve ných
návštev z mi nis ter stva vnútra, po-
obze ra li sa tu aj zástupco via
niekto rých fi riem, istý èas sa to tiž
ho vo ri lo o mož nos ti vy me ni� Sa -
ra tov za nieèo menšie a v lepšom
sta ve. Usi lo va li sme sa od
kompe tentných na príslušnej „ne-

hnu te¾nej“ sekcii mi nis ter stva ak-
tuálne zisti� viac, žia¾, be z -
úspešne.

Otáz ka pr vá te da znie: èo ïa -
lej? Ešte tro chu po èká me, kým sa
naozaj ne sta ne nieèo ve¾mi váž-
ne a po tom bu de me dlho h¾a da�
vin ní ka? Otáz ka dru há: do ke dy
bu dú mu sie� ná jomní ci, za mest -
nanci re zor tu vnútra, zná ša� ta ké -
to „bý va nie“? Je mi nis ter stvo
vnútra vô bec schop né nájs� rieše -
nie a uro bi� ve¾mi urýchle nú ná -
pra vu?

Pe ter Onde ra
Sním ky au tor

(Pokraèovanie zo strany 1)

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

Samoobslužná jedáleň roky chátra bez využitia

Trhliny a medzery v nosníkoch ubytovaným pokoja nepridajú... 

Po páde veľkej plochy
mozaikového obkladu pri-
budli prístrešky pre peších

Prístupové schody k objektu radšej zahradili, aby sa ľudia
nepolámali

Neznámy "umelec" takto skrášlil kúpeľňu...

Prakticky na všetkých chodbách je množstvo dier po havarij-
ných opravách



Vždy, keï prí du no ví poslu chá -
èi do ško ly, ro bím s ni mi spo loèný
roz ho vor, aby som im priblí žil po -
le pô sobnosti OZP v SR, predsta -

vil im prá cu na šej základnej orga -
ni zá cie OZP a zistil ich poh¾a dy,
ich ná zo ry. V sú èasnosti mla dých
po li cajtov zaují ma jú najmä pla to -
vé podmienky a mož nos ti bý va -
nia. Je to po cho pi te¾né, ak má

mla dý po li cajt tre bárs 600 eur v
èistom a že nu na ma terskej, mô -
že za budnú� aj na hy po té ku, ban -

ka mu ju ne dá ale bo bu de ma�
ve¾mi vážne pro blé my so splá ca -
ním. Po sun ve ko vej hra ni ce pri jí -
ma nia na PZ na 21 ro kov spô so -
bil, že ve ¾a mla dých má už pred
vstu pom do PZ skú se nosti z
iných pra co vísk, najmä zo zahra -
ni èia, a vrá ti li sa do mov najmä
kvô li ro di ne, pre to aj vstú pia do
PZ, aby bo li do ma. Ale už sú dos�
zo riento va ní a stá va sa nám, že
aj zo ško ly odí du tre bárs po
dvoch me sia coch, radšej zapla tia
ško lu, aby im v tej chví li neušla
atraktívna pra covná prí le ži tos�.
Prí padne si v zbo re poèka jú dva
ro ky, aby ne mu se li pla ti� za ško lu
a po tom idú preè. K¾ú èo vým
fakto rom sú èasnej mo ti vá cie po li -
cajtov je roz hod ne plat. V ro ku
2008 bol pre mla dé ho po li caj ta
urèi te zaují ma vý, v ro ku 2016
však už ani zïa le ka nie.

Pô so bím v po li cajných odbo -
roch už dlhé ro ky, ve ¾a ro kov som
aj predse dom na šej orga ni zá cie.
Ho ci som viackrát ve rejne vy hlá -
sil, že už skon èím vo funkcii, že
som už una ve ný po tých ro -
koch… ne dá mi to. Ak mám po pí -
sa� ná la du medzi po li cajtmi v na -
šom re gió ne, tak mu sím po ve da�,
že najmä mla dí po li caj ti sú dos�
zne chu te ní výš kou svo jich pla tov.
Odro bia pár ro kov a h¾a da jú si iné
miesta. Nezne va žu jem žiadnu
pro fe siu, ale dnes má v Brezne aj
sme tiar 500 eur v èistom. A to ne -
ho vo rím o na šich že nách,
obèianskych za mestnanky niach.
Veï ro bia za 330 až 400 eur po
va ri dvadsia tich ro koch prá ce. To
má dnes by� mzda? Ve ¾a ro kov
sa im s¾u bu je zlepše nie, ale za tia¾
sú to len slo vá. Èas krí zy mo -
mentálne po mi nul, aj tu na Ho -
rehro ní je te raz prá ce viac, po nu -
ky sú zaují ma vejšie, ho ci je prav -
da, že z Ho rehro nia je ve ¾a najmä
mla dých ¾u dí v za hra ni èí. Ako za
prvej re pub li ky… Pri sú èasných
pla toch prá ca po li caj ta nie je
ve¾mi atraktívna. Ke by as poò po -
li cajtom – tak ako ha si èom – po -
vo li li drob né podni ka nie, dajme
to mu vo vy medze ných presne ur -
èe ných oblastiach, aby ne do -
chádza lo ku kon flik tu záujmov…

A èo sa mi ešte v po lí cii ne pá -
èi? Je to môj osobný ná zor, ale
pod¾a mòa by sa ma lo pri jí ma�

me nej žien do vý ko nu. V kance lá -
riach je to bez prob lé mov, ale, pri
všetkej úcte, ta ké 160 cm chu -
duèké žieòa v hliadke vo èi ho -
rehronským vy ro be ným chla pom
ve ¾a nezmô že.

Èo sa tý ka èlen stva v odbo -
roch, mla dí po li caj ti u nás ve¾mi
nechcú vstu po va� do odbo rov,
ne vi dia v tom zmy sel, ma jú už inú

men ta li tu. Od bo ry sa pre nich
sta nú zaují ma vé, až keï ma jú
pro blém a potre bo va li by právnu
ochra nu. Ale to už je nesko ro. My
vo vý bo re sa sna ží me zatraktívni�
èlen stvo v odbo roch najmä orga -

ni zo va ním rôznych ak cií pre ce lé
ro di ny, o tie je v na šich podmien-
kach celkom záujem.
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Poh¾a dy na šich predse dov základných orga ni zá cií OZP v SR na sú èasné dianie
Po letnom útlme sa ži vot v po li cajných útva roch vra cia
do normálnych ko ¾a jí, nieko¾kých na šich predse dov sme
po žia da li o aktuálne poh¾a dy na sú èasnos�.

Da ni el Èu ka lovský, predse da 
ZO OZP pri SOŠ PZ Ko ši ce:

Ma rek Ho lub, predse da ZO OZP v Brezne:

¼u bo mír Faltín, predse da ZO OZP
Po prad:

Mys lím si, že je najvyšší èas, aby sa re zort pus til do no vej pla tovky
pre po li cajtov. Ci vilný sek tor sa zno va stal dos� fi nanène zaují ma vý aj
pre mla dých ¾u dí. Sme najväèšia orga ni zá cia v kra ji, má me takmer
tristo èle nov a ak nám ne ja kí èle no via aj odí du, sa mi sa hlá sia ïalší. V
prá ci odbo rá ra v te ré ne je pod¾a mòa dô le ži té, aby po èú val a èo naj-
viac ko mu ni ko val s ¾uïmi v te ré ne, aby dobre po znal ich pro blé my, a
tak mô že úèinnejšie ko mu ni ko va� aj so slu žobným ve de ním. Sa -
mozrejme, nie vždy má me na všetko s ve de ním spo loèný ná zor, ale

konštruktívne dis ku tu je me, mu -
sí me by� vy zbro je ní argu -
mentmi. Prá ca v odbo roch je
nieèo na viac, potre bu je ¾u dí,
kto rí nie že sú schop ní obe to va�
sa, ale kto rí ma jú dobrú vô ¾u
uro bi� nieèo na viac a pre dru -
hých vo svo jom vo¾nom èa se.
Mo mentálne nás trá pi priesto ro -
vý pro blém OO PZ vo Svi te, ¾u -
dia tu pra cu jú v zlých podmien-
kach. Ma li sme vyhliadnu tý ob -
jekt, kto rý je už vo vlastníctve
MV SR, v tejto bu do ve by moh -
lo by� OO PZ i by ty pre po li -
cajtov, le bo to je tu vážny pro -
blém. Bo li sme ve¾mi ra di, že
bu do vu zís ka lo MV SR, le bo

ve¾ký záujem ma la aj mestská sa mo sprá va. Žia¾, už dlho sa niè ne hý -
be, vô bec ne vie me, èi z tohto zá me ru nieèo bu de ale bo nie. Slu žobné
ve de nie si ro bi lo an ke tu medzi po li cajtmi, záujem o by ty by bol ve¾ký,
prospe lo by to sta bi li zá cii ¾u dí, ale niè viac ne vie me, všetko ide strašne
po ma ly. Mo mentálne už má me vo¾ných asi dvadsa� po li cajných miest
v rám ci okre su, záujem o vstup do po lí cie je pod ¾a mòa men ší ako bý -
val, v ci vi le mô že už aj mla dý èlo vek bez prob lé mov za ro bi� oko lo 800
eur v èistom. V po lí cii sa ne ustá le zdví ha jú ná ro ky na ¾u dí, ale pla ty
stagnu jú.

po ci tu, že niekto iba potre bu je to -
tálne desta bi li zo va� po lí ciu a riad-
ne zne chu ti� po li cajtom ich èas to
ve¾mi �ažkú a ne bezpeènú prá cu.
Ne raz po èú vam, že v Èes ku je
ako že sa mo stat ná inšpekcia
všetkých ozbro je ných zbo rov, to
má by� vraj vzor pre nás. Ale už
nikto ne po vie, ako GIBS, te da
Ge ne rálna inšpekcia bezpeè -
nost ných zbo rov fun gu je, resp.
ne fun gu je, a ako sa tam ro bi la
ïalšia zme na v orga ni zaènej
štruktú re. Sko ro sa kvô li nej roz -
pad la vlá da, pre to že kaž dá po li -
tic ká stra na má emi nentný zá-
ujem ovlá da� apo li tickú inšpek-
ciu… Škandál stí ha škandál a po -
li tic ké stra ny sa vzá jomne pred
oèa mi ve rejnosti obvi òu jú z chao -
su, kto rý v bezpeènostných si lách
spô so bi li. U nás sa ale o tom ne -
ho vo rí. Mám ve¾mi dob ré infor má -
cie o si tuá cii v Èe chách, viem, èo
ho vo rím. Sa mozrejme, je to vnú -
torná zá le ži tos� na šich èes kých
bra tov, len sa ne do pus� me po -
dobnej systé mo vej chy by! Vô bec
si to tiž ne mys lím, že pro blém ob -

jek ti vi ty ale bo neobjekti vi ty je v
tom, že po li caj ti vy šetru jú po li -
cajtov a že inšpekcia je podria de -
ná mi nis tro vi. Pro blém je v tom,
aké má me zá ko ny, èi umožòu jú
obštrukcie ale bo nie. A po tom je
dô le ži tá oso ba po li caj ta, je ho
cha rak ter a je ho kon tro la, ale aj
je ho ochra na a hlavne fi nanèná
ne zá vislos�. Veï to vô bec ne mu sí
by� mi nister ale bo iný nadria de ný,
kto ovplyvòu je, ale tre bárs ka ma -
rát, ro di na, se stra, brat… kaž dý
mô že prís� s pros bou èi po žia -
davkou, aby som vo vy šetro va ní
to ale bo ono opo me nul èi zma ni -
pu lo val. Buï som cha rak ter, mám
rov ný chrbát a na svo jej stra ne
zá ko ny, ale aj ochra nu pro ti vše li -
ja kým tla kom èi do konca vyhrá -
ža niu… ale bo som kri vák a uro -
bím to, le bo mi to predpi sy
umožòu jú a niè sa mi ne sta ne.
Niekto si te raz uro bil z po lí cie
facko va cie ho pa ná ka, èasti opo -
zí cie vïaène slú žia mé diá. Za sa
za tým vi dím po li ti kov, kto rým to
vy ho vu je, že po lí cia je dlho do bo
rozde le ná – ja to mu ho vo rím na
mod rých a èer ve ných – a èa ká

sa, ke dy pad ne vlá da, aby sa tí
dru hí ihneï moh li po núknu� do
slu žieb tých, èo tvrdia, že to bu dú
ro bi� lepšie. Ko¾kokrát to tu už bo -
lo, veï sme bo li svedka mi to ho,
èo sa tu dialo do ne dáv na a ako
sa s ob¾u bou po kaž dých vo¾bách
po uží val § 35 ods. 2, te da vy ho -
de nie nadria de né ho bez uve de -
nia dô vo du. Aku rát sa ne ja ko
rýchlo za budlo, kto a na èí podnet
dal vy pusti� prob lé mo vý § 35
ods.2.? Náš bý va lý predse da Mi -
ro Lit va ta kýchto ¾u dí vo lal bežca -
mi, vraj kto z nich pr vý do behne
na príslušný po li tic ký se kre ta ri át,
do sta ne funkciu. Je mi z to ho zle,
le bo som stá le presvedèe ný, že
ako po li caj ti by sme všetci ma li
�a ha� za je den ko niec povra zu,
pre to že len spo loène bu de me
dosta toène sil ní na to, aby nám
bo la po li ti ka ukradnu tá a moh li
sme si spo kojne vy ko ná va� svo ju
po li cajnú ro bo tu. Ma li by sme sa
usi lo va� uro bi� všetko pre to, aby
sa na Slo ven sku obèa nia na ïa lej
cí ti li bezpeène a aby tu vlád lo
prá vo, spra vodli vos� a po ria dok.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 3)

„Je záujmom vlá dy dosta� do ulíc ïalšie sku pi ny oprávne ne naštva ných za mestnancov vo ve rejnej a štátnej službe?“

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
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Riadi te ¾om orga ni zaèné ho štá -
bu majstrovstiev bol vy me no va ný
ve dú ci stre diska kla sic ké ho vý -
cvi ku slu žobných psov OKH PPZ
v Ma lých Le vá roch pplk. Ing. Pa-
trik VINCÚR. Hlavným rozhod-
com sú �a že bol inštruktor stre -
diska kla sic ké ho vý cvi ku slu -
žobných psov OKH PPZ npor.
Zden ko KO REÒ. Od bor ky no ló -
gie a hi po ló gie PPZ v záujme o
ne stran né po sú de nie vý ko nu slu -
žobných psov po zval na tohto -
roèné majstrovstvá aj ne zá vis -
lých, skú se ných rozhodcov: pre -
zi den ta Zvä zu športo vej ky no ló -
gie Slo venskej re pub li ky plk. Mgr.
Ju ra ja ŠTAU DINGE RA, kpt. v. v.
Bc. Iva na TE RE NA a npor. v. v.
Jo ze fa TONKU.

Rozhodcovský tím sa po vy -
hodno te ní bo do vých ziskov jed-
notlivcov a dvojèlenných druž-
stiev zho dol na výslednom po ra -
dí:

Sú ťaž jednotlivcov
1. miesto a ti tul Majster Slo -

ven s ka na rok 2016 npor. Voj-
tech SA BOL so slu žobným psom
LERRY di Dra nel, repre zentu jú ci
KR PZ v Banskej By stri ci, kto rý
sú èasne zís kal po há re za 1.
miesto v pa cho vých prá cach, v
cvi koch po sluš nos ti a v obran -
ných prá cach, Pu tovný po hár fir -
my L–TRANS pre najlepšie ho
psa v kla sickej po li cajnej ky no ló -
gii, a po hár za 1. miesto v sú �a ži
družstiev, èo sa v do te rajšej histó -
rii tejto pre zentaènej po li cajnej
sú �a že ešte ni ko mu ne po da ri lo.
Nad po ru èík Sa bol patrí k najskú -
se nejším pso vo dom Po li cajné ho
zbo ru: na IX. MS v r. 2005 zís kal
cel ko vé 2. miesto, na X. MS v r.
2006 si vy bo jo val cel ko vé 3.
miesto, na XII. MS v r. 2008 zís kal
cel ko vé 2. miesto (spo lu so slu -
žobným psom EGON Sa mo va rí -
ša), a v uply nu lom ro ku cel ko vé

2. miesto s te rajším slu žobným
psom LERRY di Dra nel.

2. miesto práp. ¼u do vít KNE -
ŽO so slu žobným psom TAN GO
z RHCP Sobrance, kto rý sú èasne
zís kal po hár za 2. miesto v pa -
cho vých prá cach, po hár za 3.
miesto v obran ných prá cach a
po hár za 3. miesto v sú �a ži druž-
stiev.

. miesto npráp. Ju raj KOM-
JA TI so slu žobným psom ICON
Po lí cia – Slo va kia, repre zentu jú -
ci KR PZ v Ko ši ciach, kto rý sú -
èasne zís kal po hár za 2. miesto v
cvi koch po sluš nos ti, po hár za 2.
miesto v sú �a ži družstiev a Po hár
na júspešnejšie ho slu žobné ho
psa majstrovstiev, po chádza jú ce -
ho z cho vu Po lí cia –  Slo va kia.

Sú ťaž družstiev
V ka te gó rii sú �až družstiev,

repre zentu jú cich jed not li vé KR
PZ a RHCP Sobrance zís kal

1. miesto a ko lektívny ti tul
Majstri Slo ven s ka na rok 2016
tím repre zentu jú ci KR PZ v BAN-
SKEJ BY STRI CI, ve de ný kpt.

Majstra mi Slo ven s ka opä� re pre zen tan ti Bansko bystrické ho kra ja

Ju bi lejné zá po le nie po li cajných psov a pso vo dov v kla sickej ky no ló gii
V dòoch 5. až 9. septembra 2016 sa v stre disku vý cvi ku
slu žobných psov od bo ru ky no ló gie a hi po ló gie PPZ v
Ma lých Le vá roch a v oko lí usku toèni li ju bi lejné XX. majs-
trovstvá Slo ven s ka vo vý ko ne po li cajných psov v kla -
sickej ky no ló gii, na kto rých sa zú èast ni lo 9 sú �ažných
družstiev (18 na júspešnejších pso vo dov z kraj ských sú -
�a ží), kto rí re pre zen to va li všetky kraj ské riadi te¾stvá PZ a
Riadi te¾stvo HCP.

Drzos� niekto rých vo di èov ne po zná hra ni ce
Ces tou z auto bu so vej sta ni ce v Bra tisla ve nás len pár sto metrov

od se ba šo ko va li hneï dva príkla dy to tálne be zoh¾adných vo di èov.
Pria mo pred au to bu so vou sta ni cou sa v jazdnom pru hu zahral vo diè
te rénne ho mer ce de su na vo zid lo MHD a po kojne tam odparko val,
však cestu jú ci poèka jú… A o kú sok ïa lej na Pavlo vo vej uli ci za sa iný
parku jú ci „tiežvo diè“ za blo ko val ma mièkám s ko èíkmi akú ko¾vek šancu
dosta� sa bezpeène na dru hú stra nu uli ce. Jas né, že ani mestská po -
lí cia ne mô že by� vša de, sta cio nárnu do pra vu si èas to ani ne všim ne. A
tak sa nájdu aj zú ri vejšie ty py chodcov, kto rí drzá kom tohto dru hu ne -
ná padne oznaèku jú dra hé au to po riadne dlhým škra bancom na ka ro -
sé rii, ako sme bo li svedka mi. Schva ¾o va� to ne mož no, ale, pravdu po -
ve diac, ani èu do va� sa. (on)

Sním ky au tor

(Pokračovanie na strane 7)

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

z chovu Polícia – Slovakia)
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Ju bi lejné zá po le nie po li cajných psov a pso vo dov v kla sickej ky no ló gii
Iva nom ÈIPKOM v zlo že ní: npor.
Vojtech SA BOL a npráp. Ma rek

ŠU PA s mi nu lo roèným ví �a zom –
slu žobným psom LO GAN, kto rý
si tohto ro ku vy bo jo val 3. miesto v

cvi koch po sluš nos ti, a cel ko vé 4.
miesto.

2. miesto tím repre zentu jú ci
KR PZ v KO ŠI CIACH, ve de ný
mjr. Ing. Petrom RE PÍ KOM v zlo -
že ní: kpt. Pe ter LO RINC so slu -
žobným psom ERON a npráp. Ju -
raj KOMJA TI so slu žobným psom
ICON Po lí cia – Slo va kia, kto rý sú -
èasne zís kal po hár za cel ko vé 3.
miesto v pa cho vých prá cach a
po hár za 2. miesto v cvi koch po -
sluš nos ti.

. miesto tím repre zentu jú ci
RHCP SOBRANCE, ve de ný kpt.
Bc. Já nom NEMCOM v zlo že ní:
npor. Mgr. Ra do van SENTE LÍK
so slu žobným psom TO RO a
práp. ¼u do vít KNE ŽO so slu -
žobným psom TAN GO, kto rý zís -
kal po hár za 2. miesto v pa cho -
vých prá cach a po hár za 3. mies-
to v obran ných prá cach.

Dip lo my, po há re a vecné ce ny
odovzda li na júspešnejším sú �a -
žia cim po zva ní rozhodco via sú �a -

že a hostia: vi ce pre zi dent PZ
gen. JUDr. ¼u bo mír ÁBEL, pod-
predse do via Od bo ro vé ho zvä zu
po lí cie v SR Vik tor KISS a Ro man
LA CO (kto rí v me ne odbo rá rov
odovzda li ví �a zom vecné ce ny
ude le né OZP v SR), vý znam ný
slo ven ský ky no lóg Ing. Mi chal MI -
KO a ve li te¾ Do prav né ho krídla
gen. Mi la na Ras ti sla va Šte fá ni ka
v Ku chy ni plk. Ing. Pe ter PRO -
KOP (Do prav né krídlo po sky tu je
po li cajným ky no ló gom svoj areál
a tech ni ku na vý cvik pso vo dov
špe cia listov).

Riadi te¾ OKH PPZ plk. Mgr.
Bra nislav DI ÏÁK ude lil po zva ným
hos�om pa mätné pla ke ty od bo ru
a po zva ným rozhodcom a fi gu -
rantom vecné ce ny.

Na zá ver po du ja tia vi ce pre zi -
dent PZ gen. JUDr. ¼u bo mír
ÁBEL po ïa ko val sú �a žia cim za
po da né vý ko ny a zdô raznil, že
po li cajní pso vo di svo jim športo -
vým vystu po va ním a vý bor ný mi
vý konmi po tvr di li svo ju pripra ve -
nos� rieši� aj najná roènejšie slu -
žobné po vin nos ti, o èom svedèia
všetky doteraz úspešne ukon èe -
né slu žobné úlo hy na úse ku vnú-
troštátnej bez peè nos ti, i ochra ne
na šich hos tí pri chádza jú cich na
úze mie SR po èas nášho predse -
da nia Európskej únii.

Text a fo to: © Mgr. Pe ter Ne volný

(Pokraèovanie zo strany 6)

Viťazi súťaže jednotlivcov
Zlatí Bystričania s rozhodcom Ivanom TERENOM a riaditeľom

OKH PPZ B. DIĎÁKOM (vpravo)



Po li caj ti, èi ta te lia PO LÍ CIE,
sa nám vo väèšom po ète za èa -
li ozý va� do re dakcie a pý ta li
sa, kde sú odme ny, vraj v au-
gusto vej výpla te ni ja ké ne vi de -
li…

Spo èiatku ve¾mi zá had ná
rekla má cia sa èosko ro vy jas ni la:
do augusto vé ho vy da nia PO LÍ -
CIE sme na 8. stra nu prevza li èlá -
nok z denní ka PRAV DA, kto rý bol
zve rejne ný 1. au gus ta 2016. Èlá -
nok sa zaobe rá hodno tia cim sys-
té mom príslušní kov PZ a okrem
iné ho sa v òom uvádza: „Re zort
vnútra vy pla tí v auguste na zákla -
de hodno te nia vý ko nu odme ny,
na kto ré vy èle nil 5,9 mi lió na eur.“

V sku toènosti bo li odme ny za
hodno te nie kva li ty vý ko nu služ by
vypla te né väèši ne po li cajtov už v
má ji. V auguste by te da po li caj ti

márne èa ka li ïalšiu odme nu za
tie isté „áèka, béè ka a céèka“.
Re dakcia sa ospra vedl òu je, v
prevza tom ma te riá li sme si chy bu
ne všim li a zve rejne ním nepravdi -
vej informá cie z PRAV DY sme
zmiatli èas� èi ta te ¾ov PO LÍ CIE.

V sa mom èlán ku do stal prie-
stor na vy jadre nie aj predse da
OZP Ma rián Magdoško, z poh¾a -
du ob jek ti vi ty èlán ku pre to ne -
mož no niè vy èí ta�. Aku rát to, že aj
príspe vok v PRAVDE sa ra dí do
zá ¾a hy èlánkov a re lá cií v drvi vej
èasti na šich mé dií, kto ré sa do -
jemne zaují ma jú o odme ny po li -
cajtov – ove ¾a viac, ako o odme -
ny za mestnancov v iných po vo la -
niach. Je to sú èas� me diálnej
kampa ne, kto rej sna hou je do ká -

za�, že po li caj ti vlastne be rú
odme ny za niè, presnejšie za za -
me ta nie pod ko be rec, prí padne
za inú for mu spo lu prá ce so zlo èi -
nom, v najhoršom prí pa de za roz-
dá va nie po kút…

Na margo po li cajtov, kto rí vo la -
li èi pí sa li do re dakcie: Te ší nás,
že po li caj ti náš me saèník èí ta jú. A
ešte viac nás po te ší, keï ne bu dú
aktívne reago va� len v prí pa doch,
keï ide o ICH pe nia ze, ale – tre -
bárs – aj v me ne ostat ných upo -
zornia re dakciu na pro blém, kto rý
ich trá pi, ale bo sa po de lia s dob -
rou myšlienkou, prí padne nás
upo zornia na zá služ ný èin po li -
caj ta. Ta kých príspevkov v re -
dakcii ni kdy ne má me dosta tok…

Pe ter Onde ra

Sú to už va ri tri èi šty ri me sia -
ce, èo sa drvi vá väèši na za -
mestnancov PPZ vo dvo re na
Ra èianskej uli ci za èa la pre -
sviedèa�, že likna vos� a fu še ri na v
prá ci slo ven ských stavbá rov nie
je len hlbo ká mi nu los�, takpo ve -
diac z lo na so cia lizmu, ale že ju
vi dia na vlastné oèi a každo -
denne aj v ro ku 2016!

Prí èi na bo la pro zaic ká:
stavbá ri za èa li s re konštrukciou
strmej prístu po vej ces ty na horný
dvor pre zi diálne ho are álu, kto rý,
sa mozrejme, mu sel by� dovte dy
vypra ta ný od všetkých vo zi diel

(až na jed no, o uží va te ¾o vi radšej
pomlèí me J). Drvi vá väèši na
prác te da po zostá va la z likvi dá cie
sta ré ho roz bi té ho pod kla du, z tro -
chy ele mentárnej vo dá ri ny, po lo -
že nia oce ¾o vej arma tú ry a opä -
tovnej be to ná že prístu po vej ko -
mu ni ká cie. K to mu, sa mozrejme,
patri la aj úpra va parko va cích
miest a vý me na pri ¾ahlé ho zá-
bradlia, chrá nia ce ho pred pá dom
do hlbo kej „rokli ny“ èi skôr
„ve¾kosvetlí ka“ ved¾a. Laic ký od -
had: za me siac ne ma jú stavbá ri
èo ro bi� aj s dôkladným vytvrdnu -
tím be tó no vej vrst vy…

Omyl! Ne zú èastne ní, za to
denne za inte re so va ní za mest -
nanci mu se li ma� ce lé le to po cit,
že sle du jú vý stav bu miestnej ko -
mu ni ká cie, kto rú v rám ci akcie Z,
te da svojpo mocne a vo vo¾nom

èa se  rea li zu je MNV v Hornej
Dolnej. Svedko via vi de li pra co va�
raz jedné ho, nieke dy do konca
viace rých ro botní kov, kto rí pô so -

bi li, ako by ich pria mo vy tiahli z
evi dencie dlho do bo ne za mestna -
ných na úra de prá ce. Nuž a
pod¾a fi remných ozna èe ní ob èas
sa vyskytnuvšej me cha ni zá cie sa
na pre zi diálnom dvo re zišlo ne-

uve ri te¾né množ-
stvo subdo dá va te -
¾ov. Až sa èlo ve ku
zda lo, že ešte aj
kaž dá lo pa ta je z
inej „ese roèky“.

Tak vy ze ral aj vý-
sle dok ich prá ce:
Be tón ne rov ný, ne -
vyspá do va ný, po
daždi si ¾u dia z pre -
zí dia mô žu v mlá -
kach cho va� ry biè -
ky. Vrcho lom stav-
bárske ho ume nia
tohto zdru že nia Pat
& Mat Co. Ltd. bo la
be to náž pri ¾ahlé ho
chodní ka na prí ze mí
bu do vy, kde je spád
uro be ný presne
opaè ne, ako mal
by�. Ako si im „ne vy -
cho di lo“, a tak pad -
lo ro zhodnu tie za -
mu ro va� pri ¾ahlé
dve re do chod by.
Veï ko mu by na èo

bo li ta ké dve re do bu do vy, cez
kto ré vte ká vo da z dvo ra!? Èo
sme u po tá pa èov?

Žarty bo kom. Do dáv ku tejto

ne ná roènej sta vebnej akcie za -
bez pe èo va la fir ma, kto rá vyhra la
elektro nickú aukciu, vyhlá se nú
na ším mi nisterstvom prostredníc-
tvom sekcie hnu te¾né ho a nehnu -
te¾né ho ma jet ku. Pod¾a roz sa hu
èin nos tí v obchodnom re gistri
mô že spo me nu tá fir ma ro bi�
úplne všetko – va ri aj vy rá ba� tan -
ky. Èo ro bi� urèi te ne vie – to sú
ne ná roè né sta vebné akcie cez
množstvo mikro subdo dá va te ¾ov.
A tak sa te raz zodpo vední škra bú
vo vla soch, uva žu jú o 20–per-
centnej zrážke z predlo že nej
faktú ry pre do dá va te ¾a za fu še ri -
nu a rozmýš¾a jú, kto ten be tón
prí padne za sa po rozbí ja, opra ví a
kto to ce lé za pla tí. Pri tom spo me -
nu tá fir ma v na šom re zorte nie je
ne zná ma, napríklad miestne aj
upra tu je na še ob jek ty, èo sa -
mozrejme ve die za mestnancov v
bu do ve k množstvu chodbo vých
úvah o mož ných pre po je niach vy -
so ko posta ve né ho „to ho“ s „tým“ a
„tam to ho“ s „hentým“.

Na ce lom tom to tra pa se je naj-
strašnejšie po mysle nie, že keï
to to mô žu predvádza� „ví �a zi sú -
�a ží“ pod no som ¾u dí z Pre zí dia
PZ a je ho špe cia li zo va ných zlo -
žiek na boj s orga ni zo va ným zlo -
èi nom, èo sa po tom pri ve rejnom
obsta rá va ní de je tam, kde pre zi -
diálne oèi ne do vi dia?

(er)
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Spomienka
Sú to už šty ri ro ky, èo nás dòa 15. septembra
2012 vo ve ku 42 ro kov ná hle opus til náš ko le ga
npor. Vla di mír Chy lík z Turzovky,
dlho roèný príslušník PZ a èlen OZP v SR.

Stá le spo mí na me!

Ro di na a ko le go via z OR PZ Èadca

Stavbárska fu še ri na fir my Pat & Mat Co. Ltd. v lo ne pre zí dia PZ

Upo zorne nie
Uzávierka nasledujúceho

čísla bude 10. októbra 2016

Redakcia

Opra va PRAV DY

Vybetónovaný chodník je zle vyspádovaný,
dvere zamurovali...

Práca na celé mesiace?


