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Boj o výšku valorizácie platov pre verejnú správu ešte neskonèil

Tvrdýkompromismedzipotrebamiarealitou
Konfederácia odborových zväzov SR už v máji 216 predložila Vláde SR návrhy vyšších kolektívnych zmlúv pre
zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme pre rok 2017. KOZ SR mimo benefitov vychádzajúcich z predchádzajúcich kolektívnych zmlúv na
rok 2016 požadovala na budúci rok valorizáciu tarifných
platov vo výške 10 %.

Jesenné zasadanie charakterizovala ve¾mi bohatá diskusia

Požiadavka na valorizáciu v
tejto výške vyplývala predovšetkým z dobrého vývoja ekonomiky v Slovenskej republike.
Podporovaná bola aj ve¾kou nespokojnosou
zamestnancov
vzh¾adom na stav v zákonoch o
štátnej službe a v zákone o výkone prác vo verejnom záujme, kde
sa viacero platových tried dostalo
pod úroveò minimálnej mzdy a

tempo rastu platových tried sa už
viac rokov ani zïaleka nepriblížilo k tempu nárastu minimálnej
mzdy.
Prvé kolo
Napriek vèasnému predloženiu návrhov vyšších kolektívnych
zmlúv vláda zvolala prvé kolo kolektívneho vyjednávania až na
26. september 2016. Hlavným

(Pokračovanie na strane 2)

Z rokovania rady predsedov ZO, ktoré sa uskutoènilo 23. septembra 2016 v Banskej Bystrici

Nikto už nepochybuje: hlavný problém sú platy!
V rámci kontroly plnenia úloh
od predchádzajúceho zasadania
M. Magdoško požiadal všetkých
predsedov, aby poslali centrále
všetky prípady právnej ochrany,
ak tak ešte neurobili. Keïže na
radu predsedov prišiel hneï v
úvode hos, I. viceprezident PZ
plk. JUDr. Jaroslav Málik, ktorý
medzi odborárov prišiel prvýkrát,
predseda OZP rokovanie rady
prerušil a odovzdal mu slovo.
Stretnutie s prvým viceprezidentom bolo naozaj obsažné, prúd
otázok a odpovedí ukonèila až
obedná prestávka. (Obsah diskusie prvého viceprezidenta s èlenmi rady približujeme na inom
mieste.)
V popoludòajšej èasti rokovania rady predseda Marián Magdoško priblížil èlenom aktuálnu situáciu v príprave novely zákona
è. 73/1998. Hovoril aj o vládou
nedávno schválenom zákone o
štátnej službe pre obèianskych
zamestnancov, vyslovil nespokojnos s ústupkami KOZ SR voèi
vláde v prípade štyroch zásadných pripomienok, ktoré vzniesol
aj OZP. KOZ SR ustúpila aj od
požiadavky, aby prvá tarifná trie-

sociálnych vecí a kultúry, ïalej
predstavitelia vyšších územných
celkov, krajských miest, ZMOS–u
a KOZ SR – vrátane predsedu
OZP v SR. Povedal, že celá situácia okolo platov zamestnancov štátu si bude vyžadova politické riešenie v tom, ko¾ko bude
vláda ochotná uvo¾ni pre balík
platov zamestnancov verejnej
správy. Zatia¾ existujú štyri va-

ternatívu prijala ako jednu zo štyroch. „Návrh sa približuje praxi
mnohých európskych krajín, výsledok by mal by známy niekedy
v budúcom roku,“ priblížil M. Magdoško.
Ku kolektívnemu vyjednávaniu
vyšších kolektívnych zmlúv predseda OZP zdôraznil, že v tomto
da v prvom stupni štátnej služby
èase (termín konania rady 23.
zaèínala na úrovni minimálnej
september bol ešte pred prvým
mzdy, návrh zákona však predpokolom – pozn. red.) je ešte všetko na zaèiatku, ale
èas sa ve¾mi kráti, vláda
musí predloži návrh rozpoètu na rokovanie parlamentu do 15. októbra.
Rezortné vyjednávanie,
pripomenul, je zasa závislé na schválenom rozpoète rezortu.
Z otázok
V ïalšom predseda
OZP odpovedal na otázky. Igor Rohár sa pýtal,
ako dopadla optimalizáMiesto medzi èlenmi vedenia zaujal aj hos, 1. viceprezident PPZ
cia centier podpory, kde
plk. JUDr. Jaroslav Málik
bolo s¾úbené, že usporekladá iba 419 eur, hoci minimálna rianty riešenia, keï vznikol aj ná- né mzdové prostriedky sa rozdemzda sa bude zvyšova aj pre rok vrh, aby sa tarify robotníckych lia do osobných príplatkov za2017 – zrejme na úroveò 435 eur. profesií zo zákona o verejnej mestnancov. M. Magdoško potvrVšetko je o peniazoch…
službe presunuli pod dikciu zá- dil, že úspory vyšli 16 eur na zaV otázke platov pre tzv. ve- konníka práce, ktorý už má v pr- mestnanca, hoci oèakávania boli
rejnú službu predseda OZP infor- vej tarifnej triede zakotvenú mini- na úrovni 20 až 22 eur. Spomoval èlenov o priebehu ïalšieho málnu mzdu. Duševné èinnosti by kojnos teda pod¾a jeho slov nekola rokovaní s vládou, na ktorom sa pod¾a tohto návrhu mohli pre- nastala. V tejto veci sa malo
sa zúèastnili zástupcovia k¾úèo- sunú do zákona o štátnej službe uskutoèni aj rokovanie so štátvých rezortov verejnej správy, te- a tým by sa celý zákon o verejnej nou tajomníèkou Denisou Sakoda ministerstiev vnútra, financií, službe mohol zruši. Vedúca úra- vou, ale sa neuskutoènilo,
zdravotníctva, školstva, práce a du vlády pri vyjednávaní túto al- konštatoval predseda. Takisto je

Riadne jesenné zasadanie rady predsedov ZO OZP v SR
sa konalo v Banskej Bystrici 23. septembra 2016 v budove okresného úradu. Rokovanie otvoril predseda OZP v
SR Marián Magdoško, èlenovia rady odhlasovali program
rokovania a za overovate¾ov zápisnice urèili Dušana
Sòahnièana a Jozefa Pazúra.

zatia¾ neúspešné úsilie odborov
získa na obvodné oddelenia PZ
ïalšie administratívne sily z tabuliek, usporených na optimalizácii
verejnej správy – na okresných
úradoch. Tento zámer sa pod¾a
slov predsedu nepodarilo uskutoèni, vo¾né tabu¾ky sa presunuli
na novoutvorenú rezortnú sekciu
európskych záležitostí a optimalizácia okresných úradov sa pre
odpor prednostov zastavila, úloha teda trvá.
Kto je na vine?
Ïalším bodom bola situácia na
centrách podpory. Predseda potvrdil, že otázky MTZ sú stále na
programe jeho rokovaní s vedením PZ a ministerstva, súèasná
situácia nie je pod¾a jeho slov vinou centier podpory, hoci tu už
došlo aj k personálnym zmenám.
O tom, èo policajt dostane a èo
nedostane, rozhodujú príslušné
sekcie, odbory majú v pláne rokova najmä s vedením sekcie informatiky, ako aj sekcie hnute¾ného
a nehnute¾ného majetku za úèasti
prezidenta PZ „a asi aj vedúceho
úradu“. Pre centrá podpory sa pripravuje nový mechanizmus riadenia. Marián Magdoško sa opätovne kriticky vyjadril k situácii v
MTZ, pod¾a neho sa nedá pochopi, preèo pri súèasných technológiách kompetentní nezaregistrujú
ani fakt, že v niektorej komodite
konèí štvorroèná rámcová zmluva. „To je celé zle, takto to nemô(Pokračovanie na strane 3)

Myšlienka mesiaca: Neviem, akými zbraòami bude vedená tretia svetová vojna, ale štvrtá urèite palicami a kameòmi. (Albert Einstein, nemecko–švajèiarsko–americký teoretický fyzik, 1879–1955)
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Tvrdý kompromis medzi potrebami a realitou
(Pokraèovanie zo strany 1)

vyjednávaèom za KOZ bol zvolený predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay a
jedným z èlenov vyjednávacieho
tímu sa stal aj náš predseda Marián Magdoško.
Vláda SR v rámci kolektívneho
vyjednávania súhlasila so zachovaním benefitov z roku 2016
(skrátenie pracovnej doby, predåženie nároku na dovolenku rovnako pre verejnú i štátnu službu,
výška odstupného, odchodného,
príspevku na dôchodkové sporenie, ako aj tvorba sociálneho fondu), avšak návrh KOZ SR v èasti
valorizácie tarifných platov vláda
neakceptovala. Ponúkla valorizá-

ciu len vo výške predpokladanej
inflácie na rok 2017, èo predstavuje 0,9 %. Tento návrh èlenovia
vyjednávacieho tímu za KOZ SR
rezolútne odmietli.
Vzh¾adom k tomu, že sme návrh vlády považovali za škandalózny, o vzniknutej situácii sme
bezodkladne informovali èlenskú
základòu s tým, že na podporu
vyjednávacieho tímu KOZ SR
vznikla pravdepodobnos konania
protestného zhromaždenia. Zároveò sme požiadali predsedov našich základných organizácií, aby
oslovili aj ostatných zamestnancov MV SR.
Druhé kolo
Druhé kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoènilo 3. ok-

Minister vnútra SR ocenil
paralympionikov z Ria

tóbra 2016. Vláda ponúkla valorizáciu vo výške 3 % tarifných platov alebo celoplošné zvýšenie v
rovnakej výške pre všetkých v sume 23,– EUR. KOZ SR s návr-

mestnancami, ktorí pracujú za minimálnu mzdu vo verejnej i v štátnej službe. Vláda však tento návrh KOZ SR neprijala.
Dòa 4. októbra 2016 bolo zvo-

2. kolo vyjednávania odborárov s vládou: pre verejnú správu
len 3-percentná valorizácia?
hom vlády nesúhlasila a vedúci
vyjednávacieho tímu predložil
kompromisný návrh valorizácie
na úrovni 7,4 %, teda to¾ko, èo
predstavuje rast minimálnej mzdy
pre budúci rok, aby sa neotvárali
nožnice v odmeòovaní medzi za-

lané mimoriadne zasadnutie
predstavenstva KOZ SR, kde
hlavným bodom bolo stanovenie
ïalších krokov v rámci kolektívneho vyjednávania. Jedným z nich
bolo aj zvolanie podporného
zhromaždenia pre vyjednávací

Vláda schválila minimálnu mzdu
pre rok 2017 vo výške 435 eur

Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliòák
22. 09. 2016 slávnostne ocenil
paralympionikov Veroniku Vadovièovú a Radoslava Malenovského za ich úspechy a reprezentáciu Športového centra
polície. Taktiež ocenil aj trénera
Veroniky Milana Goleòu. Veronika Vadovièová sa venuje disciplínam – vzduchová puška:
R3 a R2, malorážka R6 a R8.
Radoslav Malenovský sa venuje disciplínam – vzduchová puška R3, malorážka R6 a R7.
Športovci dostali Pamätnú medailu ministra vnútra SR a tréner
Èestnú plaketu ministra vnútra
SR.
Veronika Vadovièová je prvá
a zatia¾ jediná profesionálna
športovkyòa z radov slovenských paralympionikov. Pôsobí
v Športovom centre polície. Ako
povedal jej tréner Milan Goleòa:
„V medziparalympijskom období
mala formu ako hrom – k titulom

majsterky sveta a Európy a
viacnásobným prvenstvám v
súažiach Svetového pohára
pridala tohto roku v thajskom
Bangkoku aj svetový rekord v
disciplíne R3.“ Na paralympijských hrách v Riu vyhrala dve
zlaté a jednu striebornú medailu. Okrem absolvovania dvoch
vysokých škôl už stihla by aj
Slovenkou roka a stretnú sa s
britskou krá¾ovnou Alžbetou II.
poèas jej historickej návštevy
Slovenska v roku 2008.
Radoslav Malenovský je kvalitný strelec, ale nie je pre neho
možné, aby sa venoval stre¾be
profesionálne ako Veronika. Je
zamestnaný ako úètovný analytik a vyštudoval vysokú školu
manažmentu City Univerzity.
Tiež športuje za klub Športového centra polície. Na paralympijských hrách v Riu sa
umiestnil na 4. mieste.
(TO KMV)
Snímka Vlado Benko, MV SR

Bratislava – Minimálna mzda budúci rok narastie zo súèasných
405 eur na 435 eur. Vyplýva to z nariadenia z dielne rezortu práce,
ktoré dnes schválila vláda. Sociálni partneri o výške minimálnej
mzdy opakovane rokovali, ale nedohodli sa. V takom prípade sumu
navrhuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Minimálna
mzda v novej výške dosiahne 52 % èistej priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Tento rok je pomer 51 %.
„V každom prípade to bude ma pozitívny vplyv aj na jednotlivcov
s minimálnou mzdou, aj na rodièov, pokia¾ jeden z nich robí. Aby sa
pracova na Slovensku oplatilo, je dôležité posúva neustále aj minimálnu mzdu,“ uviedol po nedávnom rokovaní tripartity k tejto téme minister práce Ján Richter (Smer–SD).
(TASR, 12. 10. 2016)

tím KOZ SR. Výsledkom rokovania bola ponuka nového
kompromisného návrhu valorizácie tarifných platov vo výške
4 % od 1. januára 2017 a od 1.
septembra 2017 mzdový nárast
vo výške 2 % pre každého zamestnanca, t. j. z priznaného
funkèného platu. Zároveò bol
vláde navrhnutý termín tretieho
kola kolektívneho vyjednávania
na 7. októbra 2016.

Tretie kolo
Tretie kolo kolektívneho vyjednávania sa po vzájomnej dohode uskutoènilo skôr – 5. októbra 2016 o 18.00 hod. Vláda akceptovala návrh KOZ SR – ale s
podmienkou podpísania memoranda o úprave platových
pomerov zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme (s výnimkou pedagogických
a odborných zamestnancov a uèite¾ov vysokých škôl). Vláda týmto memorandom podmieòuje
svoj súhlas s nárastom platových taríf vo výške 4% od 01.
januára 2018. Podpisom memoranda sa odborové zväzy
majú zaviaza, že poèas úèinnosti tohto memoranda nebudú vyvíja aktivity spojené s
ïalšími
požiadavkami
na
mzdové zvyšovanie platov na
rok 2018.
U nemalej èasti predsedov odborových zväzov text memoranda vzbudil pochybnosti, odborové
zväzy združené v KOZ SR o òom
ešte musia diskutova. Vo chvíli
uzávierky októbrového vydania
nášho mesaèníka preto ešte niè
nebolo isté.
Viktor Kiss, Roman Laco,
podpredsedovia OZP v SR

Životopis I. viceprezidenta PZ plk. JUDr. Jaroslava Málika
Narodený:
10. mája 1973
v Žiline
Vzdelanie:
2009 – Akadémia PZ v
Bratislave, rigorózna skúška – doktor práv, odbor bezpeènostné služby
1998 – 2003 Akadémia PZ v
Bratislave, odbor bezpeènostné
služby
1998 – SOŠ PZ Devínska Nová Ves
1992 – 1993 SOŠ PZ Pezinok
1987 – 1991 Gymnázium, Žilina

prijatý do služobného pomeru príslušníka PZ v roku 1992, po absolvovaní SOŠ PZ prvé roky pracoval ako inšpektor na OO PZ v
Kysuckom Novom Meste, v Žiline
i v Petržalke. V roku 1994 zaèal
svoju dráhu kriminalistu na OR
PZ, neskôr KR PZ v Žiline. Na
Prezídiu PZ pracoval v rôznych

funkciách na odbore zvláštnych
operatívnych èinností. V roku
2012 sa stal riadite¾om tohto odboru a od 15. júna 2016 zastáva
funkciu I. viceprezidenta PZ po
gen. Milanovi Luèanskom, ktorý
prešiel na post generálneho riadite¾a sekcie kontroly a inšpekènej
služby MV SR.

Priebeh policajnej služby:
Plk. JUDr. Jaroslav Málik bol

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

3

OKTÓBER 2016

Na jesenné rokovanie rady predsedov ZO OZP v SR zavítal prvý viceprezident PZ plk. JUDr. Jaroslav Málik

Pri riešení problémov aktuálne vznikla èarovná formulka: „Až keï skonèí SK PRES…“
Prvý viceprezident PZ plk. JUDr. Jaroslav Málik sa prvýkrát zúèastnil rokovania rady predsedov. Na úvod potvrdil, že prišiel z poverenia prezidenta PZ generála Gašpara a v krátkosti sa predstavil. (Jeho struèný životopis prinášame na inom mieste – pozn. red.) Priznal, že momentálne ho najviac zamestnáva funkcia riadiaceho výboru SK PRES–u v rámci nášho predsedníctva v EÚ a
vzh¾adom na svoje doterajšie funkèné zaradenie možno
nebude vedie zodpoveda všetky otázky predsedov základných organizácií.
Po naozaj struènom príhovore
priamo odovzdal slovo èlenom rady a vzápätí už èelil záplave otázok z pléna. Prvému viceprezidentovi PZ slúži ku cti, že s odborármi zotrval celé dopoludnie a
tém, ktoré s odborármi otvorene
prediskutoval, bolo naozaj neúrekom. Preto len struène to najpodstatnejšie.
Nešťastný koeficient
Ako problém, ktorý sa dotýka
ve¾kých poètov policajtov, sa
otvorila otázka preplácania prepravy policajtov, ktorá sa nezapoèítava do fondu pracovného èasu.
¼udia tak nezapoèítaný èas strávený na cestách musia dosluhova. Prvý viceprezident potvrdil,
že tento problém je ve¾mi vypuklý
práve v období nášho predsednícva, keï sa presúvajú po republike ve¾ké poèty policajtov, hoci problém tzv. koeficientu je tu už
dlhé roky. Plk. Málik potvrdil, že
sa o tomto probléme hovorilo aj
na ostatnej porade vedenia Prezídia PZ s krajskými riadite¾mi PZ.
S¾úbil, že vedenie PZ zaujme jasné stanovisko a nájde riešenie,
keïže sa ukazuje, že každý kraj
sa s problémom vysporiadava po
svojom, èo je nesprávne.
Predseda OZP Marián Magdoško pripomenul, že problém
koeficientu je tu naozaj už od
úèinnosti zákona v roku 1998, ale
dosia¾ nebol taký vypuklý. „Odbory sa o nápravu usilovali už dávno, ale márne,“ pripomenul, „znenie usmernenia v tejto veci je zlé,
dotýka sa to aj úèasti na školeniach.“
Práve problém úèasti na ško-

leniach však bude pod¾a jeho slov
možné vyrieši cez kolektívnu
zmluvu pre budúci rok. Èo sa týka koeficientu ako takého, „náš
advokát robí návrh na zmierova-

J. Málik
cie konanie, je prís¾ub aj zo strany policajného prezidenta a verím, že sa mimosúdne dohodneme, aby došlo k zmene. Ak nie,
pôjdeme na súd, ten koeficient je
zle vypoèítaný,“ konštatoval M.
Magdoško a posažoval sa, že
h¾adanie akéhoko¾vek riešenia
problémov
trvá
ministerstvu
strašne dlho, hoci èasto ani nejde
o komplikované veci. Riešenie
domácich problémov sa pod¾a
slov predsedu – a zhodne aj prvého viceprezidenta – ešte viac
sažilo, spomalilo poèas nášho
predsedníctva v EÚ, èo je síce
ve¾ká èes, ale k termínom riešení
domácich problémov vznikla už
èarovná formulka „Až keï skonèí
SK PRES“. Predseda vyjadril nádej, že problém školení sa vyrieši
už v krátkom èase :„Hovorme do
konca roka“, dodal. Samozrejme,

so spätnou platnosou pod¾a jeho
slov nemožno ráta.
Stav polície
Prvý viceprezident sa poèas
diskusie viackrát venoval hodnoteniu stavu polície. Ak na jednej
strane vníma množstvo problémov, ktoré majú policajti s nekvalitnými podmienkami pre službu a
pripustil, že ministerstvo je pri
utváraní lepších podmienok napriek ve¾kej snahe dos pomalé, z
druhej strany vidí množstvo nedostatkov a rezerv aj v samotných policajtoch. Prihováral sa za
èo najintenzívnejšiu komunikáciu
medzi podriadenými a nadriadenými, za trpezlivos a korektnos z
oboch strán, jasné pomenovanie
problémov, postupnos krokov a
neúnavnos, aby sa policajti nezmierovali so stavom vecí a nebáli sa upozorni nadriadených,
keï vidia problém. V tejto súvislosti ocenil prácu odborárov,
ktorí myslia a pracujú aj pre druhých. „Vždy existuje východisko,“
presviedèal.
Zasa fámy
Debata došla aj na novú vlnu
fám, ktoré sa šíria medzi policajtmi mailami – všetky sa dotýkajú údajne pripravenej tajnej novely zákona è. 328, ktorá vraj napr. zredukuje odchodné a dôchodky policajtov… Plk. Málik potvrdil, že niè také vláda nechystá
a že donekoneèna to musia ¾uïom opakova, lebo všetci majú
„zaruèené správy“. Pridal sa Marián Magdoško, ktorý potvrdil, že
podobné poplašné správy šíria
dokonca aj ¾udia z prezídia a že je
najvyšší èas urobi tomu prietrž.
„Chceme konkrétne mená šírite¾ov týchto fám, nech s nimi urobí
policajný prezident poriadok,“ vyzval a znova vyjadril poèudovanie
nad tým, èomu všetkému sú
schopní uveri aj policajti, u ktorých by predpokladal urèité právne povedomie: „Naozaj sa niè nechystá, minister nám to detailne
popísal, všetko je absolútne v poriadku,“ ubezpeèil.
Problém ustrojenosti
Pomerne obsiahla diskusia sa

na rade predsedov viedla k otázkam ustrojenosti. Na jednej strane sa opakovali problémy s policajtmi, ktorí boli vyslaní do Bratislavy na summit a hoci dostali
predtým jasné inštrukcie, ako majú by ustrojení, vyskytli sa prípady, keï policajti prišli inak ustrojení, ako mali by a nevedeli, èo majú na mieste robi, konštatoval prvý viceprezident. Otvoril aj tému
obliekania operatívcov i ïalších
zložiek polície (napr. vyšetrovatelov), ktorí pod¾a neho ponímajú
pojem civilný odev ve¾mi vo¾ne.
Zaujal k tomu ve¾mi kritické stanovisko a v dlhšej diskusii ozrejmil, že bude nutné rieši tento
problém sprísnením pravidiel,
pretože vo¾né poòatie (bermudy,
šlapky atï) dehonestuje policajný
status, v šlapkách èasto až znemožòuje napr. zásah na ulici a v
kancelárii takýto odev znižuje
vážnos príslušníka PZ v oèiach
obèanov.
Zahraničné misie
Jednou z nových tém, o ktorých plk. Malík s predsedami diskutoval, boli zahranièné misie. Ak
v prvom období bol o úèas v misiách eminentný záujem, rýchlo
opadol, pretože ¾udia zistili, že to
nie je žiaden výlet, ale poriadna –
a neraz i nebezpeèná – drina.
Mnohí úèastníci misií sa tiež ponosovali na nízke finanèné ohodnotenie, ktoré sa „zrejme bude
musie nejakou formou rieši,“ priznal viceprezident a požiadal,
aby sa do misií hlásili predovšetkým policajti, ktorí na to majú
najväèšie predpoklady a prípravu,
teda v prvom rade príslušníci
HCP a poriadkovej polície.
Poverení policajti majú mať
prednosť
Z pléna zaznela informácia, že
niektorí nadriadení nechcú uvo¾ni
zo skráteného vyšetrovania policajtov, ktorí sa chcú sta vyšetrovate¾mi. Plk. Málik potvrdil, že o
tomto probléme sa hovorilo aj na
porade krajských riadite¾ov PZ s
prezidentom, riaditelia boli upozornení, že poverení policajti sú
priamo predurèení prednostne

postúpi na posty vyšetrovate¾ov,
majú na to všetky predpoklady a
urèite budú užitoènejší, ako vyšetrovatelia nabratí z civilu.
Predseda Marián Magdoško v
tejto súvislosti tiež potvrdil, že o
probléme vie aj prezident PZ a
osobne bude dohliada, aby na
vyšetrovaèku najmä v Bratislave
prednostne prichádzali poverení
policajti. „Zaène to fungova,“
ubezpeèil M. Magdoško. „Riaditelia OO PZ nesmú použi argument, že si nechcú oslabi oddelenia skráteného vyšetrovania,
žiadate¾ov s predpokladmi musia
pre vyšetrovanie uvo¾ni,“ dodal.
Prvý viceprezident doplnil, že najmä Bratislavský kraj pociuje
ve¾ký nedostatok policajtov a nie
je vylúèené, že ich bude nutné aj
po skonèení SK PRES–u dopåòa
„cezpo¾nými“. „Sme príslušníci
Policajného zboru celej Slovenskej republiky,“ zdôraznil.
„Čezety“ ešte nie sú
Ïalšou vážnou témou bolo
prezbrojenie. Daniel Èukalovský
zo SOŠ PZ v Košiciach sa posažoval, že by v prvom rade školy
mali cvièi s novými zbraòami,
aby si poslucháèi èo najskôr
osvojili potrebné návyky, ale škola dostala glocky oneskorene a
len 15 kusov, èo pri danom poète
poslucháèov nemôže postaèova:
„Tak ich osem mesiacov cvièíme
na vz. 82, èo je úplne zbytoèné,
pretože prídu na útvar a dostanú
glock, èo je úplne iná stre¾ba.“
Navrhol, aby noví policajti prichádzali do školy z útvarov so
svojimi pridelenými zbraòami, tak
by sa nemuseli ani nakupova
ve¾ké poèty nových zbraní na výcvik pre školy. Pýtal sa tiež, èi je
správne, že èas policajtov ide
priamo zo školy do PMJ, hoci na
to nie sú všetci pripravení a
dostatoène zrelí. „Je to neuvážené a nie je to pod¾a mòa v súlade
s pravidlami kariérneho rastu,“
konštatoval.
V súvislosti s prezbrojením na
rade odzneli aj otázky, èi bude
možné odkúpi si staré pištole vz.
(Pokračovanie na strane 4)

Nikto už nepochybuje: hlavný problém sú platy!
(Pokraèovanie zo strany 1)

že ís, na vine je lajdácky prístup
konkrétnych zamestnancov. „Takto sa ministerstvo dlho nevie vysporiada s rámcovou zmluvou na
práce vo výškach, s èím majú
problém najmä špeciálne útvary,
vypadlo upratovanie i údržbárske
práce… Banálne záležitosti riešime dva roky. Problémy sa permanentne opakujú, zásobovanie má
by plynulé, bez problémov, a nie
je,“ konštatoval. „Centrá podpory
mali dostatok èasu na rozbeh od
roku 2013, dnes píšeme rok 2016
a nefunguje to.“ „Policajti napríklad nemajú testery na drogy a my
poèujeme, že však ich nikto nepýtal. Policajtov už unavuje vypisova každý rok žiadosti a urgova...“

V súvislosti s príchodom tzv.
mestských samopalov do útvarov
opä vzniká problém ich prepravy
v aute, upozornil Dano Èukalovský. V Èesku túto otázku vyriešili inštaláciou malých pripevnených uzamykate¾ných kufríkov, informoval.
Na otázku k dlho pripravovanej typizácii OR PZ predseda
uviedol, že prezídium PZ ju má na
99 percent pripravenú, riešia sa
ešte niektoré problémy s unifikáciou funkcií najmä v malých okresoch. Vyjadril nádej, že k 1. januáru 2017 by sa typizácia mohla
spusti.
Podpredseda OZP v SR Viktor
Kiss v ïalšom predstavil èlenom
rady návrh novely nariadenia MV
SR o poskytovaní sociálnej výpo-

moci zo SOFO. (bližšie k tejto téme prinášame èlánok na strane
5)
Z „rôzneho“
V bode Rôzne podpredseda
OZP Roman Laco informoval o
aktuálnom stave úètu právnej
ochrany a o konkrétnych prípadoch schválených i neschválených ochrán, ktoré deò predtým
prerokovalo predsedníctvo OZP v
SR. Podpredseda pripomenul, že
ešte stále sa nájdu základné
organizácie, ktoré posielajú centrále èlenské príspevky na právnu
ochranu vo výške 1,66 eura za
èlena, hoci nový štatút zaokrúhlil
túto sumu na 1,70 eura.
Roman Laco tiež názorne
priblížil èlenom nový elektronický
systém evidencie èlenskej zá-

kladne, ktorý zaèína fungova v
rámci intranetu v programe Sharepoint. Predsedovia dostali úlohu aktualizova a „vyèisti“ evidenciu svojej èlenskej základne
do konca roka. V prípade problémov programu v niektorých typoch prehliadaèov je potrebné telefonova alebo mailova na centrálu, podpredseda rád pomôže.
Predseda OZP upozornil: Ktorá
krajská rada úlohu aktualizácie
èlenskej základne v termíne nesplní, nedostane príspevok na
èinnos!
V závere
V závere rokovania rady podpredseda Viktor Kiss predložil na
schválenie návrh udelenia medaily OZP v SR III. stupòa pre Martina Benèúrika, aktívneho èlena

ZO Bratislava III a medailu II.
stupòa pre predsedníèku košickej
základnej organizácie è. 10–30
Máriu Slobodníkovú. Oba návrhy
plénum schválilo. Rovnako odsúhlasilo zrušenie nefunkènej základnej organizácie pri Ústrednom sklade MV SR v Topo¾èiankach.
Na rozlúèku Marián Magdoško
poïakoval zúèastneným „za výdrž“, poprial šastnú cestu domov
a požiadal predsedov základných
organizácii, aby o obsahu rokovania podrobne informovali svojich
èlenov, „aby vedeli, èo robíme a
že nerobíme málo…“.
Spracoval Peter Ondera
Snímky autor
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Ako sa zbavi policajtky – mladej mamièky? Poradí vedenie petržalského OR PZ Bratislava V…

Necitlivos a právna hra so slovíèkami, o ¾udskom prístupe nie je reè

Pointa je v tom, že vlani porodila, od 11. 6. 2015 bola na materskej dovolenke a myšlienka, že
po jej skonèení má ís na úplne
iné pracovisko v inom okrese, sa
jej vôbec nepozdávala. Voèi personálnemu rozkazu preto podala
odvolanie. Ministerstvo vnútra
pôvodný rozkaz KR PZ Bratislava
pre rôzne pochybenia 19. 4. 2016
zrušilo a svojím rozhodnutím vrátilo „vec“ „oprávnenému orgánu,
ktorý ho vydal, na nové prerokovanie a rozhodnutie.“ Tým sa
vlastne naša nadporuèíèka s
dieatkom „papierovo“ vrátila zasa do Petržalky…
Riadite¾ OR PZ Bratislava V
plk. Mgr. Marián Hambálek poòal
úlohu z ministerstva ako svoju. Z
19. mája 2016 je datovaný jeho
personálny rozkaz, ktorým staršej
referentke – poverenej policajtke
npor. Šimovej OZNÁMIL, že už
dòom 1. januára 2016 v jej prípade došlo „k ZMENE NÁZVU
FUNKCIE“ takže od tej chvíle je

staršia referentka, poverená policajtka na OO PZ Ružinov – východ.
Rozkaz sme si preèítali viackrát, ale zmenu názvu funkcie
sme v texte neobjavili, iba zmenu
miesta výkonu tej istej funkcie –
namiesto Petržalky v
Ružinove,
namiesto
piateho bratislavského
okresu v druhom bratislavskom okrese, na
opaènom konci mesta.
Takisto vnímala tento
rozkaz aj naša èlenka,
ktorá voèi nemu 18. 6.
2016 zasa podala odvolanie na KR PZ Bratislava a 8. 7. 2016 dostala
odpoveï. Ale nie od KR
PZ, kam smerovalo odvolanie. Ozval sa jej zasa ten istý
riadite¾ OR PZ Bratislava V plk.
Hambálek v zastúpení pplk. Mgr.
Jurajom Dubayom, ktorý jej vysvetlil, že napadnutý personálny
rozkaz vo forme oznámenia je

vlastne len taká formalita. Citujeme doslovne: „Personálny rozkaz
ako oznámenie nemá povahu
individuálneho právneho aktu a
nie je rozhodnutím pod¾a § 241
zákona è. 73 (neobsahuje ani
pouèenie o odvolaní), a preto sa
naò nevzahujú ustanovenia §
266 zákona o oznámení a doruèení rozhodnutia. Je však vhodné policajta s takýmto personálnym rozkazom oboznámi, prípadne mu poskytnú jeho odpis a
zasiela sa na tie útvary, ktoré zabezpeèujú plnenie z neho vyplývajúce (napr. mzdové oddelenie,
MTZ–výstroj, MTZ – výzbroj a
pod.)“ (polotuène vyznaèila redakcia)
To¾ko priama citácia. Žasneme. Policajtku bez jej vedomia a
súhlasu prehodia slúži niekde

Pplk. Dubay na inom mieste
spomenutej písomnosti potvrdil,
že policajtka „bola preložená“ z
Petržalky do Ružinova, keï sa
„vytvorila nová funkcia s rovnakou náplòou èinnosti v tom istom
mieste výkonu štátnej služby.“
Opä záhada? Ani nie. Sme
len svedkami výkladu, èi skôr manipulácie s pojmom „obec“, ktorou sa rozumie celá Bratislava.
Policajtka bola aj pod¾a ministerského výkladu „preložená“ na inú
funkciu s rovnakou náplòou èinnosti v obci Bratislava, teda v rovnakom mieste výkonu štátnej
služby. Pod¾a ministerstva ale v
jej prípade „nedochádza k zmene
miesta výkonu štátnej služby, nie
je teda možné realizova preloženie policajta vykonaním organizaènej zmeny pod¾a § 35, ods.2
(aktuálne úèinného),“ píše
ministerstvo vo svojom
rozhodnutí z 19. 4. 2016.
Je to napísané po slovensky a aj gramaticky
správne, ale ako tomu rozumie? Opä záhada?
Preèo potom personálne
rozkazy vydávajú okresní
riaditelia PZ, a nie len krajský riadite¾ PZ?
Napokon prídeme k
ïalšiemu „detailu“. Tým je
fakt, že tehotné a matky
zákon è. 73/1998 osobitne chráni,
keï v § 150 konštatuje, že tehotnú policajtku a policajtku starajúcu sa o diea staršie ako jeden rok možno… preloži alebo
preveli do iného miesta výkonu
ilustraèné foto web

Na stole podpredsedu OZP v SR Romana Laca pribudol
zaujímavý prípad právnej ochrany. O ochranu požiadala
èlenka OZP v SR, poverená policajtka npor. Mgr. Slavomíra Šimová, ktorá slúžila na skrátenom vyšetrovaní OO PZ
Petržalka – stred. Tesne pred Vianocami, 22. decembra
2015 jej bolo oznámené, že k 1. 1. 2016 ministerstvo odsúhlasilo zmeny v rámci KR PZ Bratislava, keï došlo k
presystemizovaniu èasti tabuliek medzi jednotlivými
okresnými riadite¾stvami PZ. Tak sa dozvedela, že od 1.
januára 2016 už nemá stolièku v Petržalke, ale v II. bratislavskom okrese, na OO PZ Ružinov – východ s tou istou pracovnou náplòou.

úplne inde do iného okresu a nadriadený konštatuje, že je o tom
„vhodné“ ju informova, „prípadne“ jej dokonca možno poskytnú
odpis takéhoto personálneho rozkazu???! Neuverite¾né!

štátnej služby alebo k inému služobnému úradu len s jej písomným súhlasom, èo platí aj pre
osamelé matky s demi do 15 rokov.
Príslušní funkcionári zrejme
nadobudli dojem, že keï je Bratislava jedna obec, ani v prípade
matky maloletého dieaa netreba
bra žiadne oh¾ady, veï miesto
výkonu štátnej služby ostáva rovnaké (obec Bratislava) a služobný úrad je vlastne ministerstvo vnútra, z ktorého ju nikto nevyháòa… A, samozrejme, o organizaènej zmene nemožno vôbec
hovori, veï išlo „len“ o presystemizáciu…
Naša policajtka sa bráni aj
tým, že pri preložení s òou nikto
nehovoril, nadriadený neoslovil
ani príslušnú odborovú organizáciu, ona s preložením výslovne
nesúhlasí a nepáèi sa jej, že sa
nadriadený snaží zbavi policajtky
matky takýmto kaukliarskym spôsobom – tobôž, keï proti jej práci neboli námietky, za rok 2014
bola ohodnotená stupòom B.
Dokumentácia, ktorú má OZP
k dispozícii, svedèí v tomto prípade prinajmenšom o necitlivom prístupe nadriadených k policajtke
matke, nehovoriac o viacerých
porušeniach zákona a interných
predpisov. Pod¾a slov podpredsedu OZP v SR Romana Laca je
prípad zrelý na súd, kde nepochybuje o úspechu žaloby. Práve
preto sa OZP najprv pokúsi o mimosúdnu dohodu.
Peter Ondera

Pri riešení problémov aktuálne vznikla èarovná formulka: „Až keï skonèí SK PRES…“
(Pokraèovanie zo strany 3)

82 do osobného vlastníctva,
keïže taký prís¾ub bol. Marián
Magdoško potvrdil záujem vedenia rezortu vyrieši tento problém,
je to však majetok štátu a zákon
presne urèuje, aký postup musí
štát pri odpredaji prebytoèného
majetku dodrža. H¾adá sa cesta… Na otázku, preèo ešte policajti nemajú nové pištole od èeského výrobcu, ktoré mali prís súbežne s glockmi, èlenovia rady
nepoèuli uspokojujúcu odpoveï,
ide vraj o finanèný problém, ktorý
vznikol a rieši sa.
Nešťastné e–zápisy
Na pretras prišla aj otázka
funkènosti nového systému na
elektronický zápis služby. Užívatelia sa ponosujú na jeho zložitos
a nespo¾ahlivos, nedostatoèné
zaškolenie. Pod¾a diskutérov nešetrí èas, ale naopak sahuje ¾udí
do kancelárií, kde zdåhavo vypisujú do poèítaèa to, èo si predtým
rukou zapísali na ulici. A keï nejde internet… koniec.
Plukovník Málik potvrdil, že o
tomto probléme sa na porade s
prezidentom takisto hovorilo a ve¾a informácií prezidentovi poskytol aj predseda OZP, ktorý ich
zozbieral od èlenov. Èlen rady
Igor Rohár potvrdil zlé skúsenosti
so systémom a kritizoval nezro-

zumite¾nos príruèky, ktorá má
102 strán. Pod¾a neho je potrebné urobi pre ¾udí jednoduché,
zrozumite¾né školenie, nie sú
dostatoène pripravení.
Predseda M. Magdoško potvrdil, že na porade krajských riadite¾ov podrobne informoval o problémoch s užívaním systému,
prezident si nechá urobi podrobnú analýzu o stave. Predseda sa
vyslovil za to, aby bratislavská
odborová organizácia ponúkla
odborníka na informaèné elektronické systémy zo svojich radov,
ktorého by nominovali do pracovnej skupiny poriadkovej polície na prezídiu.
Prvý viceprezident PZ sa na
zasadaní rady urèite presvedèil,
že odborári naozaj vnímajú problémy, ktoré trápia aj ich kolegov
a nie sú im ¾ahostajné. Tak sa vo
vzájomnej diskusii prebrali ešte
mnohé ïalšie okruhy tém a
zaznelo aj ve¾a konkrétnych kritických pripomienok. Napríklad
predseda ZO z Prievidze Marián
Hladký kritizoval pokyn, pod¾a
ktorého majú by pracoviská KAMO otvorené pre klientov každý
pracovný deò. Niet na to dostatok
pracovníkov a keï stále sedia za
okienkom, nemajú kedy spracova agendu. Pozastavil sa tiež
nad ve¾kým množstvom formulá-

rov, ktoré klientom komplikujú podávanie žiadostí.
Predseda Milan Kružliak sa
zaujímal, kedy sa zmenia nízke
príplatky za riadenie, ktoré nemotivujú, dlho sa už o nich rozpráva
a niè sa nedeje. Aj riadiaci dôstojníci odpracujú neraz aj desiatky
hodín nadèasov, ktoré nemajú zaplatené, príplatok za riadenie túto
prácu nekompenzuje.
Zamestnanci centier podpory i
z UOUÈ sa zaujímali, kedy sa u
nich zavedie hodnotiaci systém,
keïže nemali odmeny. M. Magdoško k tomu poznamenal, že v
tomto smere odbory urobili maximum, isté však je, že budú musie
by hodnotení všetci policajti,
keïže zákon nemôže rozlišova
hodnotených a nehodnotených
policajtov. K príplatku za riadenie
potvrdil, že zmeny majú by zakotvené v novele zákona, ktorá aj
pod¾a návrhu odborov odlíši
riadiacu prácu nadèas a prípady,
keï sú aj dôstojníci navelení do
opatrení.
Na otázku, ako vie rezort pomôc zamestnancom s bývaním,
predseda OZP potvrdil, že v súèasnosti rezort nestavia ani nekupuje byty, pomôc môžu len návratné bezúroèné sociálne výpomoci zo sociálneho fondu.
Z pléna odznela aj pripo-

mienka, že nové žlté bundy pre
príslušníkov dopravnej polície
majú málo reflexných prvkov –
okrem nápisu POLÍCIA na chrbte
sú z prednej strany reflexné len
malé prúžky, na cestách kvôli tomu vznikajú kolízne situácie.
Dôležité je počúvať sa
V závere diskusie prvý viceprezident PZ Jaroslav Málik
zhrnul svoj poh¾ad na aktuálnu situáciu v polícii. Vyjadril svoju maximálnu snahu poèúva policajtov
z výkonu a snahu pomôc s riešením problémov každému, kto za
ním príde s rozumnou požiadavkou èi s návrhom na riešenie.
Chápe požiadavky odborárov v
oblasti pracovného prostredia a
podmienok, v problémoch s MTZ
a osobitne s platmi. Ocenil
„enormné úsilie vášho predsedu,
ako prenáša tieto veci k nám, korektne, legitímne a so zdôvodnením“. „Vidíte, že váš predseda je
každý týždeò s prezidentom,
mnohé veci nevie zmeni ani prezident, ani minister, ale dostatok
logických argumentov môže veci
zmeni. Sám to viem za tie roky,
niekam sme sa posunuli, aj pri
porovnaní v Európe sme v niektorých veciach ïaleko vpredu, napríklad v sociálnom zabezpeèení,
ale viem, že nechcete poèúva o
trpezlivosti…“ Pripustil tiež, že na

ministerstve sa mnoho vecí rieši
pomaly, „hoci snaha je obrovská,
ale tie sekcie majú strašne ve¾a
priorít…“ Zároveò vyzval, aby
každý v polícii „robil za seba, èo
urobi má a najlepšie, ako sa len
dá“. Pripustil, že „nástupné platy
policajtov sú tragédia, katastrofa,
v Bratislave fakt zarobí aj smetiar
viac ako mladý policajt. My, èo
sme starší, vcelku je to iné, ale aj
za mladších sa musíme ozva, lebo aká generácia nám bude chodi, keï sa výber zmení na nábor?“ Povedal, „že zásadným
spôsobom cíti málo skúsených,
kompetentných policajtov, je problém nájs šikovných ¾udí, ktorí
normálne dokážu plni úlohy.“ Vyjadril tiež nespokojnos s policajtmi, ktorí bez písomnej inštrukcie a manuálu neurobia niè samostatne, z vlastnej iniciatívy. Sú
pod tlakom rôznych nariadení, ale
nájdu sa aj jedinci, ktorí porušujú
pravidlá, ignorujú, h¾adajú k¾uèky,
v èom sú ve¾mi vynaliezaví. „Máme radi túto prácu, nejako nás
napåòa, je to aj prostriedok na obživu, ale aj poslanie. Poprosím,
robte zo svojich pozícií najlepšie,
èo sa dá – pre dobrý pocit, že ste
urobili za seba najviac, ako sa
dá,“ uzatvoril.
Spracoval Peter Ondera
Snímka autor

5

OKTÓBER 2016

Príprava novely nariadenia MV SR è.136/2014 o návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu je prakticky ukonèená

Nižšie splátky sprístupòujú výpomoc ove¾a širšiemu okruhu záujemcov
V májovom èísle POLÍCIE podpredseda OZP v SR Viktor
Kiss priblížil èitate¾om prípravu novely nariadenia MV SR
è. 136/2014 o návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu, ktorú iniciovali odborári. Hlavný dôvod: mesaèné splátky návratnej výpomoci boli nastavené tak vysoko, že si ju zamestnanci s nižším platom v rezorte vôbec nemohli dovoli (278 eur mesaène), a tak strácala
svoj pôvodný zmysel sociálnej výpomoci. Práce na novele sa preto rozbehli, hoci spomenuté nariadenie è.
136/2014 bolo úèinné len od 1. januára 2015.
V dòoch 20. a 21. septembra
2016 sa v Liptovskom Jáne konala pracovná porada zamestnancov odboru mzdovej politiky
SSMP MV SR pod vedením jeho
riadite¾a Štefana Dvorského,
predsedov a tajomníkov komisií
na realizáciu sociálnej politiky v
oblasti sociálneho fondu (tzv. sociálnych komisií alebo SOFO komisií) a zástupcov vedenia OZP v
SR. Porada sa detailne zaoberala návrhom novely spomenutého
nariadenia.
O výsledkoch porady a súèasnom znení návrhu novely nariadenia Viktor Kiss detailnejšie
informoval už 23. 9. 2016 na zasadaní rady predsedov. Ak novelu v navrhovanom znení podpíše
minister vnútra, nové znenie nariadenia bude výrazným pokrokom v sociálnej politike rezortu.

Návrh totiž prináša celý rad závažných zmien, ktoré na jednej
strane podstatným znížením výšky splátok otvárajú možnosti poskytnutej návratnej sociálnej výpomoci ove¾a širšiemu okruhu záujemcov, na druhej strane utvárajú celý rad mechanizmov, ktoré
majú zabráni jej zneužitiu, resp.
majú zabezpeèi primeranos
schválenej výšky výpomoci vo
vzahu k výške príjmu rodiny žiadate¾a.
Dostupnosť výpomoci
Najpodstatnejšou a najvítanejšou zmenou je zrejme výška
mesaèných splátok. Nariadenie
delí žiadate¾ov do dvoch skupín
pod¾a výšky èistého mesaèného
platu do tisíc a nad tisíc eur mesaène. Maximálna výška poskytnutej výpomoci na kúpu bytu èi
domu je do 50–tisíc eur, na re-

konštrukcie a opravy domu alebo
bytu staršieho ako 15 rokov do
výšky 15–tisíc eur a na kúpu bytového zariadenia alebo doplnkov
do 4–tisíc eur. Úmerne k tomu je
odstupòovaná výška mesaènej
splátky. Pri èistom príjme do tisíc

V. Kiss
eur je mesaèná splátka pri výške
výpomoci do 15–tisíc eur len 150
eur, od 15– do 30–tisíc eur je to
160 eur a pri výpomoci od 30– do
50–tisíc eur vrátane platí dlžník
170 eur mesaène. Pri príjme nad
tisíc eur je mesaèná splátka výpomoci 20 percent z èistého príjmu.
Návrh ïalej špecifikuje podmienky poskytnutia výpomoci. V
prípade prostriedkov na kúpu alebo rekonštrukciu nehnute¾nosti je
napríklad podmienkou poskytnutia výpomoci jej poloha, ktorá
umožní zamestnancovi dennú
dochádzku na pracovisko. Nove-

la nariadenia ïalej spresòuje,
ktoré èinnosti možno považova
za bežné udržiavacie práce v dome èi v byte, detailizuje aj bytové
zariadenie a doplnky, na ktoré je
možné použi prostriedky z výpomoci. Nepatrí sem napríklad poèítaè.
Novela nariadenia ïalej spresòuje podmienky poskytnutia výpomoci vo vzahu k výške mesaèného èistého rodinného príjmu, (ak v domácnosti vychádza
na jednu osobu dvojnásobok – a
viac – èistej minimálnej mzdy,
môže by poskytnutá pomoc len v
poloviènej výške z danej sumy.
„Hranicou“ je teda v súèasnosti
rodinný príjem napr. štvorèlennej
domácnosti 3200 eur.)
Kontrola po celý čas splácania
Urèitou zaujímavosou v novele sú zavádzané kontrolné mechanizmy, aby sa zabránilo zneužitiu, resp. použitiu prostriedkov z
výpomoci na iný, než deklarovaný úèel. Èlenovia sociálnych komisií budú môc preverova opodstatnenos poskytnutia výpomoci
po celý èas splácania a budú
oprávnení – na základe súhlasu
žiadate¾a – vstupova aj do obydlí, aby si tak overili pravdivos faktov, uvádzaných v žiadosti.
Návrh nariadenia upravuje aj
možnos meni si výšku splátky v

závislosti na aktuálnej výške príjmu. Dôležitý je aj fakt, že organizácia pod¾a nového nariadenia
automaticky prehodnotí výšku
splátok v prípadoch výpomocí,
vyplatených pod¾a aktuálne platnej normy každých 5 rokov.
Predseda OZP v SR Marián
Magdoško v diskusii na zasadaní
rady predsedov zdôraznil, že odbory boli iniciátorom novely nariadenia, ktoré bolo úèinné len od 1.
januára 2015. Cie¾om je prostredníctvom prostriedkov zo sociálneho fondu pomôc najmä mladým
¾uïom, ktorí to najviac potrebujú,
keïže SOFO je v súèasnosti jediná forma, ako môže rezort pomôc svojim zamestnancom pri
riešení problému bývania. Zdôraznil, že polovica èlenov sociálnych komisií je z radov odborárov, odbory tak majú ve¾kú
možnos vplýva na úèelné a
spravodlivé vynakladanie prostriedkov zo SOFO. Preto, aby sa
zabránilo špekuláciám, bolo potrebné prija aj kontrolné mechanizmy a spresni sankcie v prípade neplnenia alebo porušenia
podmienok poskytnutia výpomoci, zdôraznil predseda OZP.
Úèinnos novely nariadenia
MV SR è. 136/2014 sa oèakáva
od 1. 1. 2017.
Peter Ondera

6

OKTÓBER 2016

Hovoríme s riadite¾om firmy DALIAN Mgr. Daliborom Gdovinom:

„Vïaka našej flotile môžeme ponúknu èlenom lepšie podmienky, viac výhod“
Odborový zväz polície v SR má s firmou Dalian, spol.
s.r.o. podpísanú rámcovú zmluvu o poskytovaní zvýhodnených mobilných paušálov, cien mobilných telefónov a ïalších – najmä poistných – produktov pre èlenov
OZP v SR. Firma Dalian sprostredkúva zvýhodnené služby aj pre ïalšie odborové zväzy, jej filozofia spoèíva vo
využití výhod tzv. flotilového poistenia, keï je pre ve¾ké
organizované skupiny klientov možné vyrokova s partnermi ove¾a výhodnejšie obchodné podmienky ako pre
individuálneho zákazníka. (S aktuálnou ponukou sa môžete oboznámi na našej webovej stránke www.ozpsr.sk v
rubrike Partneri.) O priblíženie podmienok zmlúv na povinné zmluvné poistenie vozidiel sme požiadali riadite¾a
firmy Dalian Mgr. Dalibora Gdovina.
l Pán riadite¾, na našom trhu pôsobí vari desa poisovní,
ktoré ponúkajú povinné zmluvné poistenie vozidiel (PZP).
Èím je pre našich èitate¾ov zaujímavé PZP, ktoré sprostredkúva vaša firma?

D. Gdovin
Výhodou tzv. flotilového poistenia je vyrokovanie podmienok,
aké by ani èlenovia OZP ako individuálni klienti nikdy nezískali.
Samozrejme, dnes sa poisovne
predbiehajú v ponúkaní nižších
cien a rôznych bonusov, našou
výhodou je, že poisovòa pri rokovaniach s nami pristupuje úplne
inak, keï sa v našom portfóliu nachádza trebárs tritisíc èlenov odborového zväzu takpovediac v
jednom balíku, vo flotile. Mnohé
poisovne bojujú o klienta najmä

Na zamyslenie
Sú chvíle, keï èlovek prepadne skepse zo stavu tohto
sveta. Vojny, zabíjanie po celej
zemeguli, hlad v Afrike, daešáci,
hrozný stav morálky, neúcta èloveka k èloveku, v médiách samý
bulvár, web zahltený pornostránkami… Existuje vôbec nejaká
štatistika o morálnom stave
¾udstva?
Malý pokus: na Googli som

ponukou nižších cien, usilujú sa o
získanie klientov z inej poisovne,
panuje tu ve¾ký konkurenèný boj.
My vïaka našej flotile môžeme
ponúknu èlenom lepšie podmienky, viac výhod, keïže poisovne oceòujú fakt, že naša flotila
má – videné oèami poisovne –
pomerne nízku škodovos, naši
klienti sú ¾udia so stabilným zamestnaním, zaruèeným pravidelným príjmom, so zodpovednosou voèi svojmu zamestnávate¾ovi a tým aj nízkou tendenciou k
rôznym špekuláciám.
l ???
Ale áno, aj to je faktor, ktorý
poisovne pri stanovovaní výšky
poistného berú do úvahy. Možno
nie je až taký známy fakt, že to je
pre každú poisovòu ve¾mi dôležitý údaj, a tak konkrétne aj Allianz
– Slovenská poisovòa, a.s. dokáže tieto faktory oceni.
l Èím je pre našich èlenov
zaujímavá ponuka Allianz –
Slovenskej poisovne, a.s.?
Spomínaná poisovòa je pod¾a
mòa jednou z najlepších v zodpovednosti pri likvidácii škodových
udalostí. Ve¾a ¾udí má negatívne
skúsenosti s poisovòami, keï sa
nevedeli domôc vyplatenia škody, konanie bolo zdåhavé, nevedeli sa dovola likvidátorovi, boli
terèom spochybòovania zo strany
pracovníkov poisovne v snahe
napísal do okienka vyh¾adávania
iba dve slová: PORN and
FREE. Zobrazilo sa mi 62 500
000 výsledkov tohto slovného
spojenia!
Potom som napísal ïalšie
dve slová: CULTURE and ART
(KULTÚRA a UMENIE). Google
bleskovo odpovedal: 114 000
000 výsledkov.
Tak teraz neviem: je celosvetové „gúglovské“ takmer dvojnásobné aritmetické viazstvo
kultúry a umenia nad vo¾ným
pornom naozajstným víazstvom? (:–) Èo poviete?
(on)

èo najviac zníži uhradenú sumu.
Allianz – Slovenská poisovòa,
a.s. je aktívna, sama osloví klienta, koná bez prieahov, usiluje sa
každú škodovú udalos uzatvori
èo najskôr. Z vlastných dlhoroèných skúseností v tejto oblasti
viem, že ve¾a poisovní nemá
dostatoèné kapacity na spracovanie škodových udalostí. V rámci
akcie markantne znížia cenu
PZP, získajú naraz väèšie množstvo klientov, ale nie sú pripravení na zvládnutie tohto náporu. Nemajú potrebné množstvo likvidá-

torov ako aj technických kapacít,
výsledkom je zdåhavos konania.
l V èom sú hlavné výhody
flotily?
Vïaka poètu klientov máme
možnos poskytova kvalitný a samozrejme bezplatný servis. Garantujeme komplexnú súèinnos
pri riešení škodovej udalosti,
kompletný poradenský servis,
staèí zatelefonova. Vieme poradi, pomôc, veï pre mnohých
klientov je škodová udalos nieèo,
èo sa im stalo prvý raz v živote a
nevedia, èo vlastne majú v takom

prípade robi. Všetky zmluvy máme naskenované, vieme klientovi
presne, kvalifikovane poradi a
odbremeníme ho od mnohých povinností. A èo považujem konkrétne ja za jednu z najväèších výhod
flotilového poistenia? Vzh¾adom k
tomu, že poistné sa uhrádza za
celu flotilu jednorázovo, nemôže
sa sta, aby niekto nejakým nedopatrením neuhradil svoje poistné.
V dnešnom uponáh¾anom svete
je to dos èastým javom.
Zhováral sa 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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Absolventi dobrovo¾nej vojenskej prípravy – potenciálni uchádzaèi o prácu v PZ
Ako urèite všetci viete, v roku 2005 bola definitívne zrušená základná vojenská služba (ZVS), ktorá bola zavedená ešte v èasoch tzv. prvej republiky. Dòa 15.7. 2005 minister obrany (poèas festivalu Pohoda v Trenèíne) oznámil ukonèenie povolávania brancov na „vojnu“. Legislatívne upravil koniec vojenèiny a nástup profesionálnej armády balík troch zákonov – zákon o brannej povinnosti,
zákon o alternatívnej službe v èase vojny a vojnového
stavu a novela ústavného zákona o bezpeènosti štátu v
èase vojny a výnimoèného stavu, ktoré nadobudli
úèinnos od 1. januára 2006. Odvtedy má Slovenská republika len profesionálne ozbrojené sily.
Základná vojenská služba mala poèas svojho trvania odporcov
i zástancov, dalo by sa o nej dlho
diskutova, ale dôvody, preèo o
tejto téme píšem, sú hneï dva.
Prvým dôvodom je skutoènos, že
do služobného pomeru k PZ sa
hlásia mladí muži, ktorí ZVS už
neabsolvovali (èes výnimkám).
Možno si to už nepamätáme (alebo neuvedomujeme), ale ak na
štúdium do niektorej zo SOŠ PZ
nastúpil absolvent ZVS, malo to
nesporne ve¾ké výhody. Absolvent ZVS totiž disponoval mnohými zruènosami a návykmi, ktoré
našim dnešným poslucháèom
evidentne chýbajú. Mám na mysli
najmä: vzah k disciplíne, sebadisciplínu, vystupovanie a vzah k
rovnošate, ovládanie zbrane
(zborka – rozborka, povelová
terminológia, stre¾ba), poradová
príprava, taktická príprava, spôsob komunikácie s nadriadenými
a s kolegami, schopnos (a ocho-

ta) podriadi sa autorite, práca v
tíme a iné. Nevýhodou pochopite¾ne je, že našich súèasných
poslucháèov to všetko musíme
nauèi poèas 8–mesaèného štúdia základnej policajnej prípravy.
A ako máme možnos denne vidie, niektorí z nich až poèas štúdia zistia, že podriadi sa rozkazu
nie je ich „šálka kávy“, že nemajú
absolútny vzah k strelným zbraniam a k fyzickým aktivitám (sebaobrana, použitie kontrolovanej
sily voèi inej osobe) alebo že sa
jednoducho na prácu v ozbrojených zložkách nehodia. Plytváme
èasom, energiou, financiami.
S cie¾om zabezpeèi obranyschopnos krajiny sa pred nieko¾kými rokmi zaèalo uvažova o
opätovnom zavedení ZVS. Diskusia skonèila v rovine „rôznych názorov“ a náhradou ZVS má by
zavedenie tzv. dobrovo¾nej vojenskej prípravy (DVP), ktorá je
upravená zákonom NR SR è.

Slovenskí policajti aj toto leto pomáhali kolegom v Chorvátsku
Chorvátska polícia realizuje
projekt „Bezpeèná turistická
sezóna“ od roku 2007. Slovensko sa ako jeden z 18 štátov do
projektu zapojilo od roku 2008
a doteraz vykonávalo službu v
Chorvátsku 66 policajtov. Už
tradiène Slovensko spolu s Maïarskom a Èeskou republikou
zapája do projektu najviac policajtov.
Umiestnenie policajtov jednotlivých štátov je do konkrétnych
destinácií realizované na základe
požiadaviek prijímajúcej krajiny.
Hlavným cie¾om projektu je zvýši
bezpeènos turistov poèas letnej
turistickej sezóny, ktorých bolo v
letných mesiacoch v Chorvátsku v
roku 2015 celkom 12,7 milióna –
najviac z Nemecka, Slovinska a
Rakúska. Zo Slovenska vlani prišlo 350–tisíc rekreantov. Významným zmyslom projektu „TOURS“
je aj pocit bezpeèia turistov, keï
stretnú policajtov z domovskej
krajiny a to najmä vtedy, ak sú v
krízovej situácii. Práve vtedy turisti rôznych krajín èasto využívajú
služby našich „chlapcov a
dievèat“ v uniformách polície Slovenskej republiky. Policajti im dokážu vysvetli znenia chorvátskych zákonov, pretlmoèi pokyny
chorvátskych policajtov i výsluchy,
poradi, na èo by si mali dáva pozor, pomôc nájs ich auto, ak im
ho odtiahnu, poradi, kde si zabezpeèi náhradný cestovný do-

klad nevyhnutný pre cestu domov
a by nápomocní v mnohých iných
situáciach.
V lete 2016 vykonávali službu
policajti SR v Primorsko-Goranskej župe so sídlom na policajnej
stanici v Crikvenici a v Splitsko–
Dalmatínskej župe, na policajnej
stanici v Trogire. V období od
01.07. do 31.08.2016 riešili slovenskí policajti v Chorvátsku celkovo 238 prípadov pomoci slovenským turistom.
Situácia na cestách v Chorvátsku bola tento rok priaznivejšia,
pri dopravnej nehode nezomrel
ani jeden Slovák (v roku 2015 prišiel o život jeden). Slováci boli
úèastníkmi dopravných nehôd v
Chorvátsku v menšom poète ako
v predchádzajúcom roku, a aj následky nehôd sú menej tragické.
V dvoch prípadoch asistovali naši
policajti pri úmrtí slovenských
obèanov, v oboch prípadoch išlo o
úmrtie v dôsledku zlyhania srdca.
Aj keï oficiálne vyhodnotenie
turistickej sezóny bude chorvátskou políciou vykonané neskôr,
bez pochybností je už teraz možné konštatova, že naši policajti
boli významným prínosom nielen
pre zvýšenie bezpeènosti slovenských turistov v najnavštevovanejšej krajine, ale aj významnou
pomocou turistom z iných krajín i
chorvátskym kolegom.
mjr. Ing. Denisa Baloghová,
hovorkyòa Prezídia PZ

378/2015 o dobrovo¾nej vojenskej príprave (úèinný od
2.1.2016). Záujemcovia, ktorí
splnia podmienky (bezúhonný,
spo¾ahlivý, min. vek 19 rokov,
min. úplné stredné vzdelanie
atï.), absolvujú 12–týždòový výcvik. Majú bezplatné ubytovanie
a stravovanie, zapožièanú výstroj
a výzbroj. Zároveò pod¾a návrhu
zákona dostanú za dobrovo¾ný
výcvik jednorazový príspevok 375
euro. Preplácané majú aj cestov-

né náklady na prípravu a z prípravy a ïalšie benefity v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.
Dobrovo¾ná vojenská príprava
je jedna z foriem dopåòania aktívnych záloh. Ak si uvedomíme,
aká je bezpeènostná situácia v
Európe (vo svete), nie je vylúèené, že ešte budeme radi, že aktívne zálohy máme. Je to však zároveò aj možnos, aby tí najlepší absolventi DVP išli k profesionálom.
K Ozbrojeným silám SR alebo k
Policajnému zboru SR.
A to je druhý dôvod, preèo o
téme píšem. V roku 2016 sa na
DVP prihlásilo cca 130 uchádza-

èov (predpokladalo sa, že ich v
pilotnom projekte bude 150), no
pre nároènos prijímacieho konania a z iných dôvodov zostalo len
31 uchádzaèov, ktorí v období júl
– september 2016 absolvovali
prípravu resp. výcvik. V súèasnosti sa vedú diskusie, èi je 31
úspešných absolventov na zaèiatok dos alebo možno projekt
DVP považova za neúspech. Isté však je, že v rámci výcviku sa
nauèili používa pridelenú zbraò,
nosi rovnošatu, komunikova s
nadriadeným, splni rozkaz…atï.
Teda aspoò sèasti si osvojili zruènosti a návyky, o ktorých píšem
nieko¾ko riadkov vyššie. Keïže
sa predpokladá, že absolventi
DVP by sa mohli uchádza o prácu v PZ, náš rezort v spolupráci s
rezortom obrany ponúkol možnos zaradi do odbornej prípravy
vojakov DVP aj základné informácie o Policajnom zbore. Z toho
dôvodu som 26. 9. 2016 urobil
pre vojakov DVP v Prápore výcviku Martin celodennú prednášku
na témy: Policajný zbor (úlohy,
poslanie, riadenie, štruktúra), povinnosti policajta, donucovacie
prostriedky, oprávnenia policajta
a systém vzdelávania policajtov
na Slovensku. Boli to len základné informácie, takpovediac „z rý-

chlika“, pretože na uvedené témy
by nestaèil ani týždeò, ak by mali
by prezentované v dostatoènom
rozsahu. Ale na získanie povedomia o PZ (alebo skôr na prípadné
vzbudenie záujmu o prácu v PZ)
to myslím bolo postaèujúce. Najmä pri témach donucovacie prostriedky, oprávnenia policajta, postup pri prijatí do PZ, som takmer
nestíhal odpoveda na otázky.
Nasledujúci deò (27.9.2016)
pracovníci sekcie personálnych s
sociálnych èinností a osobného
úradu MV SR vojakom DVP prezentovali vybrané témy zákona è.
73/1998 o štátnej službe príslušníkov PZ, ZVJS, SIS a ŽP. O
záver sa postarali kolegovia z odboru výcviku PPZ, ktorí prakticky
demonštrovali èinnos príslušníkov Policajného zboru v konkrétnych bezpeènostných situáciách.
Na budúci rok bude DVP organizovaná opä. Dnes je ažké
predpoklada, aký bude záujem.
Jedno je však isté: som presvedèený, že absolventi DVP by
v prípade prijatia do PZ a nástupu
na štúdium do niektorej zo SOŠ
PZ mali urèite pred ostatnými
poslucháèmi poriadny náskok.
pplk. JUDr. Rastislav Hajko, PhD.
zástupca riadite¾a,
SOŠ PZ Pezinok

Ako preváža samopaly vo vozidle?
V súvislosti so zavedením tzv.
mestských samopalov aj pre príslušníkov základných útvarov sa
znovuotvoril problém ich bezpeènej prepravy a uloženia v èase, keï èlenovia hliadky samopal
k výkonu služby èi k zákroku bez-

získané inšpirácie sa s nami podelil.
Èeskí policajti už majú v autách k dispozícii certifikované
oce¾ové prepravné kufre, ktoré sú
pripevnené vo vozidle. Viac povedia priložené fotografie. Mon-

táž zvládne hociktorá dielòa, v
prípade nových vozidiel je ve¾kou
výhodou prípadná dohoda s ich
dodávate¾om.
V slovenských podmienkach
bolo takýchto pokusov o riešenie
prepravy zbraní vo vozidle ako
šafranu, neoficiálne však vieme,
že technický návrh riešenia je hotový a bude záleža od ministerstva, ako a kedy sa tejto úlohy
zhostí. Budeme sa pýta…
(on)
PS: V novembrovom vydaní si
všimneme spôsob, akým sa èeskí
kolegovia vyrovnali so spôsobom
uloženia dlhých zbraní a s bezpeènou prepravou zadržaných
osôb.

prostredne nepotrebujú. Necha
zbrane v aute bez dozoru nemožno, a ak ti má pri výkone zákroku
len zavadza…
Náš èinorodý predseda základnej organizácie v košickej
SOŠ PZ Dano Èukalovský sa zaujímal, ako riešia problém susedia Èesi, ktorí po tragédii v Uherskom Brode (24. februára 2015)
znova vrátili policajtom z prvosledových hliadok samopaly do rúk.
Zaujímal sa tiež o problém uloženia dlhých zbraní vo vozidle a
spôsob prepravy zadržaných
osôb dvojèlennou hliadkou. O
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Vandali? Slabé slovo!
Neprejde deò, aby si èlovek
niekde priamo nevšimol alebo v
médiách nezaregistroval zmien-

škoda 5–tisíc eur. Iný pošuk zasa
na hraniciach, v Starom Hrozenkove sprejom urobil z koòa

ku o nejakom prípade šokujúceho
vandalizmu. Naša snímka ukazuje stav èakárne na autobusovej
zastávke v Dúbravke – priamo
pred policajnou ubytovòou Saratov. Kto má Z TOHTO rados?
Koncom augusta akýsi zblázený
grafiák znièil fasádu budovy na
Karadžièovej ulici v Bratislave,

zebru, èím zviera vystavil ve¾kému utrpeniu pri èistení srsti. To
má by recesia? Nuž a vrcholom
vandalizmu posledného obdobia
je prípad z bratislavskej Mlynskej
doliny, kde nejaký mladý idiot pri
vysokoškolských internátoch postupoval systematicky, na 38 autách prepichol 44 pneumatík. Do-

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
SEPTEMBER 2016
Čiastka 85
89. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní streleckej
prípravy a previerkových strelieb
príslušníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaradených do
II. výcvikovej skupiny v opravných
termínoch
Čiastka 86
90. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky zaradených
do I. výcvikovej skupiny
Čiastka 87
91. Opatrenie prezidenta Policajného zboru o vymenovaní komisie na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku štátu a na likvidáciu majetku štátu za komoditnú
skupinu 15 - zvieratá
Čiastka 88
92. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny národnej
kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru a príslušníkov Policajného zboru odboru ochranných
služieb Prezídia Policajného zboru

Čiastka 89
93. Rozkaz prezidenta Policajného zboru na vykonanie opatrení
v IV. štvrťroku 2016 s cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky
Čiastka 90
94. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslaného na územie Gréckej republiky
Čiastka 91
95. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslaného na územie Gréckej republiky
Čiastka 92
96. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Modrá 24“
Čiastka 93
97. Nariadenie Prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Prezídia Policajného zboru č. 53/2015 o organizačnom poriadku Prezídia Policajného zboru v znení neskorších
predpisov
Čiastka 94
98. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslaného na územie Talianskej republiky

sia¾ je ten magor v pátraní, pod¾a
zverejnenej fotografie z uliènej
kamery to mohol by hocikto. Ale
zrejme vojde do
histórie slovenskej kriminalistiky
ako
rekordér
svojho druhu. Žeby to bol zamestnanec pneuservisu?
Neprajem
mu niè zlé, len
nech sa aspoò
na desa minút
stretne s 38 majite¾mi poškodených
vozidiel
kdesi na opustenom mieste, kam
hliadka PZ nezablúdi ani náhodou…
Èo s takými
¾uïmi? Kde sa to
v nich berie? Kto
urobil chybu vo
výchove? Škola?
Rodina?
Spoloènos? Strašne
ve¾a otázok, na ktoré h¾adáme a
nenachádzame odpovede…
Peter Ondera
Snímka autor

Ja som opitý?
Vy ste opití!
PROSTÌJOV –
Dychovej
skúške sa museli v sobotu
podriadi policajti, zasahujúci pri
dopravnej nehode. Z opitosti ich
obvinil vodiè, ktorý krátko predtým spôsobil dopravnú nehodu a
mal v sebe takmer tri promile
(2,83) alkoholu. „Muž s policajtami nespolupracoval, odmietol
podpísa tlaèivo s výsledkom dychovej skúšky a nechcel ís ani
na odber krvi,“ uviedol policajný
hovorca v Prostìjove. Kvôli obvineniu policajtov musel prís na
miesto ich nadriadený, ktorý dychovou skúškou zistil, že policajti
opití neboli. Vodièovi hrozí za krivé obvinenie pokuta až 20–tisíc
korún. Policajti navyše zistili, že
vodiè mal súdom zakázané šoférovanie do roku 2020. Teraz mu
za marenie výkonu úradného
rozhodnutia a nieko¾ko priestupkov hrozia až tri roky za mrežami.
(www.idnes.cz, 27. 9.)

Upozornenie
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 7. novembra
2016.
Redakcia

Štyria èlenovia ZO OZP RHCP Prešov na snímke z vrcholu!
Pamiatkou nech je umiestená nálepka OZP v SR… Na snímke
(z¾ava) dole M. Júnová a R. Meždej, hore J. Kentoš a V. Mihaliè.
V dòoch 23–25.08.2016 sa uskutoènil 8. roèník celoslovenského
policajno – hasièskeho výstupu vo Vysokých Tatrách. Organizátor –
Úrad ekumenickej a pastoraènej služby MV SR pod vedením riadite¾a Mgr. Milan Petrulu. Výstupu sa zúèastnili aj odborári základnej organizácie 10–32 RHCP Prešov: predseda Vladimír Mihaliè, hospodárka Mariana Júnová, tajomník Pavel Kulik, èlenka výboru Marianna Bobriková, Mgr. Jozef Zapotocký, PaedDr. Ján Kentoš, Radovan Meždej, Ján Gajdoš a Dušan Vološin. Boli urèené tri trasy pod¾a
nároènosti. Najažšia trasa mierila na vrchol Banikov vo výške 2 178
m.n.m. Zvládli ju až piati èlenovia našej základnej organizácie!
Snímka P. Kulik
(vm)

Spomienka
„…Dopísaný bol príbeh jedného života.
Príbeh, ktorý však nekonèí,
príbeh, ktorý pokraèuje v nás…“
Dòa 4.novembra 2016 uplynie 10 rokov od smrti

ppor. Tibora Bolecha in memoriam,
ktorý bol služobne zaradený na OO PZ v Novom
Meste nad Váhom a tragicky zahynul pri služobnom zákroku v
Èachticiach.
ÈES JEHO PAMIATKE!
Smútiaca rodina

Spomienka
Je to už rok, èo po dlhej chorobe dòa 26. 9. 2015
vo veku 52 rokov odišla na veènos

Janka POLÁKOVÁ,

naša dlhoroèná èlenka a predsedníèka Základnej
organizácie OZP v SR è. 8/47 pri OR PZ Bratislava IV.
Èes jej pamiatke! Stále spomíname!
Základná organizácia 8/47 OR PZ Bratislava IV
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