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R. Fico na zjazde: „Želám si, aby sme v roku 2019 hovorili o minimálnej mzde, ktorá sa zaèína èíslom 5.“

V Bratislave sa konal VIII. zjazd KOZ SR
V dòoch 10.–11. novembra 2016 sa v Bratislave konal VIII.
zjazd Konfederácie odborových zväzov SR. Delegáti zjazdu zvolili vedenie konfederácie a schválili program a
smerovanie KOZ SR na ïalšie štyri roky (2016 – 2020).

Za prezidenta KOZ SR bol
opätovne zvolený Jozef Kollár, za
viceprezidentku KOZ SR Monika
Uhlerová.
Delegáti VIII. zjazdu KOZ SR
prijali na nasledujúce štvorroèné

Delegáti schválili program KOZ SR na najbližšie štyri roky

obdobie Program KOZ SR na roky 2016 – 2020, ktorý je založený
na piatich základných pilieroch:
l Sociálny štát
l Zamestnanos
l Transparentná odborárska
politika
l Sociálny dialóg
l Solidarita a jednota odborov
na medzinárodnej úrovni
Delegáti schválili aj Rezolúciu
VIII. zjazdu KOZ SR, v ktorej zdôraznili svoju úlohu obhajova práva a postavenie pracujúcich a
presadzova približovanie k európskym štandardom vo všetkých
oblastiach života. Nové vedenie
konfederácie má pred sebou jasný cie¾ – za európsku prácu si aj
zamestnanci na Slovensku zaslúžia európsku plácu.

Ako hostia sa zjazdu zúèastnili
predseda vlády SR Robert Fico,
minister práce Ján Richter, minister financií Peter Kažimír, prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský, prezident RUZ Miroslav
Kira¾varga, podpredseda ZMOS
¼ubomír Lőrincz, generálny tajomník Európskej odborovej konfederácie Luca Visentini, predseda Èeskomoravskej konfederácie
odborových zväzov Josef Støedula, predstavitelia odborových
centrál z Maïarska, Po¾ska, Rakúska a iní.
Vo svojom prejave premiér
Robert Fico opä pris¾úbil aj snahu ïalej zvyšova minimálnu
mzdu. „Sme naïalej pripravení
zvyšova najnižšiu mzdu, aby sa
(Pokračovanie na strane 2)

S predsedom OZP v SR po návrate z riadneho zasadania výboru EuroCOP–u

M. Magdoško: „Kto ochráni policajta pred útokmi? Len odbory!“
V dòoch 26. a 27. októbra 2016 sa v španielskej Barcelone konalo riadne jesenné zasadanie výboru EuroCOP–u.
Odborový zväz polície v SR reprezentoval predseda Marián Magdoško. Redakcia POLÍCIA ho v tejto súvislosti
požiadala o rozhovor.
l Pán predseda, v španielskych médiách sa objavili
správy zo zasadania výboru
EuroCOP–u, najfrekventovanejším slovom spravodajstva
bol terorizmus…
Spravidla si médiá rokovania
EuroCOP–u v jednotlivých štátoch Európy až tak ve¾mi nevšímajú, Barcelona bola výnimkou,
prvý deò sme totiž v Barcelone
boli úèastníkmi konferencie o boji
proti terorizmu, ktorú zorganizovala centrála EuroCOP–u a pozvala na òu naozaj reprezentatívnu zostavu prednášajúcich, èo
následne vzbudilo nielen pozornos médií. Poèas celej konferencie a dokonca aj poèas veèere
po konferencii sme boli strážení
španielskou políciou. Samozrejme, že to všetko bolo kvôli našim
významným hosom. Len struène: okrem najvyšších predstavite¾ov Katalánska, reprezentovaných kancelárom, ministrom
vnútra Jordi Janém sa v Barcelone stretli aj policajné špièky boja
s terorizmom v Európe na èele s
Manuelom Panaguom, riadite¾om
Európskeho
protiteroristického
centra. Prednášal aj Pierre Phi-

Výrok mesiaca:

lippe Labre, styèný dôstojník francúzskej polície pre terorizmus z
francúzskej ambasády v Madride,

M. Magdoško
odborník na terorizmus v belgickej federálnej polícii Jean Pierre
Devos, José Torrellas, španielsky
špecialista, obhajca obetí terorizmu, ba aj neapolský prokurátor
Giovani Conzo, ktorý k svojej pôvodnej špecializácii v boji proti talianskej mafii pridal aj boj proti terorizmu. Tých reèníkov v panelových diskusiách bolo viac, možno
až na škodu veci, pretože sme
nemali dostatok èasu ponori sa

do jednotlivých problémov hlbšie.
Hocako, jedným z leitmotívov diskusie bolo už nespochybnite¾né
konštatovanie, že v migraènej
vlne preniklo do Európy nezistite¾né množstvo teroristov v službách islamského štátu a došlo k
nekontrolovate¾nej infiltrácii džihádistov do mnohých európskych
krajín. Dôsledky poznáme všetci.
Teroristickým útokom musia èeli
európske národné polície, preto
problém terorizmu zákonite patrí
medzi prioritné témy EuroCOP–
u. Odznelo množstvo koštatovaní, že pripravenos národných polícii v Európe je ve¾mi rôzna, ani
polície sa poèas hospodárskej
krízy nevyhli škrtom v rozpoètoch,
èo sa prejavilo nielen v disponibilnom poète príslušníkov ozbrojených zložiek, ale aj v ich vybavenosti. Odzneli ponosy na nedostatok nepriestrelných viest a
ïalšieho výstroja osobnej ochrany policajtov. Policajti z krajín najviac postihnutých teroristickými
útokmi sa ponosovali na pracovnú preaženos, krátke prestávky medzi službami, neúnosné fyzické a najmä psychické zaaženie nielen príslušníkov špeciálnych jednotiek, ale aj bežných
hliadok, ktoré majú èoraz väèšie
problémy s imigrantmi. Preto bola
aj na druhý deò rokovania jedna z
nosných tém problematika násilia
na policajtoch, ktoré je ve¾mi výrazne na vzostupe v celom rade
západných krajín, hovorilo sa o

práve policajtov na sebaobranu.
(viac k tejto téme v samostatnom
èlánku na inom mieste – pozn.redakcie) Španielsky kolega hovoril

o prípade, keï slušne obleèený
chlap prišiel k policajnému autu a
zdalo sa, že potrebuje nejakú informáciu. Policajt stiahol okno a
chlap ho bleskovo podrezal. Takých prípadov sme si vypoèuli
množstvo. V súhrne: úmerne s
rastom agresivity imigrantov a
množiacim sa teroristickým útokom vzrastá povinnos národných
vlád viac dba aj o bezpeènos
policajtov – najmä nešetri na ich
materiálno–technickom vybavení,
utvára podmienky pre ich odbornú pripravenos, aby boli schopní
èeli neraz ve¾mi sofistikovaným
útokom džihádistov a to nielen fyzickým, ale aj rôznym žalobám na
súdoch za zásahy policajtov pri
zatýkaní páchate¾ov teroristických útokov, prípadne osôb podozrivých z terorizmu. Odzneli tu
aj informácie z úst právnych zástupcov o ïalších prípadoch, keï
sa policajti stali obeami útokov,
mnohí boli zranení a ïalší, keï na
svoju obranu použili zbraò, museli sa bráni pred obvineniami zo
zabitia. Vo väèšine týchto prípadoch nachádzajú policajti právnu

Drvivá väčšina policajtov sú slušní a čestní ľudia, ale máme obrovské množstvo príkladov ich zlyhaní.

ochranu len u odborových organizácií v rámci EuroCOP–u.
l Èo vás ešte v Barcelone
zaujalo?
Organizátori nám pripravili
prezentáciu vystre¾ovacích elektrických paralyzérov, tzv. taserov,
èo súvisí s témou aktívnej sebaobrany policajtov a od anglických kolegov sme si vypoèuli zaujímavé informácie o formách
lieèebno–rehabilitaènej starostlivosti o policajtov v ich podmienkach. Majú zriadené tzv. centrá
starostlivosti, ktoré nepatria pod
ministerstvo vnútra, ale policajtom poskytujú celý rad rehabilitaèných procedúr v rámci starostlivosti o fyzické, ale aj psychické zdravie prakticky bezplatne. Policajti chodia do centier na
dvojtýždòové pobyty. Centrá sú
do istej miery porovnate¾né s našimi kúpe¾mi, mòa zaujala starostlivos o psychické zdravie.
Centrá majú širokú ponuku
programov na odstraòovanie
stresu, pocitov úzkosti èi depresií,
ponúkajú programy, kde uèia policajtov, ako napomôc kvalite
spánku, ako sa stravova a celkovo ako sa stara o svoje zdravie,
nechýbajú kardiovaskulárne cvièenia, pilates èi iné fittness programy. Každý policajt má na pobyte svojho terapeuta. Zaujalo
ma tiež, že centrá neinformujú
služobných nadriadených policajtov o pobytoch, je to súkromná
(Pokračovanie na strane 3)

Ľubomír Galko, poslanec NR SR za SaS
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Rozlúèkový rozhovor s bývalým predsedom OZP v SR plk. Ing. Miroslavom Litvom

„Kritizujem vtedy, ak mám v talóne lepšie riešenie…“
Spoluzakladate¾ a bývalý dlhoroèný predseda OZP v SR
Miroslav Litva oznámil, že k 31.12.2016 odchádza do služobného dôchodku. Pri tejto príležitosti ho redakcia POLÍCIA požiadala o rozhovor.
l Pán plukovník, netajím, že
k vám prechovávam viac ako
len profesionálny vzah. Ako
novinár som vás spoznal už vo
funkcii predsedu novovzniknutých policajných odborov v roku 1990 a od toho èasu sa naše
cesty èasto krížili èi prelínali.
Napokon sme od roku 2006 úzko spolupracovali priamo na
pôde OZP v SR. Uplynulo viac
ako štvrstoroèie a v tejto chvíli sa s vami rozprávam poslednýkrát ako s príslušníkom Policajného zboru, ktorému ste venovali celý svoj produktívny život.
Príslušníkom PZ, vtedy ZNB,
som od roku 1977. Vo vtedajšom
Zbore národnej bezpeènosti bolo
inžinierov ešte málo, v automobilovej službe mal rezort personálne problémy a tak ma zaradili
práve tam. Rok 1989 ma zastihol
vo funkcii náèelníka ÚAO MV SR.
l Vo verejnosti ste sa stali
známym pri vzniku Odborového zväzu polície v SR v januári
1990, postavili ste sa na èelo
odborárov a OZP v SR oslávil
už štvrstoroèie od založenia.
Vy ste však na VI. kongrese
OZP v SR, na sklonku roka
2014 oznámili, že viac už nebudete kandidova. Od 1. 1. 2015
ste sa stali odborným poradcom ministra vnútra. Ako dnes
hodnotíte pozíciu OZP v SR v
rámci rezortu i mimo neho?
Myslím si, že OZP je v dobrej
kondícii – èi už finanène alebo v
rámci pozície, ktorú má v rezorte.
Odborový zväz polície v SR je
ako reprezentant zamestnancov
konsolidovaný, seriózny sociálny
partner zamestnávate¾a a ve¾mi
mu budem drža palce aj ïalšie
roky, aby si túto pozíciu udržal a
ešte upevnil.
l Vo všeobecnosti odbory
na Slovensku prešli od roku
1989 ve¾mi tànistú cestu, aj v

rámci Kofederácie odborových
zväzov SR má však policajný
odborový zväz dobré meno.
Ako je to vo vzahu k zahranièiu? Aká je pozícia policajných
odborov trebárs v západných
krajinách, dokážeme sa porovnáva? Boli ste v EuroCOP–
e viceprezidentom, aj I. vi-

na našom etablovaní sa na
medzinárodnej úrovni, v bývalom
UISP a neskôr v EuroCOP–e.
l V rezorte vnútra sa pojem
Miroslav Litva stal priam legendou, dokázali ste komunikova
v prospech veci prakticky s
každým ministrom vnútra od
roku 1990 – snáï s výnimkou
jedného ministra, konkrétne
Vladimíra Palka, keï policajní
odborári v závere roka 2005
dvakrát vyšli na protest do ulíc,
presnejšie na Námestie slobody v Bratislave.
Myslím si, že dnes sa už žiaden rozumný zamestnávate¾ ne-

M. Litva
ceprezidentom ako prvý reprezentant policajtov z tzv. východnej Európy…
Mal som možnos podiela sa
na práci EuroCOP–u, èo je európske združenie policajných
odborov, vïaka tomu som mal
možnos spozna situáciu policajných odborov v jednotlivých
krajinách. Ak hodnotím postavenie Slovenska, tak za tie roky od
vzniku OZP v SR v roku 1990 dosiahol postavenie, ktoré odborom
aj vo vyspelých západných krajinách trvalo o desiatky rokov
dlhšie. Vývoj u nás bol podstatne
dynamickejší. Treba si uvedomi,
že policajné odbory vznikali v severských krajinách èi v Anglicku
už koncom 19. storoèia. My sme
hneï na zaèiatku vsadili na spoluprácu s policajnými odborármi v
Nemecku, ve¾mi nám v prvých rokoch pomohli a majú zásluhu aj

zaobíde bez sociálneho partnera,
zastupujúceho
zamestnancov.
Prvou úlohou odborov je zjednoti
zamestnancov, ich požiadavky.
Nebýva to jednoduché, každá
skupina má rozlièné predstavy, aj
my si pamätáme èasy, keï tu boli
založené tzv. velite¾ské odbory.
Princípom práce odborov je úsilie
o dosiahnutie dohody so zamestnávate¾om v záujme zamestnancov – aj za cenu kompromisov, ktoré musia znies obidve
strany. Úsilím odborov musí by
dospie vo vyjednávaní k spoloènému záveru, ktorý prijmú obe
strany. Pojem kompromis nemôžeme vníma ako ústupok. Kompromis je zladenie pozícií oboch
strán do spoloèného záveru. V
našich podmienkach má Policajný zbor úlohy, ktoré musí plni
voèi spoloènosti, na to bol zriadený. Záujmom zamestnávate¾a je

V Bratislave sa konal VIII. zjazd KOZ SR
(Pokraèovanie zo strany 1)

¾uïom oplatilo viac pracova, ako
pobera sociálne dávky. Želám si,
aby sme v roku 2019 hovorili o
minimálnej mzde, ktorá sa zaèína
èíslom 5. Na Slovensku je dostatoèný priestor na ïalší rast miezd.
Umožòuje nám to najmä skutoènos, že slovenská ekonomika
v tomto roku vzrastie o 3,6 %. Naša krajina sa radí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky v Európskej únii. Tejto krajine sa zaèína dari. Dá sa predpoklada, že
rovnaké tempo rastu dosiahneme
aj v roku 2017,“ vyjadril sa R. Fico.
Minister práce Ján Richter

odborárov požiadal o súèinnos
pri nastavovaní politiky zamestnanosti tak, aby zo škôl vychádzali pripravení absolventi a
opatrenia aktívnej politiky trhu
práce boli èo najefektívnejšie.
Vláda a ministerstvo stále h¾adajú spôsoby, ako zvýši u ¾udí motiváciu pracova. Potrebné je tiež
zabezpeèi, aby sa sociálny systém nezneužíval a ¾udia neboli
nútení pracova naèierno. Minister na stretnutí ocenil spoluprácu KOZ SR s ministerstvom
práce, aj v rámci tripartitného
dialógu. „S plnou vážnosou si
dovolím poveda, že sociálny dialóg na Slovensku naozaj funguje.

A to je ve¾mi dôležité, aby bol v
krajine sociálny zmier. Aj keï
niektoré rozhodnutia vlády nie sú
plne v súlade so záujmami odborárov, vždy h¾adáme kompromisy,
za èo vám patrí moja vïaka,“ vyzdvihol minister Richter.
„Pri presadzovaní požiadaviek
je potrebná a rozhodujúca podpora kolektívu, vyzbrojeného silou argumentov. Obzvláš to platí
v prípade odborov, ktorých sila
bola, je a bude taká, ako sú silní
jej èlenovia a ako ju dokážu v
rozhodujúcich chví¾ach ukáza,“
uviedol vo svojom vystúpení novozvolený prezident KOZ SR Jozef Kollár.
/www.kozsr.sk/

ma výkonný, kvalifikovaný a kvalitný policajný zbor. Tento cie¾ dosiahne, keï bude utvára také
podmienky, aby do polície vstupovali kvalitní ¾udia, ktorých si bude môc vybera a následne im
bude utvára optimálne podmienky pre podávanie èo najkvalitnejších výkonov. Toto sú styèné
body, ktoré spájajú zamestnancov so zamestnávate¾om.
l Ako vidíte budúcnos odborov v podmienkach MV SR?
Som optimista. Urèite je potrebné ïalej zvyšova èlenskú
základòu, naozaj nie je jedno, èi
chce vyjednáva so zamestnávate¾om odborový zväz, ktorý ma tisíc, alebo desatisíc èlenov a ešte
viac. Tiež je ve¾mi dôležité, aby
sa odbory netrieštili, ako sa to
stalo aj v niektorých vyspelých
európskych krajinách, trebárs v
Taliansku èi vo Francúzsku, kde
pôsobí viacero policajných odborových združení. Èím viac partnerov je na strane zástupcov zamestnancov, tým väèší je manévrovací priestor pre zamestnávate¾a a menší pre presadzovanie
oprávnených
záujmov
zamestnancov. Odborovému zväzu
polície v SR sa chvalabohu za celých 25 rokov podarilo jednotu
udrža, hoci to nebolo vždy jednoduché. My Slováci máme
nieko¾ko zlých vlastností. Jednou
z nich je, že radi vášnivo rozprávame po chodbách, na uliciach èi
v krèmách, všetko kritizujeme a
všetko by sme chceli ma, každý
má jasnú predstavu, èo všetko a
ako by odbory mali v prospech
zamestnancov robi. Ale keï treba priloži ruku k dielu, zrazu nemá kto, kritikom je ¾úto èo len
zaplati odborový èlenský príspevok, nie ešte urobi v odboroch
nieèo pre druhých. Napriek tomu
som optimista a myslím si, že úloha odborov bude aj v našich podmienkach ïalej rás, dôležité je,
aby si každý uvedomil, že tí, èo
vznášajú požiadavky, musia nies
aj zodpovednos. Budúcnos odborov je v kvalifikovanom vznášaní požiadaviek voèi sociálnemu
partnerovi, v aktívnom h¾adaní východísk z problémov a v schopnosti odhadnú reálne možnosti
zamestnávate¾a.
l Odkedy vás poznám, tak
ste vždy prízvukovali, že odbory nemôžu len kritizova, ale
musia by schopné navrhnú
lepšie riešenie, ako presadzuje
zamestnávate¾.
Áno, snažil som sa riadi touto
zásadou: kritizujem vtedy, ak

mám v talóne lepšie riešenie.
Èas kolegov mi to mala aj za zlé,
keï som od nich požadoval, aby
navrhli, ako odstráni problém,
ktorý kritizujú. Brali to priam ako
útok na osobnú integritu. Pritom
mi nikdy neišlo o to, dokazova
niekomu, že nevie. Naopak, chcel
som ¾udí prinúti, aby sa zamysleli
a skúsili nájs riešenie, ktoré by aj
druhá strana prijala za svoje.
l Na každom pracovisku,
policajné nevynímajúc, sú vždy
dve strany: sú riadiaci pracovníci a tí, èo vykonávajú príkazy,
prièom aj každý riadiaci pracovník má zasa svojho šéfa,
ktorý mu prikazuje a on vykonáva… Prakticky všetky spory
na pracovisku vznikajú z tohto
antagonizmu, je to prirodzené
a univerzálny recept na riešenie vzahov neexistuje. Vlastne
len jeden: Bod 1: šéf má vždy
pravdu. Bod 2: Ak ju nemá, platí bod 1…
Nemci používajú dva trefné
pojmy: arbeitnehmer a arbeitgeber, teda ten, èo prácu berie a
ten, èo prácu dáva… V podmienkach štátnej správy sú všetci zamestnanci štátu, aj ten najvyšší
štátny úradník je stále iba zamestnanec, nikto z nich nie je
vlastníkom firmy Ministerstvo
vnútra SR, Co Ltd. èi Policajný
zbor, spol. s. r. o.. Povinnosou
úradníkov je, aby tieto úrady fungovali a utvárali èo najlepšie podmienky pre prácu policajtov. Za to
zodpovedajú štátu konkrétni riadiaci pracovníci, funkcionári. Odbory majú ma doh¾ad aj nad tým,
aby si niektorí funkcionári neplietli
svoju riadiacu funkciu s riadením
svojej súkromnej firmy.
l Z postu predsedu odborov
ste 1. 1. 2015 prešli na funkciu
poradcu ministra. Niektorí ¾udia v odboroch to definovali
tak, že ste prešli na druhú stranu barikády, iní zasa konštatovali, že je dobré ma „svojich
¾udí“ aj na ministerstve. Necítili ste sa v konflikte záujmov?
Som už príliš starý na to, aby
som sa menil. Moje poh¾ady na
problémy a ich riešenie nezmení
iná funkcia. Ak som prijal ponuku
prejs na túto funkciu, urobil som
tak v snahe pomôc s riešením
niektorých problémov, ktoré sa mi
nepodarilo vyrieši z pozície predsedu odborového zväzu. Je však
pravdou, že pri diskusiách s niektorými riadiacimi pracovníkmi z
ministerstva mi pripomínajú, že
mám na èele peèiatku OZP. Aj na
(Pokraèovanie na strane 5)
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M. Magdoško: „Kto ochráni policajta pred útokmi? Len odbory!“
(Pokraèovanie zo strany 1)

vec každého policajta, èi sa na takomto programe poèas svojej dovolenky alebo iného vo¾na zúèastní. Každý úèastník býva v
jednoposte¾ovej izbe, èo, ako vieme, je pre väèšinu klientov i pacientov zárukou skutoèného oddychu, lebo kto bol aspoò raz v
kúpe¾och vo viacposte¾ovej izbe,
vie, èo to môže by za nešastie
dosta na izbu èloveka, ktorý má
iné zvyky a iné predstavy o spôsobe strávenia lieèebného pobytu, ako vy. Myslím si, že naši odborníci by u anglických kolegov
vedeli nájs pár inšpirácií, ako ponuku služieb našich kúpe¾no–
lieèebných zariadení rozšíri a
skvalitni.
l Vráme sa teraz z Barcelony do Bratislavy. V tzv. ve¾kom
kolektívnom vyjednávaní, teda
vo vyjednávaní vyšších kolektívnych zmlúv s vládou nie
je ešte niè nové?
Èakáme. Proces sa zastavil
na znení memoranda, ktoré nám
v treom kole predložila vláda. S
niektorými formuláciami memoranda sme nesúhlasili, navrhli
sme zmeny a loptièka je teraz na
strane sociálneho partnera. Kým
budú ma èitatelia toto vydanie
POLÍCIE v rukách, možno už bude všetko jasné, ja som optimista.
Navrhnutú valorizáciu pre rok
2017 – štyri a dve percentá – považujem za reálnu a kompromis
medzi chceným a možným.
l A èo sa týka kolektívneho
vyjednávania na pôde ministerstva vnútra?
Mali sme prvé kolo 9. novembra, bolo by zatia¾ predèasné
nieèo komentova, aj náš sociálny
partner èaká na schválenie rozpoètovej kapitoly pre rok 2017.
l Krátko pred naším rozhovorom ste mali stretnutie s ministrom vnútra. Obsah?
Mali sme dostatoèný èasový
priestor na prerokovanie všetkých k¾úèových tém, na ktorých
nám záležalo – poènúc odmeòovaním policajtov a obèianskych
zamestnancov, prípravou novely
èi nového zákona è. 73 o štátnej
službe a tu podotknem, že zákon
è. 73 o štátnej službe nerieši policajné dôchodky ani odchodné.
Ve¾a sme hovorili o situácii v
MTZ, o problémoch s elektronizáciou policajnej služby i o skvalitòovaní pracovného prostredia.
Ve¾a z toho, èo sme si povedali,
nie je vhodné teraz zverejòova,
ale aspoò nieèo. Ve¾mi nám záleží na zmenách v zákone è. 73,
pretože len tak dosiahneme pokrok v otázke kariérneho postupu,
personálnej
stabilizácie,
odmeòovania, prijímania do PZ, v
oblasti BOZP, vo vzdelávaní…

mnohé formulácie nám v zákone
chýbajú, iné je potrebné zmeni
alebo vyhodi, pretože zastarali.
Teraz sa ešte diskutuje, èi je potrebné urobi úplne nový zákon,
alebo pôjdeme do hutnej novely,
ktorá prednostne vyrieši aktuálne
problémy. Z krátkodobého h¾adiska je novela nevyhnutná, ale
súbežne je potrebné pracova aj
na úplne novom modernom zákone o štátnej službe. Hovorili sme
aj o potrebe vypracova stratégiu
èinnosti a materiálno–technického zabezpeèenia Policajného
zboru, ktorá by mala by na dlhšie
obdobie tak, aby sme už teraz vedeli, aký policajný zbor chceme
ma napr. o 10 èi 15 rokov.
l Oba varianty sa zrejme nezaobídu bez peòazí…
Niektoré okruhy problémov sa
zaobídu aj bez peòazí, keï ide o
zmenu formulácií alebo nové znenie paragrafov. Dohodli sme sa

to oblasti považujem za nedobrý
a takto som problém interpretoval
aj ministrovi – aj s mojím komentárom k príèinám. Po vyjdení
spomenutého rozhovoru som mal
na túto tému dlhší telefonický rozhovor s generálnym riadite¾om
sekcie hnute¾ného a nehnute¾ného majetku Ing. Róbertom Pintérom. Bol dos nahnevaný na moje
vyjadrenia. Chápem ho, že oblas
MTZ je v podmienkach nášho rezortu ve¾mi zložitá. Urobilo sa ve¾a dobrých vecí, výmena poèítaèovej techniky, výmena automobilovej techniky, za obrovský
úspech v ostatnom èase považujem napr. prezbrojenie, o ktorom
sme sa bavili už v roku 1992 a
odvtedy celé tie roky ve¾mi èasto.
Ale potom prídu nepochopite¾né
problémy realizácie spomínaných
vecí v praxi a dôsledky vlastne
všetci poznáte. Je aj ve¾a nedostatkov, o niektorých tiež už

Katalánsky kancelár Jordi Jané
na tom, že pracovná skupina pripraví návrhy novely, ktorú predložíme ministrovi. Momentálne sme
v štádiu príprav tém a téz, ktoré
by novela mala obsahova, pracovná skupina bude znova zasada ešte v novembri, v tomto štádiu prekážky nevidím. Peniaze na
odmeòovanie sú samozrejme,
problémom ako vždy a všade. Informoval som pána ministra, že
bez cite¾nejšej zmeny v odmeòovaní Policajný zbor bude ma – a
už teraz má – vážne problémy
nielen udrža si perspektívnych
¾udí, ktorých si udrža chce, ale
rovnako bude ma ažkosti prija
do zboru dostatok kvalitných záujemcov o službu v polícii. Vnímam tento problém ako k¾úèový,
mimoriadne závažný z h¾adiska
prítomnosti, najmä však budúcnosti Policajného zboru.
l Oblas MTZ v polícii je
rovnako „vïaèná“ téma…
V septembrovom èísle POLÍCIE som sa vyjadril, že stav v tej-

hovoríme dlho a nevieme sa pohnú, resp. sa hýbeme ve¾mi pomaly – napr. v opravách a jednoduchších rekonštrukciách policajných objektov, stále ešte aj v
oblasti technického zabezpeèenia policajtov, verejného obstarávania. Ak sa veci neriešia, odbory
nemôžu o tom mlèa, musíme o
problémoch hovori aj verejne.
Ale na druhej strane nie je to len
kritika z našej strany. My ponúkame aj pomoc, vieme zohra aj pozitívnu úlohu, nie len kritizova.
Napríklad pri presadzovaní novôt
v polícii, o ktorých sme presvedèení, že sú užitoèné a pozitívne. Z praxe vieme, že prakticky
všetko nové narazí u nás automaticky na obrovský odpor policajtov. A keï sa ešte zavádzanie
novoty už od štartu nevyhne
mnohým chybám, spravidla je to
potom pohroma a v takých situáciách vieme zohra pozitívnu úlohu. Naši funkcionári sú volení, požívajú ve¾kú dôveru svojich kole-

gov a ak predseda odborov na
akejko¾vek úrovni povie, že to, èo
teraz robíme, je v prospech veci a
je to pomoc pre policajtov, ak máme možnos pripomienkova a
navrhova zlepšenia, tak to ¾udia,
radoví policajti inak vnímajú a prijímajú. Nedostatky, ktoré sa
vyskytujú dnes, chceme pomôc
odstráni, máme vo svojich radoch ve¾a skúsených odborníkov
z praxe a tieto kapacity našich vedomostí a skúseností vieme ponúknu. S ministrom sme sa dohodli, že v riešení problémov MTZ
bude náš odborový zväz polície
viac vtiahnutý do riešení. Dohodli
sme sa na spôsobe realizácie a
verím, že tento spôsob bude užitoèný pre všetkých. Už sám fakt,
že som tieto problémy musel rieši až s najvyšším predstavite¾om
rezortu, nasvedèuje tomu, že
nám mimoriadne záleží na tom, v
akých podmienkach a s akými
technickými prostriedkami budú
policajti pracova. Ministra som
pozval na naše decembrové zasadanie rady predsedov a verím,
že si na stretnutie s odborármi
nájde èas, radi ho privítame.
l Mám ešte na srdci jednu
tému: obraz polície v slovenskej spoloènosti. O prístupe
médií sa ani nemusíme rozpráva, ako klasici hovoria, tam je
„vsjo jásno“. Iná vec sú aktivity našej ombudsmanky, èo je
úrad, ktorý zriadil tento štát,
aby pomáhal tým, ktorí si sami
nevedia pomôc, ktorí sa sami
nevedia bráni. Pani ombudsmanka Jana Dubovcová je voèi
polícii mimoriadne a systematicky kritická, jej vyjadrenia
znechucujú nielen funkcionárov, ale aj väèšinu radových
policajtov.
Otvorene poviem – prístup a
vyjadrenia pani ombudsmanky na
adresu polície ma èasto trápia a
ve¾akrát ani nerozumiem, èo chce
svojím konaním dosiahnu. Políciu zriadil tento štát v prvom rade
ako represívnu zložku, ktorá má
chráni životy, zdravie a majetok
slušných obèanov, daòových
poplatníkov pred zloèincami. Kto
ale ochráni políciu a policajtov
pred ombudsmankou? Navyše, v
poslednej dobe niektorí politici s
jej výdatnou pomocou znevažujú
prácu polície na každom kroku a
každý deò, zneisujú mužov zákona, ktorí sa cítia proti týmto útokom bezbranní a poriadne frustrovaní. V rámci demokracie sme
zrušili verbálny útok na verejného
èinite¾a, hociktorý vagabund a
zloèinec nám na ulici verejne a
beztrestne nadáva, uráža nás,
oligarchovia sa normálne priamo
vyhrážajú svojimi známosami a
vyzleèením policajtov z uniforiem,

ale poctivého policajta sa nezastane nikto a štát, pre ktorý policajt pracuje, na neho zvysoka a
poriadne kašle. Je pravdou, že
náš odborový zväz poskytuje
právnu ochranu policajtom a aj civilným zamestnancom rezortu,
ale len svojím èlenom. Zdá sa, že
aj polícia a policajti by mali ma
svojho ombudsmana, ktorý bude
chráni poctivých bezmocných
policajtov pred útokmi mocných
alebo útokmi zaváòajúcich politikou. Hlúpos, že? Ale kto teda
ochráni statoèných a poctivých
policajtov? Naša pani ombudsmanka sa na stranu policajtov nepostavila ani raz, bráni aj vagabundov a páchate¾ov trestnej èinnosti. Samozrejme, že v takom
ve¾kom kolektíve, ako je Policajný
zbor, sa stane, že dôjde k porušeniu povinnosti èi zákona aj zo
strany policajtov. Takéto prípady
treba objektívne vyšetri a prípadných vinníkov potresta. Prístup pani Dubovcovej však znevažuje a ponižuje celý Policajný
zbor v èase, keï je policajná služba èoraz nároènejšia a nebezpeènejšia. Sám som v polícii
34 rokov, poznám zblízka jej problémy a odporuèil by som pani
ombudsmanke, nech strávi èo len
jeden deò, ale lepšie celý týždeò
po každom 18. dni v mesiaci s policajtmi na niektorom OO PZ v regióne s vysokým výskytom neprispôsobivých obèanov. Môže si
vybra, èi pôjde na východ, na
Spiš, Zemplín, Záhorie alebo na
Gemer, kde len chce, aby si vychutnala kvalitu pracovného prostredia priemerného OO PZ a absolvovala zopár výjazdov do oblasti, kde žijú neprispôsobiví obèania, v obyèajnom policajnom
aute bez doprovodu príslušníkov
PPÚ, bez protiúderového odevu,
bez prilby a bez štítu. Urèite sa
nájde ve¾a riadite¾ov obvodných
oddelení PZ, ktorí ju na takúto exkurziu ve¾mi radi pozvú. Nech
viac vidí a viac spozná, azda jej to
viac otvorí oèi. Samozrejme, to je
možné len vtedy, ak to, èo robí,
nerobí úmyselne s cie¾om destabilizova políciu. Len neviem, èi si
uvedomuje, že tým ohrozuje aj
bezpeènos slušných obèanov
tejto krajiny. Na zasadnutí EuroCOP–u v Barcelone som diskutoval s kolegami z Belgicka a dozvedel som sa, že ve¾mi podobne
vznikali aj no–go zóny vo Francúzsku èi Belgicku, kde dnes už
nevkroèí ani polícia. Sú to mimoriadne skvelé úkryty nielen pre
zloèincov najhrubšieho zrna, ale
dokonca aj pre teroristov, pretože
aj tam zvíazili ¾udské práva a populizmus nad poriadkom, spravodlivosou a zákonnosou.
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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Policajtom v službe neraz ide o zdravie i život. Sú dostatoène chránení?

Nie sú. Ani legislatívne, ani technicky a ani fyzicky
Fyzické útoky na policajtov nie sú ani na Slovensku nijakou výnimkou. Sú ich roène stovky a desiatky z nich sa
pri použití donucovacích prostriedkov resp. pri použití
prvkov sebaobrany a donucovacích prostriedkov nezaobídu bez zranení na oboch stranách.
V poriadku, policajt s útokom
musí ráta a pri použití donucovacích prostriedkov má oporu v zákone. Horšie je, keï ide o útok s
chladnou zbraòou (najèastejšie
nôž alebo palica), prípadne je takto vyzbrojených útoèníkov viac.
Použitie strelnej zbrane je krajný
prostriedok neraz s fatálnym dôsledkom a ak škrtneme varovný
výstrel, všetky ostatné prvky sebaobrany sú viac–menej kontaktné, prípadne je vzdialenos medzi
policajtom a útoèníkom minimálna, riziková. To je aj prípad
obranného spreja. „Kaser vie by
v niektorých prípadoch užitoèný,“
hovorí predseda OZP v SR Marián Magdoško, „èastejšie ale je,
že v oblaku plynu plaèú všetci
okolo a útoèníka, ak je pod vplyvom drog alebo silno opitý, plyn
len poriadne rozzúri, keïže naša
polícia z neznámych dôvodov
stále ešte používa zastaralý
sprej, a nie prúdový kaser, ktorý
by zasiahol len priamo útoèníka,“
pripomína.
Hocako, najmä v obrane proti
agresívnemu útoèníkovi s chladnou zbraòou v ruke radový príslušník PZ nemá použite¾nú alternatívu. Rozpätie možností úèinnej
sebaobrany a pacifikácie útoèníka je príliš ve¾ké – medzi použitím obušku a použitím pištole máme prázdno.
Pozadu…
Aj v porovnaní s praxou v okolitých štátoch vidie, že slovenský
policajt ostal vybavenosou na
úrovni ani nie 20., ale skôr 19.
storoèia, odkedy už policajti v Európe nosia obušky, pušky a pišto-

le. A to sa ešte u nás nájde mnoho aktivistov, ba aj politikov èi
štátnych úradníkov (napr. ombudsmanka), ktorých viac trápia
¾udské práva zadržaných osôb,
ktorí spáchali zloèin, ako právo
policajta na ochranu vlastného
zdravia a života pri výkone služby.
Osobitne rizikové sú pre radových policajtov strety s rozvášnenými skupinami ¾udí. Nie je vždy
èas èaka na kukláèov…. napriklad v
osade, kde staèí
chví¾a a už lietajú kamene, každý chlap
(niekedy i žena) má
odrazu v rukách vidly, lopatu èi poriadny
drúk a hliadke neostane iné, len sa aj s
vozidlom rýchlo presunú do bezpeènej
vzdialenosti. Keïže každá hliadka z OO PZ nemôže ma za sebou húf kolegov z PPÚ, èo už len
predvedenie podozrivej osoby je
v praxi mnohokrát ve¾ký problém,
ba až nerealizovate¾ná úloha.
Preto aj Odborový zväz polície v
SR znova pripomína ministerstvu
potrebu rieši tento problém a poskytnú policajtom prostriedky na
efektívnu sebaobranu a úèinnejšie nesmrtiace donucovacie
prostriedky. Ktoré, o tom sa už roky vedie dlhá, ale z h¾adiska výsledku dosia¾ neplodná diskusia.
Kamera a taser
Najèastejšie sa skloòujú dva
doplnky, ktoré v základnej policajnej výbave chýbajú, hoci majú
oporu v zákone: telová kamera a

Odkukané v Èesku
Náš predseda ZO na SOŠ PZ v Košiciach Dano Èukalovský pri
svojich potulkách v Èesku videl zaujimavý zlepšováèik, ktorý zjednodušuje pripútanie eskortovanej osoby na zadnom sedadle vozidla a zmenšuje aj riziko pre príslušníkov eskorty: zámok pásu je priskrutkovaný k držiaku pásu na pravej stane pri prahu dverí a na sedadle je pripevnený jednoduchý háèik, ktorý pás drží napnutý.
Hliadka môže spolu naklada a pripúta prevážanú osobu
bezpeènostným pásom bez zložitých manipulácii vo vnútri vozidla.
Zaujímavé, nie?
/er/

taser. „Kamera so záznamom má
viacnásobný pozitívny úèinok,“
pripomína M. Magdoško: „Chápem finanèné limity nášho rezortu, ale faktom je, že aj slovenská
polícia potrebuje modernizáciu vo
výstroji a výzbroji policajtov. Pri
mojich stretnutiach s kolegami z
iných štátov na pôde EuroCOP–u
sa èasto rozprávame aj o vybavenosti policajtov a v prípade telových kamier o ich úžitku pre obe
strany niet pochýb, policajti si ich
nevedia vynachváli. Pokia¾ nie je
páchate¾ úplne sfetovaný, celkom
inak sa správa, keï vidí, že jeho
konanie i výroky zaznamenáva
kamera. Jej používanie evidentne
znižuje poèet fyzických i verbál-

nych útokov, nie je nutné použi
donucovacie prostriedky, kamera
tak obmedzuje aj poèet zranení a
výrazne posilòuje dôkaznú situáciu pri dokumentovaní trestných
èinov èi priestupkov. Verbálne
útoky síce už v zákone nemáme,
ale každý èo len trochu normálny
èlovek používa menej vulgarizmov, keï vie, že sú jeho slová
zaznamenávané. Aj prerokúvanie
bežných, trebárs dopravných
priestupkov je tak ove¾a pokojnejšie a policajt má istotu, že ho
nikto nemôže obvini z porušenia
zákona, kamera je jasný dôkaz.“
Podobne jednoznaène sa treba prihovori za zavedenie taserov do bežnej výbavy príslušníkov
na OO PZ – na úvod minimálne v
rizikovejších oblastiach s vysokou
koncentráciou neprispôsobivých
osôb alebo èastejším výskytom
násilných trestných èinov. Potvrdila nám to aj naša malá telefonická anketa medzi riadite¾mi OO
PZ, ktorí sa za používanie taserov
jednoznaène vyslovili. Žijeme už
v inom storoèí, technika nás výrazne posúva ïalej, a preto je
urèite potrebné zavies do polície
nové vyššie technické prostriedky, ale aj klasický èierny obušok
nahradi tonfou prípadne teleskopickým obuškom, prièom je nutné
zmeni policajný výcvik a zamera
ho na požívanie nových technických prostriedkov.
Samozrejme, voèi používaniu
taserov sa nielen u nás, ale všade vo svete vedú aj polemiky,
poukazujúce na urèité riziká. Pozitíva – osobitne v spojení taser a
kamera – však jednoznaène a suverénne prevažujú, voèi použitiu
glocku majú totiž jednoznaènú
výhodu – spacifikujú útoèníka a
pritom splnia úèel, na ktorý v stati
o použití donucovacích prostriedkov myslí zákon – nezabíjajú!
Marián Magdoško tlmoèil aj
názor mnohých prislušnikov PZ –

najmä pri rôznych výtržnostiach v
osadách èi inde by aj prislušníci
na OO PZ ocenili zopár služobných psov, pre policajta by
neraz boli lepšou ochranou, ako
kolega èi nabitá pištol… Nehovo-

mnohých policajtov sa však u nás
viac dbá na luxus a pohodlie
zadržaných zloèincov, ako na
bezpeènos policajtov, zamestnancov štátu. Isté je, že bez týchto tzv. vyhradených priestorov sa

riac o tom, že v problémových oblastiach miest vieme znásobi poèet hliadok vonku zložením hliadky policajt a pes. Z prevádzkového h¾adiska chov psov v podmienkach OO PZ nemusí by jednoduchou záležitosou, ale ako
námet pre najrizikovejšie lokality
urèite stojí za zamyslenie…
Kto je viac chránený?
Pre bezpeènos policajtov pri
výkone služby sa toho dá v oblasti legislatívy, v oblasti technických
prostriedkov a v prípade potreby

policajná prax pri súèasnej personálnej a priestorovej vybavenosti
OO PZ na celom Slovensku nezaobíde, pre bezpeènos policajtov a napokon i pre ochranu
zaistených osôb sú nevyhnutné a
ministerstvo nevidí ani právny
problém. Pod¾a ministra vnútra
zásadné výhrady voèi ich využívaniu nemali ani medzinárodné
inštitúcie, zaoberajúce sa ochranou ¾udských práv. „Tlaèový odbor ministerstva spresnil, že európsky Výbor na zabránenie mu-

aj fyzickej ochrany policajtov na
Slovensku urobi ešte ove¾a viac.
V podmienkach našej politickej
scény to ale nie je vždy jednoduché. Názorný príklad: len nedávno predložila naša ombudsmanka Jana Dubovcová do brannobezpeènostného výboru parlamentu správu o tzv. vyhradených
priestoroch na policajných oddeleniach, ktoré sú pod¾a jej názoru
protizákonné. Rozdiel medzi každodennou policajnou praxou na
základných útvaroch a dikciou legislatívy je zjavne ve¾mi ve¾ký, èaká na riešenie. Pod¾a názoru

èenia, ne¾udského èi ponižujúceho zaobchádzania vzniesol len
námietku, ktorá sa týkala používania takzvaných vyhradených
priestorov, avšak ich existenciu
nenamietal. Výbor odporuèil prija
opatrenia v súvislosti s režimom,
uviedol, že vzh¾adom na malé
rozmery a nedostatoèné vybavenie je väèšina vyhradených priestorov nevhodná na zadržiavanie
osôb na dlhší èas ako nieko¾ko
hodín,“ vysvetlilo ministerstvo.
Ombudsmanka tento názor nezdie¾a.
Peter Ondera

Smútoèné oznámenie
S hlbokým zármutkom a žia¾om oznamujeme všetkým priate¾om, kolegom a známym, že dòa 25. októbra 2016 nás vo veku
53 rokov tragicky opustil

Stanislav ROJKA z OO PZ v Seredi.

Od roku 1993 pôsobil na OO PZ Sereï, naposledy vo funkcii starší referent pre prácu v komunitách, vo vo¾ných chví¾ach vášnivý rybár. Èlenom
Odborového zväzu polície v SR bol od roku 1994.
Pochovaný je na cintoríne v Dolnej Strede.
Èes jeho pamiatke!
Kolegovia z OO PZ Sereï a ZO OZP v SR Galanta
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„Kritizujem vtedy, ak mám v talóne lepšie riešenie…“
(Pokraèovanie zo strany 3)

pôde ministerstva sa usilujem
vníma problém z oboch strán, teda z poh¾adu zamestnanca, ale i
z poh¾adu zamestnávate¾a. Snažím sa navrhova riešenia, ktoré
by zlepšovali podmienky zamestnancov, ale tak ako predtým
odborár, aj teraz si musím by vedomý, aké sú možnosti rezortu,
aké sú možnosti štátu vo vzahu k
polícii a v rámci týchto možností
som sa snažil hýba a navrhova
riešenia.
l Èasto ste poèúvali: To nejde, to sa nedá?
V prvom rade si vždy musíme
ujasni, èi to, èo chceme, je naozaj potrebné, užitoèné a èi na to
máme. Ak si odpovieme áno a
potom niekto tvrdí, že to nejde, je
na odboroch, aby ukázali, ako to
predsa len ide. Odborár sa pri komunikácii s úradníkmi vždy musí
usilova o to, aby úradník pochopil, že navrhované riešenie je výhodné pre obe strany. Vtedy dochádza ku konsenzu a môžeme
spoloène h¾ada spôsob, ako to
urobi, ako to dosiahnu. Tak by
mala fungova komunikácia.
l Teraz má ve¾kú naliehavos dotiahnutie novely zákona
è. 7, ale vy odchádzate… V
skutoènosti mal by nový zákon – pod¾a pôvodného zámeru – úèinný od 1. 1. 2015, teda k
chvíli, keï ste nastúpili na ministerstvo do funkcie poradcu
ministra.
Raz som už musel odís, mám
už naozaj dos rokov. Faktom je,
že práce na zákone sa koneène
rozbehli. Stratili sme ve¾a èasu.
Najprv sa robilo na spoloènom
zákone pre policajtov a hasièov,
dlho trvalo, kým odbory presvedèili zamestnávate¾a, že to nemá riešenie. Potom zasa hovorili,

že by to mal by zákon bez akýchko¾vek finanèných nárokov na
štátny rozpoèet. Takisto nezmysel. Teraz sú ešte dve predstavy,
èi urobi hneï nový zákon, alebo
najprv menšiu novelu a potom zákon. Hocako, práce sa koneène
rozbehli a dúfam, že dospejú do
úspešného záveru. Od zákona
oèakávame, že na jednej strane
odstráni prekážky v práci a tým
zefektívni èinnos polície. Kto by
ho chcel zúži len na zmenu platových tried, nevyrieši tak problémy, na ktoré poukazujú obe strany a nedosiahne efektívnos.
Každému je však jasné, že je nevyhnutné zvýši motiváciu ¾udí na
vstup do PZ, to sa nedá dosiahnu diplomami èi èestnými
uznaniami, len zlepšením odmeòovania. Takýto proces je podobný procesu v súkromnej firme. Ak
firma zvyšuje mzdy, súbežne h¾adá cesty k zefektívneniu èinnosti,
aby tak získali zdroje na mzdy a
zisk. Aj my potrebujeme ¾udí vybera, nie náborova, ale za diplom dnes naozaj nikto robi nebude. Stav vysokej nezamestnanosti je minulos, pribúda nám vysokoškolsky vzdelaných ¾udí, ale
kvalifikovaných je èoraz menej.
Zákon je nevyhnutnos, èasu na
prípravu bolo dos, musí otvori
cestu k vyššej kvalite.
l V našom rezorte silnejú
ponosy, že je problém získa do
funkcií kvalitných ¾udí, od nového zákona sa zrejme oèakáva aj to, že stanoví kvalifikaèné
predpoklady pre výkon tej –
ktorej funkcie a vôbec prinesie
do rezortného školstva viac
èerstvého vzduchu.
Ak ostaneme na pôde nášho
rezortu, tak už dlho tvrdím, že
druhá maturita na strednej policajnej škole je úplná zbytoènos.

Dobrovo¾ní darcovia už odovzdali
viac ako 105 litrov krvi

V stredu 9. novembra 2016 prebiehala na KR PZ v Žiline dobrovo¾ná akcia pod názvom „Policajná kvapka krvi“. Záštitu nad
uš¾achtilou akciou prevzal riadite¾ KR PZ plk. Mgr. Ivan Špánik, ktorý ju aj opätovne inicioval (v minulom a v tomto roku zorganizovalo
KR PZ tri akcie „Policajná kvapka krvi“ – v máji 2015, v novembri
2015 a v apríli 2016. Celkovo sa na nich zúèastnilo 188 dobrovo¾ných darcov krvi, ktorí darovali takmer 79.000 mililitrov krvi). O
novembrovú Kvapku krvi prejavilo záujem celkovo 58 darcov krvi.
Boli medzi nimi okrem príslušníkov PZ aj vojenskí policajti z Ministerstva obrany SR, obèianski zamestnanci KR PZ a zamestnanci
Centra podpory Žilina. Celkovo bolo darovaných viac ako 26.000
mililitrov krvi.
Akcia nebola urèite posledná a krajské riadite¾stvo bude aj v budúcnosti organizova „Policajnú kvapku krvi“, a tak nezištne pomáha tým, ktorí to bezprostredne potrebujú.
(rm, KR PZ Žilina)

Takisto neviem, preèo našu Akadémiu PZ zaujíma uplatnite¾nos
jej absolventa po odchode z PZ.
Pre mòa to je nie že druhoradé,
ale sedmoradé. Dôležitos Akadémie PZ vidím v príprave poslucháèa pre výkon policajnej služby. Platíme si ju ako rezortnú školu, nie sme všeobecnovzdelávacia inštitúcia, ako to tvrdili niektorí predchádzajúci rektori. Ak áno,
nech potom akadémiu platí ministerstvo školstva. V našej Akadémii PZ mi chýba zodpovedajúce
vzdelávanie pre výkon policajnej

výsledkom schopností nášho
školstva – a tiež vecou personálneho výberu.
l Pomalièky sa nám zvolebnieva, polícia je vïaèný terè.
Poènúc politikmi až trebárs po
pani ombudsmanku…
To¾ko ¾udí s chorým myslením,
ako vidie v súèasnej politike, to
vari ešte ani nebolo. To, že majú
priestor pre svoje vystúpenia, je
len odrazom, kam speje celá spoloènos. Z národa, používajúceho
zdravý sedliacky rozum, stávame
sa postupne národom filozofov.

M. Litva v kruhu novinárov. Zákon 328, rok 2012.
služby a celoživotné vzdelávanie
vysokoškolsky vzdelaných policajtov, kde nevidím žiadne výstupy. Rezortné školstvo nemáme
preto, aby bolo uèite¾om dobre,
ale preto, aby sme mali kvalifikovaných policajtov, špièkovo pripravených pre výkon policajnej
služby.
l S akými pocitmi odchádzate?
Na jednej strane som rád, že
sa podarilo dotiahnu zákon o
osobitnom systéme sociálneho
zabezpeèenia policajtov a vojakov do praxe. Ten zákon prešiel
tvrdou oponentúrou Inštitútu finanènej politiky ešte pod vedením nebohého pána Filka a prešiel úspešne. Z h¾adiska životaschopnosti je nadèasový, má napoèítané 60 rokov solventnosti,
som spokojný. Novela samozrejme sprísnila niektoré podmienky
na súèasnú dobu a na to, aby si
¾udia uvedomili, že zamestnanie
policajta by malo by celoživotným povolaním. Ale stretával
som sa aj s ¾udmi, ktorí prišli do
zboru a po roku si rátali, ko¾ko im
ešte chýba do výsluhového dôchodku. Tak to nemohlo fungova
a nefunguje to tak ani vonku, hoci u nás koluje strašne ve¾a skreslených informácií, ako sa majú
dobre policajti vonku. Realita je
iná. Práca policajta má by celoživotným nie povolaním, ale poslaním. Musíme odstráni isté prekážky. Neodstránime nebezpeèenstvo tejto profesie, neodstránime nápor na èloveka po fyzickej
i psychickej stránke. Ale je, a musí by v možnostiach rezortu, aby
sme z práce policajta odstránili
zbytoèný stres, spôsobovaný nekvalifikovanými
rozhodnutiami
nadriadených ako aj nepripravenosou policajtov pre reálny výkon služby. Èasto je vidie, že títo
¾udia nie sú dostatoène pripravení kvalifikovane rozhodova, èo je

Celý život som bol viac na èísla
ako na pocity, tak pripomeniem,
že voèi superobjavu daòového
bonusu a superhrubej mzdy sme
ako OZP organizovali podpisovú
akciu a prvýkrát v histórii aj hromadnú pripomienku k návrhu zákona, adresovanú ministrovi práce a sociálnych vecí, ktorým bol
vtedy ten istý pán Mihál. Vtedy sa
nedokázal s našimi pripomienkami vyrovna, skúša to s pánom
Sulíkom znova. Možno je to dané
stavom nášho školstva, že sa nájdu ¾udia, ktorí radi filozofujú, ale
málo rozmýš¾ajú a rátajú. Inak by
sa nemohlo sta, že podporujú
nieèo, èo im neprinesie niè dobré,
len škodu. K pani ombudsmanke
len to¾ko: niekedy rozmýš¾am nad
skutoènou motiváciou niektorých
jej postupov voèi polícii. Zhodneme sa s òou urèite na telových
kamerách, ktoré rozhodne považujem za potrebné – ale s tým,
že po ich zavedení bude musie
pani ombudsmanka zaprie nos
medzi oèami, pretože sa jasne
ukáže, na koho strane stojí. Bude
jasnejšie, kto je obe a kto útoèník. Èo povie potom? Vážne je,
že útoky politikov psychopatov a
nedomyslené výpady pani ombudsmanky znechucujú policajtov, vnútorne ich rozkladajú,
berú im energiu a presvedèenie v
boji za spravodlivos a zákonnos.
To je smutné, najmä však nebezpeèné pre kvalitu policajného výkonu.
l Posledné slovo? Vízia?
Posolstvo?
Odchádzam, pretože som tu
už pridlho. Vlastne som bol všade
pridlho, aj vo funkcii predsedu
odborov. Viem, že som poèas
môjho pôsobenia mojimi názormi
a postojmi naštval ve¾a ¾udí a v
zbore asi nemám ve¾a priate¾ov,
ale mnoho vecí som robil v záujme budúcnosti Policajného zboru
– hoci obèas aj proti vôli èasti je-

ho príslušníkov. Celý život som sa
riadil zásadou, že musím vidie
dopad návrhov, ktoré sme predkladali. Ak urobím jeden krok,
musím vedie odhadnú, èo urobí
druhá strana a ako potom budem
reagova, musím ma pripravený
druhý môj krok, potom tretí,
štvrtý… a najmä musím ma celý
èas pred sebou jasne definovaný
cie¾. Prajem si, aby sa podarilo
úspešne zavàši novelu zákona è.
73, aby policajtov motivoval osta
èo najdlhšie v Policajnom zbore,
aby odbúral zbytoèný stres, aby
riadili len kvalifikovaní ¾udia, aby
vo funkciách postupovali tí najlepší a aby sa nikto zaèínajúci neprišiel uèi hneï do policajnej èi rezortnej centrály. Hovorí sa, že policajtom zaèína by èlovek po piatich rokoch praxe, po desiatich sa
pomer plusov a mínusov vyrovnáva, po pätnástich rokoch je takýto
èlovek jasným prínosom pre prácu polície. Novelou zákona è. 328
sme urobili ve¾ký krok k tomu, aby
¾udia ostávali v polícii èo najdlhšie
– nie kvôli dôchodku, ale preto,
že vnímajú svoju profesiu ako celoživotné poslanie. Prial by som
si, aby celý ten èas služby slovenský policajt nepoznal, èo sú to
materiálne starosti v rodine, aby o
neho bolo všestranne postarané
a aby mohol v službe odovzdáva
zo seba maximum toho najlepšieho, èo v òom je. Prial by som si,
aby sa poctivý, èestný policajt nemusel nikdy a nièoho bá, aby mal
istotu vo svojich kolegoch a
nadriadených, že nemusí uhnú
ani o milimeter, keï koná v súlade so zákonom.
Zhováral sa Peter Ondera

Z policajnej
„tvorivosti“
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Stovky francúzskych policajtov vyrazili do ulíc miest na protestné pochody

Kolóna služobných vozidiel zaplnila aj slávny bulvár Champs Ellysés
Na nepovolené protestné akcie aj s použitím desiatok
služobných vozidiel so zapnutými majákmi a sirénami 18.
októbra vyrazili v Paríži do noèných ulíc francúzski policajti, aby tak upozornili na zlé financovanie polície a na
svoju nedostatoènú ochranu pred útoèníkmi, narušite¾mi
verejného poriadku.
Podobné manifestaèné protesty policajtov sa v ïalších
týždòoch uskutoènili nielen v Paríži, ale aj v ïalších francúzskych
mestách – niekde aj opakovane
– a spôsobili v centrách miest dopravné problémy. Francúzski po-

licajti pod taktovkou policajných
odborov týmto spôsobom reagovali na udalosti z októbra, kedy v
niektorých prímestských sídlach v
blízkosti Paríža došlo k viacerým
otvoreným potýèkam medzi policajtmi a imigrantmi.
Chceli ich upáliť
Príèinou tejto bezprecedentnej

policajnej demonštrácie bol útok
na policajnú hliadku, ku ktorému
došlo 8. októbra vo Viry-Châtillon
v departemente Essonne. Úlohou
policajtov bolo preveri bezpeènostnú kameru nainštalovanú
v oblasti, kde èasto dochádza ku

krádežiam áut. Kameru v minulosti opakovane poškodzovali neznámi páchatelia. Skupina neznámych páchate¾ov obk¾úèila
hliadkové auto polície, rozbila na
òom sklá a vhodila doò zápalné
f¾aše. Dvom policajtom vo vnútri
vozidla bránili z horiaceho auta
vystúpi, zranení boli aj dvaja po-

Neuverite¾ný rozsudok vo Viedni
V závere lanského roka iracký imigrant vo Viedni znásilnil 10–
roèného chlapca na toalete mestského bazénu. Chlapec utrpel zranenie v análnej oblasti a posttraumatický šok. Iraèan Amir A.sa k èinu priznal, bránil sa tým, že je už 4 mesiace bez ženy, ktorú pri úteku pred vojnou nechal doma…
Súd nižšej inštancie Iraèana odsúdil na 6 rokov trestu odòatia
slobody. Jeho advokát sa odvolal k najvyššiemu súdu so zdôvodnenim, že jeho klient nemusel rozumie výkrikom chlapca Nein! Nein!,
preto vraj nemusel vedie, že chlapec nechce by znásilnený!
Prípadom sa teda zaoberal najvyšší rakúsky súd, ktorý zrušil
prvostupòový rozsudok a „vec“ mu znova vrátil na prejednanie, treba vraj preveri, èi chlapec naozaj nechcel by znásilnený!
Škandalózny rozsudok pobúril rakúsku verejnos. Chlapcovi navyše súd priznal odškodné
len vo výške 4 700 eur,
ktoré matke vyplatí rakúsky štát, suma vo výške dvoch priemerných
mesaèných platov však
nepokrýva ani náklady
na chlapcovo lieèenie.
/AEnews/

licajti, ktorí kolegom pribehli na
pomoc. Stav dvoch príslušníkov s
rozsiahlymi popáleninami je vážny, minimálne jeden z nich bude
popáleninami trvalo znetvorený.
Protestujúci policajti poukázali
na svoje nedostatoèné vybavenie
pri stretoch s agresívnymi skupinami migrantov a žiadali odstúpenie šéfa Národnej polície Jeana–

Marca Falcona. Kritizovali tiež
množstvo povinností, ktoré musia
vykonáva a ktoré pod¾a nich nesúvisia s prácou policajtov, iba
odèerpávajú kapacity pre priamy
výkon služby, napr. dopravu opitých do nemocníc èi prevozy osôb
do zariadení väzenskej správy.
Potvrdili aj to, èo vedenie francúzskeho štátu – na rozdiel od Švédov – nechce prizna. Že v Paríži
i v ïalších francúzskych mestách
reálne existujú tzv. no–go zóny,
kam hliadky polície chodia iba
pod ochranou kukláèov, pretože
sú neustále terèami útokov kameòmi, ktoré hádžu aj maloletí
migranti. Èasté je tiež podpa¾ovanie policajných vozidiel a vozidiel
MHD. Radoví hliadkoví policajti
preto o. i. žiadali nepriestrelné
vesty, ochranné štíty, prilby, vybavenie skiel vozidiel ochrannými
fóåiami i ïalšie prostriedky osobnej ochrany. Kritizovali tiež platnú
legislatívu, ktorá viac bráni útoèníkov, ako zasahujúcich policajtov. Volali teda po práve na sebaobranu. Terèom kritiky bol i zlý
stav policajných staníc, ktoré potrebujú údržbu a opravy.
Podobná vlna protestov sa vo
Francúzsku odohrala už vlani po
sérii teroristických útokov, štát
následne výrazne posilnil a dovybavil špeciálne policajné jednotky. Asi polovica zo 150–tisíc francúzskych policajtov však „ostáva
na ulici bezbranná, bez možnosti
úèinnej ochrany voèi skupinovým
atakom“ najmä moslimských migrantov. Médiá dali priestor pre
vyjadrenia policajtov, ktorí sa ponosovali, že ochranné prostriedky
si kupujú za vlastné peniaze.

Protest rozhýbal politikov
Francúzsky minister vnútra
Bernard Cazeneuve na parlamentnej pôde vyhlásil, že chápe
rozhorèenie policajtov, no nesúhlasí s tým, aby pri protestoch používali služobné autá a majáky.
Noèný protest kritizoval aj šéf národnej polície Jean–Marc Falcone, ktorý chce necha konanie

úèastníkov preveri a policajti potvrdili, že ich inšpekcia za úèas
na protestoch vyšetruje. Protesty
však prinútili k aktivite a k zmene
postojov aj najvyšších štátnych
predstavite¾ov. S odborovými predákmi sa napokon stretol minister
vnútra Bernard Cazeneuve, ktorý
im s¾úbil, že bude s jednotlivými
policajnými jednotkami rieši ich
problémy. Zástupcov protestujúcich prijal aj francúzsky prezident
Francois Holland a vláda už na
technické dovybavenie policajných jednotiek schválila 250 miliónov eur z rozpoètu pre rok
2017. Pripravujú sa tiež zmeny v
legislatíve, najmä v trestnom poriadku, celý vládny program dostal pracovný názov Verejný
bezpeènostný plán.
Podpora verejnosti
Protesty policajtov –
na
prekvapenie pozorovate¾ov z médií – podporila aj verejnos. Významné denníky, ako je Le Figaro
èi Le Monde, komentovali výrazné prejavy solidarity s políciou,
ktorá sa inak – ako vo väèšine
štátov – neteší ve¾kej ob¾ube obyvate¾stva. Pod¾a tlaèe ¾udia aplaudovali z okolitých balkónov,
kadia¾ prechádzal dav demonštrantov, hlasným trúbením dávali
najavo podporu vodièi áut i bicyk-

Upozornenie
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 9. decembra
2016.
Redakcia

listi, dokonca návštevníci miestnych barov vychádzali na chodníky a demonštratívne pripíjali policajtom na zdravie. To všetko za
výkrikov „bravo“ a spontánneho
spevu národnej hymny miestnym
obyvate¾stvom. Na francúzskych
vlajkách, ktoré niesli obyvatelia,
bolo možné èíta nápisy: „Obèania podporujú políciu“, alebo
„Obèania sú s políciou“.
Pod¾a denníka Le Figaro boli
policajní funkcionári parížskeho
regiónu zjavne dojatí podporou,
ktorú im preukazovalo obyvate¾stvo a zaèali skandova: „Nahnevaní policajti, solidárni obèania“, alebo „Obèania, poïte s nami!“ Le Figaro cituje vyhlásenie
dvoch príslušníkov polície. Thomas: „Bol som prekvapený, ko¾ko
¾udí nás podporuje. Myslel som,
že budeme èeli viacerým prejavom nepriate¾stva. Populácia
skutoène pochopila, èo sa tu deje. Videla, kto nefunguje na úrovni verejných služieb.“ Pod¾a Josephine obyvate¾stvo zažíva to isté, èo zažívajú policajti. „My sme
tiež zúfalí. Hájime inštitúcie, ktoré
nemajú dôveru. Sme tu, aby sme
zapálili plameò…“
/Spracoval –on– pod¾a francúzskej tlaèe, www.cas.sk,
www.aktualne.sk/

Tínedžer hodil pred uèite¾ku
atrapu granátu a vykríkol
Alláhu akbar…
Pätnásroèný chlapec musí
pod¾a rozhodnutia nemeckého
súdu odpracova 20 hodín verejnoprospešných prác a napísa
trojstranový rukopisný sloh na tému „Preèo by sa nemalo žartova
s hraèkovými zbraòami“ po tom,
ako v máji v škole hodil pred uèite¾ku napodobeninu granátu a
vykríkol „Alláhu akbar“.
Tínedžer, ktorý má marocké
obèianstvo, bol pod¾a agentúry
AP obvinený z narušenia verejného poriadku. Hovorca düsseldorfského okresného súdu
Marcel Due však povedal, že
sudca obvinenie zruší pod podmienkou, ak chlapec vykoná to,
èo mu súd nariadil.
Chlapec, ktorého meno nezverejnili, uviedol na svoju obhajobu, že išlo len o žart a poprel
akúko¾vek islamistickú extrémistickú motiváciu. Tvrdil, že napodobeninu granátu našiel na
školskom dvore.
(Nový èas, 26.09.2016)

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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Priestory OO PZ v Spišských Vlachoch sú naozaj katastrofou a náprava je stále v nedoh¾adne

Pozvanie pre pána ministra Kaliòáka: To by mal vidie osobne!
Koncom októbra uskutoènili naši inšpektori BOZP spoloène s referentmi BOZP a PO Centra bezpeènostnotechnických èinností z Topo¾èianok kontroly dodržiavania predpisov na úseku bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci na OO PZ v Michalovciach, na pracovisku Oddelenia cudzineckej polície v Michalovciach a na OO PZ v
Spišských Vlachoch. Hneï „zaèerstva“ sme boli v redakcii zvedaví, aké poznatky z kontrol priniesli.
Podpredseda Roman Laco,
ktorý bol zároveò vedúcim kontrolnej skupiny, v rozhovore pre
POLÍCIU podèiarkol, že výsledky
sú len predbežné, pretože k protokolom sa musí vyjadri aj druhá
strana a to nejaký èas potrvá.
Podèiarkol však, že kontroly
BOZP, ktoré robí odborový zväz,
majú hlavný cie¾ verejným pouká-

neckej polície v Michalovciach už
h¾adajú dlho, potvrdil inšpektorom riadite¾ RHCP Prešov plk.
Mgr. Vladimír Gladiè, ako aj riadite¾ OR PZ v Michalovciach pplk.
Mgr. Milan Vojník. Isté vhodné
priestory sa núkali napr. v Strážskom èi v Seèovciach, boli však
odmietnuté, Michalovce sú pred-

visko je vôbec najhoršie, aké som
kedy videl. (Situácii na tomto obvodnom oddelení PZ sa už venovala POLÍCIA v minulom roku) To
je jedným slovom katastrofa. Fyzicky devätnás policajtov sa tu
nijako nemôže pomesti, niet tu
kde prija stránky, nehovoriac o
predvolávaných èi predvedených

stojne, vo vnútri udrie do oèí
znaèná ošarpanos interiérov,
zdevastované linoleum, ponièený
vari 40–roèný nábytok. Bezmála
tridsiatka pracovníkov sa tu tiesni,
muži a ženy majú spoloènú šatòu
(!). Pritom – ako každé pracovisko CP – aj michalovské je ve¾mi frekventované, denne sa tu
premelú desiatky stránok, ktoré

OO PZ Spišské Vlachy

zaním na nedostatky pomôc k
ich odstráneniu. Mnohokrát sú
preto aj riadiaci pracovníci za
návštevu inšpektorov skôr vïaèní, pretože už sami urobili v úsilí o
zlepšenie pracovného prostredia
maximum a ak toto úsilie bolo
márne, ak sa už cítia bezmocní,
vïaèní sú za každú pomoc.
Reprezentačné priestory?
Tak to bolo aj v prípade pracovísk Oddelenia cudzineckej polície v Michalovciach a OO PZ v
Spišských Vlachoch, kde inšpektorov priviedli práve už dlhšie vnímané informácie o ve¾mi závaž-

ných nedostatkoch v oblasti
BOZP.
Pracovisko cudzineckej polície
v Michalovciach sídli v priestoroch, ktoré rozhodne nemožno
považova za dostaèujúce. Hoci
zvonka vyzerá objekt celkom ob-

musia èaka v úplne nevyhovujúcich, nedôstojných priestoroch.
Skrátka – naozaj biedna vizitka
nášho štátu, o reprezentácii sa
hovori nedá!
Náhradné, viac vyhovujúce
priestory pre pracovisko cudzi-

sa len prirodzeným centrom tohto
regiónu. Možnosti sa preto pod¾a
slov podpredsedu Romana Laca
h¾adajú ïalej. V objekte OR PZ je
už nevyužívaná kuchyòa s jedálòou, dali by sa prerobi, úvahy
vedenia OR PZ idú aktuálne týmto smerom, informoval nás podpredseda. Aktuálny stav zaznamenávajú fotografie z návštevy
inšpektorov.
Spišské Vlachy? Katastrofa!
Ïalšou zastávkou inšpektorov
bolo OO PZ v Spišských Vlachoch. Podpredseda Roman Laco: „Ak dojmy z návštevy pracoviska Cudzineckej polície v Michalovciach rozhodne neboli dobré, skôr jednoznaène zlé, potom v
prípade OO PZ Spišské Vlachy
môžem poveda, že toto praco-

osobách,“ konštatuje R. Laco.
Dezolátny nábytok, riadite¾ oddelenia sám priniesol z domu nieko¾ko stolièiek, aby ¾udia vôbec
mali na èom sedie. Roman Laco:
„Neverím, že nejaký kus nábytku
tu má ešte evidenèné èíslo.“
Niet tu kde skladova spisy,
pivnica je èasto zatápaná a nepoužite¾ná na akýko¾vek úèel. Pôvodne sa v nej skladovalo pivo,
terajší objekt OO PZ bol totiž
predtým dedinskou krèmou… Za
domom je naozaj slušný dvor,
kde by sa fajn popíjalo chladené
piveèko, ale na prácu policajtov
sú tu priestory absolútne nevyho-

vujúce. Konštatovala to už hygienická kontrola, ktorá tu bola v roku 2006… A odvtedy sa niè nezlepšilo, skôr naopak. Niet sa tu
kde prezliec, niet kde vypoèúva,
advokáti si tu odmietajú vôbec
sadnú na stolièku… Pokojným
miestom na rozhovory je akurát
veranda za domom – bez oh¾adu
na poèasie.
Podpredseda Roman Laco: „S
plnou vážnosou dávam priestory
tohto oddelenia do pozornosti pánovi ministrovi vnútra, aby si našiel èas, osobne zavítal na OO PZ
v Spišských Vlachoch a presvedèil sa, v akých podmienkach
musia pracova tunajší policajti.
Myslím si, že policajti si zaslúžia
pochvalu, že v týchto podmienkach sú ochotní pracova. Z môjho poh¾adu sú neskutoène demotivujúce a nedôstojné 21. storoèia.“
Najväèší paradox podmienok
pre prácu policajtov na OO PZ v
Spišských Vlachoch spoèíva v
poznaní, že už pred troma rokmi
ministerstvo vnútra získalo do
svojho vlastníctva objekt po bývalom výskumnom ústave, ktorý sa
javil pre potreby OO PZ ako ideálny, bez potreby rozsiahlych a nákladných rekonštrukcií… Pod¾a
posledných informácií chce výskumný ústav priestory spä z dôvodu, že ich ministerstvo vnútra
nevyužíva.
Inšpektori sa v òom boli pozrie. Rezort dal v objekte ešte
pred dvoma rokmi urobi nový vykurovací systém, medzièasom
pribudli aj nové toalety. Aj pod¾a
názoru Romana Laca rozsah
prác, ktoré je ešte potrebné urobi, nie je ve¾ký a objekt by mohol
by k dispozícii pre ¾udí z OO PZ.
Preèo stále nie je???
O tomto probléme sme písali v
POLÍCII tiež už vlani, prešiel viac
ako rok a stále ešte niè! Požiadali
sme už vtedy o bližšie informácie
aj centrum podpory v Košiciach.
Odkázali nás na ministerstvo, na
sekciu hnute¾ného a nehnute¾ného majetku, odkia¾ neprišla žiadna odpoveï. Naozaj bude minister vnútra Robert Kaliòák jediný, ktorý dokáže s týmto problémom pohnú?
Peter Ondera
snímky: OZP v SR

Poïakovanie
Týmto chceme poïakova kolegom z odboru všeobecnej a
vnútornej správy Okresného úradu Bratislava, kolegom z OR PZ
Bratislava IV a všetkým ostatným za úèas na dôstojnej poslednej rozlúèke s naším drahým

pplk. Mgr. Petrom Gròom,

s ktorým sme sa vo veku 51 rokov navždy rozlúèili. Bol príslušníkom PZ od roku 1985 do roku 2011,
naposledy vo funkcii zástupcu riadite¾a Úradu
justiènej a kriminálnej polície Okresného riadite¾stva PZ v Bratislave IV. Bol èlenom OZP v SR. Od roku 2012
až do svojej predèasnej smrti dòa 1.11. 2016 pracoval na OÚ
Bratislava v oblasti priestupkov.
Chceme všetkým poïakova za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
Smútiaca rodina
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Poistenie domu, bytu a domácnosti – moderná nevyhnutnos

Nikto si nemôže by istý…
Ako na poistenie rodinného domu èi bytu? Ako zabezpeèi svoju domácnos pred neèakanou udalosou? O
priblíženie tohto druhu poistenia sme požiadali Ing. Dalibora Gdovina, riadite¾a firmy Dalian, s ktorou má OZP v
SR uzatvorenú dlhodobú zmluvu.

Slušný úspech
Dòa 11.novembra 2016 sme sa v po¾skom Krosne zúèastnili medzinárodného behu na 7 km, bol to 20. roèník Behu nezávislosti. Bežalo
400 mužov a 144 žien. V pretekoch sa hodnotila aj kategória policajtov. Krásne 2. miesto obsadila PhDr. Mariana Júnová /OZP RHCP
Prešov, revízorka úètov/ a tretie miesto získala Marianna Bobriková
/OZP RHCP Prešov, èlenka výboru/. Pretekov som sa zúèastnil aj ja a
JUDr. Marek Derïak // OZP OR PZ Humenné/Vladimír
Mihaliè, predseda ZO RHCP Prešov

l Poistenie bývania urèite
nie je nový poistný produkt, v
ponuke všetkých poisovní je
dlhé desaroèia, ale rýchlo
starne…
Máte
pravdu.
Dom èi domácnos si
dávali poisti už naši
starí rodièia. Napriek
tomu je stále ešte
ve¾a rodín, ktoré svoje hniezdo nemajú
poistené. Alebo sa
spoliehajú na poistku, ktorú uzatvorili
už ve¾mi dávno a sú
s òou spokojní, pretože je ve¾mi lacná. Mám známu,
ktorá sa mi pochválila, že roène
platí poistku na dom len 13 eur.
Zmluvu som si pozrel, poistná suma znela na 400–tisíc korún, teda
cca 13–tisíc eur. V prípade vzniku

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
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pracovného tímu zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslaného
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101. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení pracovnej
skupiny na prípravu a realizáciu
projektu „Špeciálne výsluchové
miestnosti pre obete trestných činov“
Čiastka 98
102. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti
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103. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti
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znení rozkazu prezidenta Policajného zboru č. 4/2014
Čiastka 103
107. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
25/2016 o zriadení pracovnej skupiny na prípravu nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
o operatívno-pátracej činnosti
Čiastka 104
108. Nariadenie Prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 23/2012 o postupe pri vydávaní vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov, cestovných pasov a občianskych preukazov v
znení nariadenia prezídia Policajného zboru č. 77/2014
Čiastka 105
109. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jed-

notky Policajného zboru vyslaného
na územie Srbskej republiky
Čiastka 106
110. Nariadenie Prezídia Policajného zboru o znaku služby poriadkovej polície Policajného zboru
Čiastka 107
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112. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa dopĺňa rozkaz prezidenta Policajného zboru
č. 100/2016 o zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslaného
na územie Bulharskej republiky
Čiastka 109
113. Pokyn riaditeľa úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru k podrobnostiam o vybraných ukazovateľoch činnosti služby kriminálnej polície určených
útvarov Policajného zboru
Čiastka 110
114. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní nočných
strelieb príslušníkov Policajného
zboru určených organizačných zložiek Prezídia Policajného zboru
Čiastka 111
115. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní streleckej
prípravy pracovníkov oddelenia fyzickej ochrany objektov a kuriérnej
služby odboru ochrany objektov
Prezídia Policajného zboru

poistnej udalosti by tak vyplatená
suma bola úmerná vtedy stanovenej hodnote domu. Samozrejme, že dnes má taký dom
hodnotu trebárs 100–tisíc eur a
ak má by chránený
poistkou
v
plnej
hodnote, tomu musí
zodpoveda aj výška
poistného.
l Èo má urobi
èlen OZP v SR, ktorý
sa rozhodne pre vami ponúkaný poistný produkt pre èlenov odborov?
V oblasti poistenia
bývania a domácností spolupracujeme s poisovòou AXA. Máme
s òou výborné skúsenosti, považujeme ju za seriózneho partnera
a èlenom odborov ponúkla ve¾mi
výhodné ceny a rozsah poistenia,
oceòujeme aj jej pružnos pri
uzatváraní zmlúv i pri riešení poistných udalostí. Staèí zatelefonova k nám, naša pracovníèka si
vypýta základné údaje o obydlí,
ktoré chcete poisti a obratom
vám pošle návrh zmluvy s vyèíslenou výškou roèného poistného, ktoré zoh¾adòuje viaceré faktory a celú špecifikáciu. Výška
poistiek a tým aj poistného plne-

nia sa už dnes každoroène automaticky indexuje a samozrejme,
nie je jednotná pre všetkých. Preto neexistuje ani jednotná tabu¾ka, ako je to napríklad pri povinnom zmluvnom poistení vozidiel.
l Ako je to s poistením domácnosti?
Aj poisovòa AXA ponúka základný balík, èo všetko v domácnosti poistka pokrýva, teda napríklad aké druhy elektrospotrebièov. Na našej webovej stránke
nájdete špecifikáciu a v návrhu
zmluvy, ktorú vám pošleme, ako
som už spomenul, bude takisto
presne definovaný rozsah poistky. K tomuto základnému balíku
je pochopite¾ne možné dopoistenie pod¾a požiadaviek odborára,
èi už ide o rôzne druhy živelných
pohrôm, krádeže vlámaním, vandalizmus èi spôsobenie škody
tretej osobe – napríklad vytopením bytu pod vami. Znova by som
chcel zdôrazni, že pri dnešných
cenách nehnute¾ností i bohatom
zariadení domácností je poistka
obydlia i domácnosti modernou
nevyhnutnosou. Spolieha sa na
to, že nášmu domu sa niè nestane je ve¾mi riskantné, napríklad
sú èoraz èastejšie živelné pohromy, lokálne prietrže, krupobitia a
následné záplavy aj tam, kde by
ich nik neèakal a kde nikdy predtým neboli. Nuž a vandali èi vlamaèi tiež nemajú hranice svojho
pôsobenia.
Zhováral sa Peter Ondera

Pre uzatvorenie poistenia kontaktujte: Bibianu Mathiovú tel. +421 908 622 800 alebo Martinu Dzuricovú tel. +421 908 082 820
Email: info@dalian.sk alebo www.dalian.sk
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