
Za pre zi den ta KOZ SR bol
opä tovne zvo le ný Jo zef Kol lár, za
vi cepre zi dentku KOZ SR Mo ni ka
Uhle ro vá.

De le gá ti VIII. zjazdu KOZ SR
pri ja li na nasle du jú ce štvorroèné

obdo bie Pro gram KOZ SR na ro -
ky 2016 – 2020, kto rý je za lo že ný
na piatich základných pi lie roch:

l So ciálny štát
l Za mestna nos�
l Transpa rentná odbo rárska

po li ti ka
l So ciálny dialóg
l So li da ri ta a jed no ta odbo rov

na medzi ná rodnej úrov ni
De le gá ti schvá li li aj Re zo lú ciu

VIII. zjazdu KOZ SR, v kto rej zdô -
razni li svo ju úlo hu obha jo va� prá -
va a posta ve nie pra cu jú cich a
pre sadzo va� pribli žo va nie k eu-
rópskym štandardom vo všetkých
oblastiach ži vo ta. No vé ve de nie
konfe de rá cie má pred se bou jas -
ný cie¾ – za európsku prá cu si aj
za mestnanci na Slo ven sku zas lú -
žia európsku plá cu.

Ako hostia sa zjazdu zú èast ni li
predse da vlá dy SR Ro bert Fi co,
mi nister prá ce Ján Rich ter, mi -
nister fi nancií Pe ter Ka ži mír, pre -
zi dent AZZZ SR To máš Ma la -
tinský, pre zi dent RUZ Mi ro slav
Ki ra¾varga, podpredse da ZMOS
¼u bo mír Lőrincz, ge ne rálny ta -
jomník Európskej odbo ro vej kon-
fe de rá cie Lu ca Vi senti ni, predse -
da Èesko mo ravskej konfe de rá cie
od bo ro vých zvä zov Jo sef Støe du -
la, predsta vi te lia od bo ro vých
cen t rál z Ma ïar ska, Po¾ska, Ra -
kúska a iní.

Vo svo jom pre ja ve pre mi ér
Ro bert Fi co opä� pris¾ú bil aj sna -
hu ïa lej zvy šo va� mi ni málnu
mzdu. „Sme na ïa lej pripra ve ní
zvy šo va� najnižšiu mzdu, aby sa
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M. Magdoško: „Kto ochrá ni po li caj ta pred útokmi? Len od bo ry!“

Výrok me sia ca: Drvivá väčšina policajtov sú slušní a čestní ľudia, ale máme obrovské množstvo príkladov ich zlyhaní. Ľubomír Galko, poslanec NR SR za SaS

V Bra tisla ve sa ko nal VIII. zjazd KOZ SR

Delegáti schválili program KOZ SR na najbližšie štyri roky
(Pokračovanie na strane 2)

V dòoch 10.–11. no vembra 2016 sa v Bra tisla ve ko nal VIII.
zjazd Konfe de rá cie od bo ro vých zvä zov SR. De le gá ti zjaz-
du zvo li li ve de nie konfe de rá cie a schvá li li pro gram a
sme ro va nie KOZ SR na ïalšie šty ri ro ky (2016 – 2020).

R. Fi co na zjazde: „Že lám si, aby sme v ro ku 2019 ho vo ri li o mi ni málnej mzde, kto rá sa za èí na èíslom 5.“

S predse dom OZP v SR po návra te z riadne ho za sa da nia vý bo ru Euro COP–u

l Pán predse da, v špa -
nielskych mé diách sa obja vi li
sprá vy zo za sa da nia vý bo ru
Euro COP–u, najfrekvento va -
nejším slo vom spra vo dajstva
bol te ro rizmus…

Spra vidla si mé diá ro ko va nia
Euro COP–u v jed not li vých štá -
toch Euró py až tak ve¾mi nevší -
ma jú, Bar ce lo na bo la vý nimkou,
pr vý deò sme to tiž v Barce lo ne
bo li úèastníkmi konfe rencie o bo ji
pro ti te ro rizmu, kto rú zor ga ni zo -
va la cent rá la Euro COP–u a po -
zva la na òu naozaj repre zenta -
tívnu zosta vu predná ša jú cich, èo
následne vzbu di lo nielen po -
zornos� mé dií. Po èas ce lej konfe -
rencie a do konca aj po èas ve èe re
po konfe rencii sme bo li strá že ní
špa nielskou po lí ciou. Sa mo zrej -
me, že to všetko bo lo kvô li na šim
vý znam ným hos�om. Len struè -
ne: okrem najvyšších predsta vi te -
¾ov Ka ta lánska, re pre zen to va -
ných kance lá rom, mi nistrom
vnútra Jordi Ja ném sa v Barce lo -
ne stretli aj po li cajné špiè ky bo ja
s te ro rizmom v Euró pe na èe le s
Ma nue lom Pa na guom, riadi te ¾om
Európske ho pro ti te ro ristické ho
cent ra. Predná šal aj Pierre Phi -

lippe Labre, styè ný dôstojník fran-
cúzskej po lí cie pre te ro rizmus z
francúzskej am ba sá dy v Madri de,

od bor ník na te ro rizmus v belgic-
kej fe de rálnej po lí cii Jean Pierre
De vos, Jo sé Torrellas, špa nielsky
špe cia lista, obhajca obe tí te ro -
rizmu, ba aj nea pol ský pro ku rá tor
Giova ni Conzo, kto rý k svo jej pô -
vodnej špe cia li zá cii v bo ji pro ti ta -
lianskej ma fii pri dal aj boj pro ti te -
ro rizmu. Tých reèní kov v pa ne lo -
vých disku siách bo lo viac, mož no
až na ško du ve ci, pre to že sme
ne ma li dosta tok èa su po no ri� sa

do jed not li vých prob lé mov hlbšie.
Ho ca ko, jedným z leitmo tí vov dis -
ku sie bo lo už nespo chybni te¾né
konšta to va nie, že v migraènej
vlne pre niklo do Euró py ne zisti -
te¾né množstvo te ro ristov v služ -
bách islamské ho štá tu a do šlo k
ne kontro lo va te¾nej infiltrá cii dži -
há distov do mno hých európskych
kra jín. Dôsledky po zná me všetci.
Te ro ris tic kým úto kom mu sia èe li�
európske ná rodné po lí cie, pre to
pro blém te ro rizmu zá ko ni te patrí
medzi prio ritné té my Euro COP–
u. Odzne lo množstvo košta to va -
ní, že pripra ve nos� ná rodných po -
lí cii v Euró pe je ve¾mi rôzna, ani
po lí cie sa po èas hospo dárskej
krí zy ne vyhli škrtom v rozpoètoch,
èo sa pre ja vi lo nielen v dispo ni -
bilnom po ète príslušní kov ozbro -
je ných zlo žiek, ale aj v ich vy ba -
ve nos ti. Odzne li po no sy na ne -
dosta tok nepriestrelných viest a
ïalšie ho výstro ja osobnej ochra -
ny po li cajtov. Po li caj ti z kra jín naj-
viac postihnu tých te ro ris tic ký mi
útokmi sa po no so va li na pra -
covnú pre �a že nos�, krátke pre-
stávky medzi služ ba mi, neú nos -
né fy zic ké a najmä psy chic ké za -
�a že nie nielen príslušní kov špe -
ciálnych jedno tiek, ale aj bežných
hlia dok, kto ré ma jú èo raz väèšie
pro blé my s imigrantmi. Pre to bo la
aj na dru hý deò ro ko va nia jed na z
nos ných tém pro ble ma ti ka ná si lia
na po li cajtoch, kto ré je ve¾mi vý -
razne na vzostu pe v ce lom ra de
zá padných kra jín, ho vo ri lo sa o

prá ve po li cajtov na se baobra nu.
(viac k tejto té me v sa mostatnom
èlán ku na inom mieste – pozn.re -
dakcie) Špa nielsky ko le ga ho vo ril

o prí pa de, keï slušne ob le èe ný
chlap pri šiel k po li cajné mu au tu a
zda lo sa, že potre bu je ne ja kú in-
formá ciu. Po li cajt stia hol ok no a
chlap ho blesko vo podre zal. Ta -
kých prí pa dov sme si vy po èu li
množstvo. V súhrne: úmerne s
rastom agre si vi ty imigrantov a
mno žia cim sa te ro ris tic kým úto -
kom vzrastá po vinnos� ná rodných
vlád viac dba� aj o bezpeènos�
po li cajtov –  najmä ne šetri� na ich
ma te riálno–technickom vy ba ve ní,
utvá ra� podmienky pre ich odbor-
nú pripra ve nos�, aby bo li schop ní
èe li� ne raz ve¾mi so fisti ko va ným
úto kom dži há distov a to nielen fy -
zic kým, ale aj rôznym ža lo bám na
sú doch za zá sa hy po li cajtov pri
za tý ka ní pá cha te ¾ov te ro ris tic -
kých úto kov, prí padne osôb po -
dozri vých z te ro rizmu. Odzne li tu
aj informá cie z úst právnych zá-
stupcov o ïalších prí pa doch, keï
sa po li caj ti sta li obe �a mi úto kov,
mno hí bo li zra ne ní a ïalší, keï na
svo ju obra nu po uži li zbraò, mu se -
li sa brá ni� pred obvi ne nia mi zo
za bi tia. Vo väèši ne týchto prí pa -
doch na chádza jú po li caj ti právnu

ochra nu len u od bo ro vých orga ni -
zá cií v rám ci Euro COP–u.

l Èo vás ešte v Barce lo ne
za uja lo?

Orga ni zá to ri nám pripra vi li
pre  zen tá ciu vystre ¾o va cích elek -
tric kých pa ra ly zé rov, tzv. ta se rov,
èo sú vi sí s té mou aktívnej se -
baobra ny po li cajtov a od an glic -
kých ko le gov sme si vy po èu li za-
ují ma vé informá cie o for mách
lieèebno–re ha bi li taènej sta rost li -
vos ti o po li cajtov v ich podmien-
kach. Ma jú zria de né tzv. centrá
sta rost li vos ti, kto ré ne patria pod
mi nis ter stvo vnútra, ale po li -
cajtom posky tu jú ce lý rad re ha bi -
li taèných pro ce dúr v rám ci sta -
rost li vos ti o fy zic ké, ale aj psy -
chic ké zdra vie prak tic ky bezplat-
ne. Po li caj ti cho dia do centier na
dvojtýždòo vé po by ty. Centrá sú
do istej miery po rovna te¾né s na -
ši mi kú pe¾mi, mòa za uja la sta -
rostli vos� o psy chic ké zdra vie.
Centrá ma jú ši ro kú po nu ku
progra mov na odstra òo va nie
stre su, po ci tov úz kos ti èi depre sií,
po nú ka jú pro gra my, kde uèia po -
li cajtov, ako na po môc� kva li te
spán ku, ako sa stra vo va� a celko -
vo ako sa sta ra� o svo je zdra vie,
ne chý ba jú kardio vasku lárne cvi -
èe nia, pi la tes èi iné fittness pro -
gra my. Kaž dý po li cajt má na po -
by te svojho te ra peu ta. Za uja lo
ma tiež, že centrá neinformu jú
slu žobných nadria de ných po li -
cajtov o po by toch, je to súkromná

(Pokračovanie na strane 3)

V dòoch 26. a 27. októbra 2016 sa v špa nielskej Barce lo -
ne ko na lo riadne je senné za sa da nie vý bo ru Euro COP–u.
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR re pre zen to val predse da Ma -
rián Magdoško. Re dakcia PO LÍ CIA ho v tejto sú vislosti
po žia da la o roz ho vor.

M. Magdoško



l Pán plu kov ník, ne ta jím, že
k vám pre cho vá vam viac ako
len pro fe sio nálny vz�ah. Ako
no vi nár som vás spoznal už vo
funkcii predse du no vovzniknu -
tých po li cajných odbo rov v ro -
ku 1990 a od to ho èa su sa na še
ces ty èas to krí ži li èi pre lí na li.
Na po kon sme od ro ku 2006 úz -
ko spo lu pra co va li pria mo na
pô de OZP v SR. Uply nu lo viac
ako štvr�sto ro èie a v tejto chví-
li sa s va mi rozprá vam posled-
nýkrát ako s príslušní kom Po li -
cajné ho zbo ru, kto ré mu ste ve -
no va li ce lý svoj pro duktívny ži -
vot.

Príslušní kom PZ, vte dy ZNB,
som od ro ku 1977. Vo vte dajšom
Zbo re ná rodnej bez peè nos ti bo lo
inži nie rov ešte má lo, v auto mo bi -
lo vej službe mal re zort perso -
nálne pro blé my a tak ma za ra di li
prá ve tam. Rok 1989 ma zasti hol
vo funkcii ná èel ní ka ÚAO MV SR.

l Vo ve rejnosti ste sa sta li
zná mym pri vzni ku Od bo ro vé -
ho zvä zu po lí cie v SR v ja nuá ri
1990, po sta vi li ste sa na èe lo
odbo rá rov a OZP v SR oslá vil
už štvr�sto ro èie od za lo že nia.
Vy ste však na VI. kon gre se
OZP v SR, na sklon ku ro ka
2014 ozná mi li, že viac už ne bu -
de te kandi do va�. Od 1. 1. 2015
ste sa sta li od bor ným po rad -
com mi nis tra vnútra. Ako dnes
hod no tí te po zí ciu OZP v SR v
rám ci re zor tu i mi mo ne ho?

Mys lím si, že OZP je v dob rej
kondí cii – èi už fi nanène ale bo v
rám ci po zí cie, kto rú má v re zorte.
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR je
ako re pre zen tant za mestnancov
kon so li do va ný, se riózny so ciálny
part ner za mestná va te ¾a a ve¾mi
mu bu dem drža� pal ce aj ïalšie
ro ky, aby si tú to po zí ciu udržal a
ešte upev nil.

l Vo vše obec nos ti od bo ry
na Slo ven sku prešli od ro ku
1989 ve¾mi tànistú ces tu, aj v

rám ci Ko fe de rá cie od bo ro vých
zvä zov SR má však po li cajný
od bo ro vý zväz dob ré me no.
Ako je to vo vz�a hu k zahra ni -
èiu? Aká je po zí cia po li cajných
odbo rov tre bárs v zá padných
kra ji nách, do ká že me sa po -
rovná va�? Bo li ste v Euro COP–
e vi cepre zi dentom, aj I. vi -

cepre zi dentom ako pr vý re pre -
zen tant po li cajtov z tzv. vý -
chodnej Euró py…

Mal som možnos� po die la� sa
na prá ci Euro COP–u, èo je eu-
rópske zdru že nie po li cajných
odbo rov, vïa ka to mu som mal
možnos� spozna� si tuá ciu po li -
cajných odbo rov v jed not li vých
kra ji nách. Ak hod no tím posta ve -
nie Slo ven s ka, tak za tie ro ky od
vzni ku OZP v SR v ro ku 1990 do -
sia hol posta ve nie, kto ré odbo rom
aj vo vyspe lých zá padných kra ji -
nách tr va lo o de siatky ro kov
dlhšie. Vý voj u nás bol podstatne
dy na mickejší. Tre ba si uve do mi�,
že po li cajné od bo ry vzni ka li v se -
ver ských kra ji nách èi v An glic ku
už koncom 19. sto ro èia. My sme
hneï na za èiatku vsa di li na spo -
luprá cu s po li cajný mi odbo rármi v
Ne mecku, ve¾mi nám v pr vých ro -
koch po moh li a ma jú zá slu hu aj

na na šom etab lo va ní sa na
medzi ná rodnej úrov ni, v bý va lom
UISP a neskôr v Euro COP–e.

l V re zorte vnútra sa po jem
Mi ro slav Lit va stal priam le gen -
dou, do ká za li ste ko mu ni ko va�
v prospech ve ci prak tic ky s
kaž dým mi nistrom vnútra od
ro ku 1990 – snáï s vý nimkou
jedné ho mi nis tra, konkrétne
Vla di mí ra Palka, keï po li cajní
odbo rá ri v zá ve re ro ka 2005
dvak rát vy šli na pro test do ulíc,
presnejšie na Ná mestie slo bo -
dy v Bra tisla ve.

Mys lím si, že dnes sa už žia-
den ro zum ný za mestná va te¾ ne -

zao bí de bez so ciálne ho part ne ra,
zastu pu jú ce ho za mestnancov.
Pr vou úlo hou odbo rov je zjedno ti�
za mestnancov, ich po žia davky.
Ne bý va to jed no du ché, kaž dá
sku pi na má roz liè né predsta vy, aj
my si pa mä tá me èa sy, keï tu bo li
za lo že né tzv. ve li te¾ské od bo ry.
Princí pom prá ce odbo rov je úsi lie
o do siahnu tie do ho dy so za -
mestná va te ¾om v záujme za -
mestnancov – aj za ce nu kompro -
mi sov, kto ré mu sia znies� obidve
stra ny. Úsi lím odbo rov mu sí by�
dospie� vo vy jedná va ní k spo -
loèné mu zá ve ru, kto rý prijmú obe
stra ny. Po jem kom pro mis ne mô -
že me vní ma� ako ústu pok. Kom -
pro mis je zla de nie po zí cií oboch
strán do spo loèné ho zá ve ru. V
na šich podmienkach má Po li -
cajný zbor úlo hy, kto ré mu sí plni�
vo èi spo loènosti, na to bol zria de -
ný. Záujmom za mestná va te ¾a je

ma� vý kon ný, kva li fi ko va ný a kva -
litný po li cajný zbor. Ten to cie¾ do -
siahne, keï bu de utvá ra� ta ké
podmienky, aby do po lí cie vstu -
po va li kva lit ní ¾u dia, kto rých si bu -
de môc� vy be ra� a následne im
bu de utvá ra� opti málne podmien-
ky pre po dá va nie èo najkva -
litnejších vý ko nov. To to sú styè né
bo dy, kto ré spá ja jú za mest nan -
cov so za mestná vate ¾om.

l Ako vi dí te bu dúcnos� od-
bo rov v podmienkach MV SR?

Som op ti mis ta. Urèi te je po-
trebné ïa lej zvy šo va� èlenskú
základòu, naozaj nie je jed no, èi
chce vy jedná va� so za mestná va -
te ¾om od bo ro vý zväz, kto rý ma ti -
síc, ale bo de sa�ti síc èle nov a ešte
viac. Tiež je ve¾mi dô le ži té, aby
sa od bo ry netriešti li, ako sa to
sta lo aj v niekto rých vyspe lých
európskych kra ji nách, tre bárs v
Ta liansku èi vo Francúzsku, kde
pô so bí viace ro po li cajných od bo -
ro vých zdru že ní. Èím viac partne -
rov je na stra ne zástupcov za -
mestnancov, tým väèší je ma né -
vro va cí priestor pre za mestná va -
te ¾a a men ší pre pre sadzo va nie
oprávne ných záujmov za -
mestnancov. Od bo ro vé mu zvä zu
po lí cie v SR sa chva la bo hu za ce -
lých 25 ro kov po da ri lo jed no tu
udrža�, ho ci to ne bo lo vždy jed no -
du ché. My Slo vá ci má me
nieko¾ko zlých vlast nos tí. Jed nou
z nich je, že ra di vášni vo rozprá -
va me po chod bách, na uli ciach èi
v krè mách, všetko kri ti zu je me a
všetko by sme chce li ma�, kaž dý
má jasnú predsta vu, èo všetko a
ako by od bo ry ma li v prospech
za mestnancov ro bi�. Ale keï tre -
ba pri lo ži� ru ku k dielu, zra zu ne -
má kto, kri ti kom je ¾ú to èo len
zapla ti� od bo ro vý èlen ský príspe -
vok, nie ešte uro bi� v odbo roch
nieèo pre dru hých. Napriek to mu
som op ti mis ta a mys lím si, že úlo -
ha odbo rov bu de aj v na šich pod-
mienkach ïa lej rás�, dô le ži té je,
aby si kaž dý uve do mil, že tí, èo
vzná ša jú po žia davky, mu sia nies�
aj zodpo vednos�. Bu dúcnos� od-
bo rov je v kva li fi ko va nom vzná ša -
ní po žia da viek vo èi so ciálne mu
part ne ro vi, v aktívnom h¾a da ní vý -
cho dísk z prob lé mov a v schop -
nos ti odhadnú� reálne mož nos ti
za mestná va te ¾a.

l Odke dy vás po znám, tak
ste vždy prízvu ko va li, že od bo -
ry ne mô žu len kri ti zo va�, ale
mu sia by� schop né navrhnú�
lepšie rieše nie, ako pre sadzu je
za mestná va te¾.

Áno, sna žil som sa riadi� tou to
zá sa dou: kri ti zu jem vte dy, ak

mám v ta ló ne lepšie rieše nie.
Èas� ko le gov mi to ma la aj za zlé,
keï som od nich po ža do val, aby
na vrh li, ako odstrá ni� pro blém,
kto rý kri ti zu jú. Bra li to priam ako
útok na osobnú in teg ri tu. Pri tom
mi ni kdy neišlo o to, do ka zo va�
nieko mu, že ne vie. Na opak, chcel
som ¾u dí pri nú ti�, aby sa za mys le li
a skú si li nájs� rieše nie, kto ré by aj
dru há stra na pri ja la za svo je.

l Na každom pra co visku,
po li cajné ne vy ní ma júc, sú vždy
dve stra ny: sú riadia ci pra cov -
ní ci a tí, èo vy ko ná va jú prí ka zy,
pri èom aj kaž dý riadia ci pra -
cov ník má za sa svojho šé fa,
kto rý mu pri ka zu je a on vy ko -
ná va… Prak tic ky všetky spo ry
na pra co visku vzni ka jú z tohto
anta go nizmu, je to pri rodze né
a uni verzálny re cept na rieše -
nie vz�a hov ne exis tu je. Vlastne
len je den: Bod 1: šéf má vždy
prav du. Bod 2: Ak ju ne má, pla -
tí bod 1…

Nemci použí va jú dva tref né
po jmy: arbeitnehmer a arbeitge -
ber, te da ten, èo prá cu be rie a
ten, èo prá cu dá va… V podmien-
kach štátnej sprá vy sú všetci za -
mestnanci štá tu, aj ten najvyšší
štátny úradník je stá le iba za -
mestna nec, nikto z nich nie je
vlastní kom fir my Mi nis ter stvo
vnútra SR, Co Ltd. èi Po li cajný
zbor, spol. s. r. o.. Po vinnos�ou
úradní kov je, aby tieto úra dy fun -
go va li a utvá ra li èo najlepšie pod-
mienky pre prá cu po li cajtov. Za to
zodpo ve da jú štá tu konkrétni ria-
dia ci pra cov ní ci, funkcio ná ri. Od -
bo ry ma jú ma� doh¾ad aj nad tým,
aby si niekto rí funkcio ná ri neplietli
svo ju riadia cu funkciu s riade ním
svo jej súkromnej fir my.

l Z pos tu predse du odbo rov
ste 1. 1. 2015 prešli na funkciu
po radcu mi nis tra. Niekto rí ¾u -
dia v odbo roch to de fi no va li
tak, že ste prešli na dru hú stra -
nu ba ri ká dy, iní za sa konšta to -
va li, že je dob ré ma� „svo jich
¾u dí“ aj na mi nisterstve. Ne cí ti-
li ste sa v konflikte záujmov?

Som už prí liš sta rý na to, aby
som sa me nil. Mo je poh¾a dy na
pro blé my a ich rieše nie nezme ní
iná funkcia. Ak som pri jal po nu ku
prejs� na tú to funkciu, uro bil som
tak v sna he po môc� s rieše ním
niekto rých prob lé mov, kto ré sa mi
ne po da ri lo vy rie ši� z po zí cie pred-
se du od bo ro vé ho zvä zu. Je však
prav dou, že pri disku siách s niek-
to rý mi riadia ci mi pra covníkmi z
mi nis ter stva mi pri po mí na jú, že
mám na èe le pe èiatku OZP. Aj na
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„Kri ti zu jem vte dy, ak mám v ta ló ne lepšie rieše nie…“
Rozlúèko vý roz ho vor s bý va lým predse dom OZP v SR plk. Ing. Mi rosla vom Litvom

Spo lu zakla da te¾ a bý va lý dlho roèný predse da OZP v SR
Mi ro slav Lit va ozná mil, že k 31.12.2016 od chá dza do slu -
žobné ho dô chodku. Pri tejto prí le ži tosti ho re dakcia PO -
LÍ CIA po žia da la o roz ho vor.

¾u ïom opla ti lo viac pra co va�, ako
po be ra� so ciálne dáv ky. Že lám si,
aby sme v ro ku 2019 ho vo ri li o
mi ni málnej mzde, kto rá sa za èí na
èíslom 5. Na Slo ven sku je dosta -
toèný priestor na ïalší rast miezd.
Umož òu je nám to najmä sku -
toènos�, že slo ven ská eko no mi ka
v tom to ro ku vzrastie o 3,6 %. Na -
ša kra ji na sa ra dí medzi najrý-
chlejšie rastú ce eko no mi ky v Eu-
rópskej únii. Tejto kra ji ne sa za èí -
na da ri�. Dá sa predpokla da�, že
rovna ké tem po rastu do siahne me
aj v ro ku 2017,“ vy jadril sa R. Fi -
co.

Mi nister prá ce Ján Rich ter

odbo rá rov po žia dal o sú èinnos�
pri nasta vo va ní po li ti ky za mest -
na nosti tak, aby zo škôl vy -
chádza li pripra ve ní ab sol ven ti a
opatre nia aktívnej po li ti ky tr hu
prá ce bo li èo na je fektívnejšie.
Vlá da a mi nis ter stvo stá le h¾a da -
jú spô so by, ako zvý ši� u ¾u dí mo ti -
vá ciu pra co va�. Potrebné je tiež
za bezpe èi�, aby sa so ciálny sys -
tém ne zne uží val a ¾u dia ne bo li
nú te ní pra co va� na èierno. Mi -
nister na stretnu tí oce nil spo -
luprá cu KOZ SR s mi nisterstvom
prá ce, aj v rám ci tri partitné ho
dialó gu. „S pl nou vážnos�ou si
do vo lím po ve da�, že so ciálny dia-
lóg na Slo ven sku naozaj fun gu je.

A to je ve¾mi dô le ži té, aby bol v
kra ji ne so ciálny zmier. Aj keï
niekto ré rozhodnu tia vlá dy nie sú
plne v sú la de so záujma mi odbo -
rá rov, vždy h¾a dá me kom pro mi sy,
za èo vám patrí mo ja vïa ka,“ vy-
zdvi hol mi nister Rich ter.

„Pri pre sadzo va ní po žia da viek
je potrebná a rozho du jú ca pod -
po ra ko lektí vu, vy zbro je né ho si -
lou argu mentov. Ob zvláš� to pla tí
v prí pa de odbo rov, kto rých si la
bo la, je a bu de ta ká, ako sú sil ní
jej èle no via a ako ju do ká žu v
rozho du jú cich chví ¾ach uká za�,“
uvie dol vo svo jom vystú pe ní no -
vozvo le ný pre zi dent KOZ SR Jo -
zef Kol lár.             /www.kozsr.sk/

V Bra tisla ve sa ko nal VIII. zjazd KOZ SR
(Pokraèovanie zo strany 1)

M. Litva
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M. Magdoško: „Kto ochrá ni po li caj ta pred útokmi? Len od bo ry!“
vec kaž dé ho po li caj ta, èi sa na ta -
komto progra me po èas svo jej do -
vo len ky ale bo iné ho vo¾na zú -
èast ní. Kaž dý úèast ník bý va v
jedno poste ¾o vej izbe, èo, ako vie-
me, je pre väèši nu klientov i pa -
cientov zá ru kou sku toèné ho od -
dy chu, le bo kto bol as poò raz v
kú pe ¾och vo viacposte ¾o vej izbe,
vie, èo to mô že by� za neš�astie
dosta� na izbu èlo ve ka, kto rý má
iné zvy ky a iné predsta vy o spô -
so be strá ve nia lieèebné ho po by -
tu, ako vy. Mys lím si, že na ši od -
bor ní ci by u an glic kých ko le gov
ve de li nájs� pár inšpi rá cií, ako po -
nu ku slu žieb na šich kú pe¾no–
lieèebných za ria de ní rozší ri� a
skva litni�.

l Vrá�me sa te raz z Bar ce lo -
ny do Bra ti sla vy. V tzv. ve¾kom
ko lektívnom vy jedná va ní, te da
vo vy jedná va ní vyš ších ko -
lektívnych zmlúv s vlá dou nie
je ešte niè no vé?

Èa ká me. Pro ces sa za sta vil
na zne ní me mo ran da, kto ré nám
v tre �om ko le predlo ži la vlá da. S
niekto rý mi formu lá cia mi me mo -
ran da sme ne súhla si li, na vrh li
sme zme ny a loptièka je te raz na
stra ne so ciálne ho part ne ra. Kým
bu dú ma� èi ta te lia to to vy da nie
PO LÍ CIE v ru kách, mož no už bu -
de všetko jas né, ja som op ti mis ta.
Navrhnu tú va lo ri zá ciu pre rok
2017 – šty ri a dve percentá –  po -
va žu jem za reálnu a kom pro mis
medzi chce ným a mož ným.

l A èo sa tý ka ko lektívne ho
vy jedná va nia na pô de mi nis ter -
stva vnútra?

Ma li sme pr vé ko lo 9. no -
vembra, bo lo by za tia¾ predèasné
nieèo ko mento va�, aj náš so ciálny
part ner èa ká na schvá le nie roz -
poèto vej ka pi to ly pre rok 2017.

l Krát ko pred na ším rozho -
vo rom ste ma li stretnu tie s mi -
nistrom vnútra. Ob sah?

Ma li sme dosta toèný èa so vý
priestor na pre ro ko va nie všet-
kých k¾ú èo vých tém, na kto rých
nám zá le ža lo – poènúc odme òo -
va ním po li cajtov a obèianskych
za mestnancov, prípra vou no ve ly
èi no vé ho zá ko na è. 73 o štátnej
službe a tu po dotknem, že zá kon
è. 73 o štátnej službe ne rie ši po li -
cajné dô chodky ani odchodné.
Ve ¾a sme ho vo ri li o si tuá cii v
MTZ, o problé moch s elektro ni zá -
ciou po li cajnej služ by i o skva -
litòo va ní pra covné ho prostre dia.
Ve ¾a z to ho, èo sme si po ve da li,
nie je vhod né te raz zve rejòo va�,
ale as poò nieèo. Ve¾mi nám zá le -
ží na zme nách v zá ko ne è. 73,
pre to že len tak do siahne me po -
krok v otázke ka riérne ho po stu -
pu, perso nálnej sta bi li zá cie,
odme òo va nia, pri jí ma nia do PZ, v
ob las ti BOZP, vo vzde lá va ní…

mno hé formu lá cie nám v zá ko ne
chý ba jú, iné je potrebné zme ni�
ale bo vy ho di�, pre to že zasta ra li.
Te raz sa ešte dis ku tu je, èi je po-
trebné uro bi� úplne no vý zá kon,
ale bo pôjde me do hutnej no ve ly,
kto rá prednostne vy rie ši aktuálne
pro blé my. Z krát ko do bé ho h¾a -
diska je no ve la ne vyhnutná, ale
sú bežne je potrebné pra co va� aj
na úplne no vom mo dernom zá ko -
ne o štátnej službe. Ho vo ri li sme
aj o potre be vypra co va� stra té giu
èin nos ti a ma te riálno–tech nic ké -
ho za bezpe èe nia Po li cajné ho
zbo ru, kto rá by ma la by� na dlhšie
obdo bie tak, aby sme už te raz ve -
deli, aký po li cajný zbor chce me
ma� napr. o 10 èi 15 ro kov.

l Oba va ri an ty sa zrejme ne -
zao bí du bez pe òa zí…

Niekto ré okru hy prob lé mov sa
zaobí du aj bez pe òa zí, keï ide o
zme nu formu lá cií ale bo no vé zne -
nie pa ragra fov. Do hod li sme sa

na tom, že pra covná sku pi na pri-
pra ví ná vr hy no ve ly, kto rú predlo -
ží me mi nis tro vi. Mo mentálne sme
v štá diu príprav tém a téz, kto ré
by no ve la ma la obsa ho va�, pra -
covná sku pi na bu de zno va za sa -
da� ešte v no vembri, v tom to štá -
diu pre kážky ne vi dím. Pe nia ze na
odme òo va nie sú sa mozrejme,
problé mom ako vždy a vša de. In -
for mo val som pá na mi nis tra, že
bez ci te¾nejšej zme ny v odme òo -
va ní Po li cajný zbor bu de ma� –  a
už te raz má – vážne pro blé my
nielen udrža� si perspektívnych
¾u dí, kto rých si udrža� chce, ale
rovna ko bu de ma� �ažkosti pri ja�
do zbo ru dosta tok kva litných zá-
ujemcov o služ bu v po lí cii. Vní -
mam ten to pro blém ako k¾ú èo vý,
mi mo riadne zá važ ný z h¾a diska
prí tomnosti, najmä však bu -
dúcnosti Po li cajné ho zbo ru.

l Oblas� MTZ v po lí cii je
rovna ko „vïaèná“ té ma…

V septembro vom èís le PO LÍ -
CIE som sa vy jadril, že stav v tej-

to ob las ti po va žu jem za ne dob rý
a tak to som pro blém in ter pre to val
aj mi nis tro vi –  aj s mo jím ko -
mentá rom k prí èi nám. Po vyjde ní
spo me nu té ho roz ho vo ru som mal
na tú to té mu dlhší te le fo nic ký roz -
ho vor s ge ne rálnym riadi te ¾om
sekcie hnu te¾né ho a nehnu te¾né -
ho ma jet ku Ing. Ró bertom Pinté -
rom. Bol dos� nahne va ný na mo je
vy jadre nia. Chá pem ho, že oblas�
MTZ je v podmienkach nášho re -
zor tu ve¾mi zlo ži tá. Uro bi lo sa ve -
¾a dob rých ve cí, vý me na po èí ta -
èo vej tech ni ky, vý me na auto mo -
bi lo vej tech ni ky, za ob rov ský
úspech v ostatnom èa se po va žu -
jem napr. prezbro je nie, o kto rom
sme sa ba vi li už v ro ku 1992 a
odvte dy ce lé tie ro ky ve¾mi èas to.
Ale po tom prí du ne po cho pi te¾né
pro blé my reali zá cie spo mí na ných
ve cí v pra xi a dôsledky vlastne
všetci po zná te. Je aj ve ¾a ne -
dostatkov, o niekto rých tiež už

ho vo rí me dlho a ne vie me sa po-
hnú�, resp. sa hý be me ve¾mi po -
ma ly – napr. v opra vách a jedno -
duchších re konštrukciách po li -
cajných objektov, stá le ešte aj v
ob las ti tech nic ké ho za bezpe èe -
nia po li cajtov, ve rejné ho obsta rá -
va nia. Ak sa ve ci ne rie šia, od bo ry
ne mô žu o tom mlèa�, mu sí me o
problé moch ho vo ri� aj ve rejne.
Ale na dru hej stra ne nie je to len
kri ti ka z na šej stra ny. My po nú ka -
me aj po moc, vieme zohra� aj po -
zi tívnu úlo hu, nie len kri ti zo va�.
Napríklad pri pre sadzo va ní no vôt
v po lí cii, o kto rých sme pres -
vedèe ní, že sú uži toèné a po zi -
tívne. Z pra xe vieme, že prak tic ky
všetko no vé na ra zí u nás au to ma -
tic ky na ob rov ský od por po li -
cajtov. A keï sa ešte za vádza nie
no vo ty už od štartu ne vy hne
mno  hým chy bám, spra vidla je to
po tom po hro ma a v ta kých si tuá -
ciách vieme zohra� po zi tívnu úlo -
hu. Na ši funkcio ná ri sú vo le ní, po -
ží va jú ve¾kú dô ve ru svo jich ko le -

gov a ak predse da odbo rov na
akejko¾vek úrov ni po vie, že to, èo
te raz ro bí me, je v prospech ve ci a
je to po moc pre po li cajtov, ak má -
me možnos� pri po mienko va� a
navrho va� zlepše nia, tak to ¾u dia,
ra do ví po li caj ti inak vní ma jú a pri -
jí ma jú. Ne do stat ky, kto ré sa
vysky tu jú dnes, chce me po môc�
odstrá ni�, má me vo svo jich ra -
doch ve ¾a skú se ných odborní kov
z pra xe a tieto ka pa ci ty na šich ve -
do mostí a skú se ností vieme po -
núknu�. S mi nistrom sme sa do -
hod li, že v rieše ní prob lé mov MTZ
bu de náš od bo ro vý zväz po lí cie
viac vtiahnu tý do rieše ní. Do hod li
sme sa na spô so be reali zá cie a
ve rím, že ten to spô sob bu de uži -
toèný pre všetkých. Už sám fakt,
že som tieto pro blé my mu sel rie-
ši� až s najvyšším predsta vi te ¾om
re zor tu, nasvedèu je to mu, že
nám mi mo riadne zá le ží na tom, v
akých podmienkach a s aký mi
tech nic ký mi prostriedka mi bu dú
po li caj ti pra co va�. Mi nis tra som
po zval na na še de cembro vé za -
sa da nie ra dy predse dov a ve rím,
že si na stretnu tie s odbo rármi
nájde èas, ra di ho pri ví ta me.

l Mám ešte na srd ci jed nu
té mu: ob raz po lí cie v slo ven -
skej spo loènosti. O prístu pe
mé dií sa ani ne mu sí me rozprá -
va�, ako kla si ci ho vo ria, tam je
„vsjo jásno“. Iná vec sú ak ti vi -
ty na šej ombudsmanky, èo je
úrad, kto rý zria dil ten to štát,
aby po má hal tým, kto rí si sa mi
ne ve dia po môc�, kto rí sa sa mi
ne ve dia brá ni�. Pa ni ombuds-
manka Ja na Du bovco vá je vo èi
po lí cii mi mo riadne a sy ste ma -
tic ky kri tic ká, jej vy jadre nia
zne chu cu jú nielen funkcio ná -
rov, ale aj väèši nu ra do vých
po li cajtov.

Otvo re ne po viem –  prístup a
vy jadre nia pa ni ombudsmanky na
ad re su po lí cie ma èas to trá pia a
ve ¾akrát ani ne ro zu miem, èo chce
svo jím ko na ním do siahnu�. Po lí -
ciu zria dil ten to štát v prvom ra de
ako repre sívnu zložku, kto rá má
chrá ni� ži vo ty, zdra vie a ma je tok
sluš ných obèa nov, da òo vých
poplatní kov pred zlo èinca mi. Kto
ale ochrá ni po lí ciu a po li cajtov
pred ombudsmankou? Na vy še, v
poslednej do be niekto rí po li ti ci s
jej vý datnou po mo cou zne va žu jú
prá cu po lí cie na každom kro ku a
kaž dý deò, zneis�u jú mu žov zá -
ko na, kto rí sa cí tia pro ti týmto úto -
kom bez bran ní a po riadne frust -
ro va ní. V rám ci de mo kra cie sme
zru ši li verbálny útok na ve rejné ho
èi ni te ¾a, ho cikto rý va ga bund a
zlo èi nec nám na uli ci ve rejne a
beztrestne na dá va, urá ža nás,
oli garcho via sa normálne pria mo
vyhrá ža jú svo ji mi zná mos�a mi a
vyzle èe ním po li cajtov z uni fo riem,

ale po cti vé ho po li caj ta sa ne za -
sta ne nikto a štát, pre kto rý po li -
cajt pra cu je, na ne ho zvy so ka a
po riadne kaš le. Je prav dou, že
náš od bo ro vý zväz po sky tu je
právnu ochra nu po li cajtom a aj ci -
vilným za mestnancom re zor tu,
ale len svo jím èle nom. Zdá sa, že
aj po lí cia a po li caj ti by ma li ma�
svojho ombudsma na, kto rý bu de
chrá ni� po cti vých bez moc ných
po li cajtov pred útokmi moc ných
ale bo útokmi za vá òa jú cich po li ti -
kou. Hlú pos�, že? Ale kto te da
ochrá ni sta toèných a po cti vých
po li cajtov? Na ša pa ni ombuds-
manka sa na stra nu po li cajtov ne -
po sta vi la ani raz, brá ni aj va ga -
bundov a pá cha te ¾ov trestnej èin -
nos ti. Sa mozrejme, že v ta kom
ve¾kom ko lektí ve, ako je Po li cajný
zbor, sa sta ne, že dôjde k po ru še -
niu po vin nos ti èi zá ko na aj zo
stra ny po li cajtov. Ta ké to prí pa dy
tre ba objektívne vy šetri� a prí -
padných vinní kov potresta�. Prí-
stup pa ni Du bovco vej však zne -
va žu je a po ni žu je ce lý Po li cajný
zbor v èa se, keï je po li cajná služ -
ba èo raz ná roènejšia a ne -
bezpeènejšia. Sám som v po lí cii
34 ro kov, po znám zblíz ka jej pro -
blé my a odpo ru èil by som pa ni
ombudsmanke, nech strá vi èo len
je den deò, ale lepšie ce lý týždeò
po každom 18. dni v me sia ci s po -
li cajtmi na niekto rom OO PZ v re -
gió ne s vy so kým výsky tom ne -
prispô so bi vých obèa nov. Mô že si
vybra�, èi pôjde na vý chod, na
Spiš, Zemplín, Zá ho rie ale bo na
Ge mer, kde len chce, aby si vy -
chut na la kva li tu pra covné ho pro-
stre dia prie merné ho OO PZ a ab -
sol vo va la zo pár vý jazdov do ob -
las ti, kde ži jú neprispô so bi ví ob -
èa nia, v oby èajnom po li cajnom
aute bez do pro vo du príslušní kov
PPÚ, bez pro tiú de ro vé ho ode vu,
bez prilby a bez ští tu. Urèi te sa
nájde ve ¾a riadi te ¾ov obvodných
odde le ní PZ, kto rí ju na ta kú to ex-
kurziu ve¾mi ra di pozvú. Nech
viac vi dí a viac spozná, azda jej to
viac otvo rí oèi. Sa mozrejme, to je
mož né len vte dy, ak to, èo ro bí,
ne ro bí úmy selne s cie¾om desta -
bi li zo va� po lí ciu. Len ne viem, èi si
uve do mu je, že  tým ohro zu je aj
bezpeènos� sluš ných obèa nov
tejto kra ji ny. Na za sadnu tí Euro -
COP–u v Barce lo ne som dis ku to -
val s ko le ga mi z Belgicka a doz -
ve del som sa, že ve¾mi po dobne
vzni ka li aj no–go zó ny vo Fran-
cúzsku èi Belgicku, kde dnes už
nevkro èí ani po lí cia. Sú to mi mo -
riadne skve lé úkry ty nielen pre
zlo èincov najhrubšie ho zrna, ale
do konca aj pre te ro ristov, pre to že
aj tam zví �a zi li ¾udské prá va a po -
pu lizmus nad po riadkom, spra -
vodli vos�ou a zá konnos�ou.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov! 

Viac o ponukách firmy Dalian na stránke www.ozpsr.sk, rubrika Partneri alebo Nové benefity
Všetko na www.dalian.sk l Kontakty: l policia@dalian.sk l S dôverou sa obráťte na naše kolegyne: l Bibiana Mat-

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

l Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing
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Katalánsky kancelár Jordi Jané
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Nie sú. Ani le gisla tívne, ani tech nic ky a ani fy zic ky

V po riadku, po li cajt s úto kom
mu sí rá ta� a pri po uži tí do nu co va -
cích prostriedkov má opo ru v zá -
ko ne. Horšie je, keï ide o útok s
chlad nou zbra òou (najèastejšie
nôž ale bo pa li ca), prí padne je tak -
to vy zbro je ných útoèní kov viac.
Použi tie strelnej zbra ne je krajný
prostrie dok ne raz s fa tálnym dô-
sledkom a ak škrt ne me va rov ný
výstrel, všetky ostatné prv ky se -
baobra ny sú viac–me nej kontakt-
né, prí padne je vzdia le nos� medzi
po li cajtom a útoèní kom mi ni -
málna, ri zi ko vá. To je aj prí pad
obran né ho spre ja. „Ka ser vie by�
v niekto rých prí pa doch uži toèný,“
ho vo rí predse da OZP v SR Ma -
rián Magdoško, „èastejšie ale je,
že v ob la ku ply nu pla èú všetci
oko lo a útoè ní ka, ak je pod vply -
vom drog ale bo silno opi tý, plyn
len po riadne rozzú ri, keïže na ša
po lí cia z nezná mych dô vo dov
stá le ešte použí va za sta ra lý
sprej, a nie prú do vý ka ser, kto rý
by za sia hol len pria mo útoè ní ka,“
pri po mí na.

Ho ca ko, najmä v obra ne pro ti
agre sívne mu útoè ní ko vi s chlad -
nou zbra òou v ru ke ra do vý prí-
slušník PZ ne má použi te¾nú alter-
na tí vu. Rozpä tie mož nos tí úèinnej
se baobra ny a pa ci fi ká cie útoè ní -
ka je prí liš ve¾ké –  medzi po uži -
tím obuš ku a po uži tím pišto le má -
me prázd no.

Po za du…
Aj v po rovna ní s pra xou v oko -

li tých štá toch vi die�, že slo ven ský
po li cajt ostal vy ba ve nos�ou na
úrov ni ani nie 20., ale skôr 19.
sto ro èia, odke dy už po li caj ti v Eu-
ró pe no sia obuš ky, puš ky a pišto -

le. A to sa ešte u nás nájde mno -
ho akti vistov, ba aj po li ti kov èi
štátnych úradní kov (napr. om -
buds manka), kto rých viac trá pia
¾udské prá va zadrža ných osôb,
kto rí spá cha li zlo èin, ako prá vo
po li caj ta na ochra nu vlastné ho
zdra via a ži vo ta pri vý ko ne služ -
by.

Oso bitne ri z iko vé sú pre ra do -
vých po li cajtov stre ty s rozvášne -
ný mi sku pi na mi ¾u dí. Nie je vždy
èas èa ka� na kuklá -
èov…. napriklad v
osa de, kde sta èí
chví ¾a a už lieta jú ka -
me ne, kaž dý chlap
(nieke dy i že na) má
od ra zu v ru kách vid-
ly, lo pa tu èi po riadny
drúk a hliadke neos-
ta ne iné, len sa aj s
vo zidlom rýchlo pre -
su nú� do bezpeènej
vzdia le nosti. Keïže kaž dá hliad-
ka z OO PZ ne mô že ma� za se -
bou húf ko le gov z PPÚ, èo už len
predve de nie po dozri vej oso by je
v pra xi mno ho krát ve¾ký pro blém,
ba až ne rea li zo va te¾ná úlo ha.
Pre to aj Od bo ro vý zväz po lí cie v
SR zno va pri po mí na mi nis ter stvu
potre bu rieši� ten to pro blém a po-
skytnú� po li cajtom prostriedky na
efektívnu se baobra nu a úèin -
nejšie nesmrtia ce do nu co va cie
prostriedky. Kto ré, o tom sa už ro -
ky ve die dlhá, ale z h¾a diska vý -
sled ku do sia¾ ne plod ná disku sia.

Ka me ra a ta ser
Najèastejšie sa sklo òu jú dva

doplnky, kto ré v základnej po li -
cajnej vý ba ve chý ba jú, ho ci ma jú
opo ru v zá ko ne: te lo vá ka me ra a

ta ser. „Ka me ra so zázna mom má
viacná sobný po zi tívny úèi nok,“
pri po mí na M. Magdoško: „Chá -
pem fi nanèné li mi ty nášho re zor -
tu, ale faktom je, že aj slo ven ská
po lí cia potre bu je mo derni zá ciu vo
vý stro ji a vý zbro ji po li cajtov. Pri
mo jich stretnu tiach s ko le ga mi z
iných štá tov na pô de Euro COP–u
sa èas to rozprá va me aj o vy ba ve -
nos ti po li cajtov a v prí pa de te lo -
vých ka mier o ich úžitku pre obe
stra ny niet po chýb, po li caj ti si ich
ne ve dia vy nachvá li�. Po kia¾ nie je
pá cha te¾ úplne sfe to va ný, celkom
inak sa sprá va, keï vi dí, že je ho
ko na nie i vý ro ky zazna me ná va
ka me ra. Jej použí va nie evi dentne
zni žu je po èet fy zic kých i verbál-

nych úto kov, nie je nut né použi�
do nu co va cie prostriedky, ka me ra
tak obmedzu je aj po èet zra ne ní a
vý razne po silòu je dô kaznú si tuá -
ciu pri do ku mento va ní trest ných
èi nov èi priestupkov. Verbálne
úto ky sí ce už v zá ko ne ne má me,
ale kaž dý èo len tro chu normálny
èlo vek použí va me nej vulga -
rizmov, keï vie, že sú je ho slo vá
zazna me ná va né. Aj pre ro kú va nie
bežných, tre bárs dopravných
pries tupkov je tak ove ¾a po koj -
nejšie a po li cajt má isto tu, že ho
nikto ne mô že obvi ni� z po ru še nia
zá ko na, ka me ra je jas ný dô kaz.“

Po dobne jednoznaène sa tre -
ba pri ho vo ri� za za ve de nie ta se -
rov do bežnej vý ba vy príslušní kov
na OO PZ –  na úvod mi ni málne v
ri zi ko vejších oblastiach s vy so kou
koncentrá ciou neprispô so bi vých
osôb ale bo èastejším výsky tom
ná sil ných trest ných èi nov. Po tvr -
di la nám to aj na ša ma lá te le fo -
nic ká an ke ta medzi riadi te¾mi OO
PZ, kto rí sa za použí va nie ta se rov
jednoznaène vy slo vi li. Ži je me už
v inom sto ro èí, tech ni ka nás vý -
razne po sú va ïa lej, a pre to je
urèi te potrebné za vies� do po lí cie
no vé vyššie tech nic ké prostried-
ky, ale aj kla sic ký èierny obu šok
nahra di� tonfou prí padne te lesko -
pickým obuškom, pri èom je nut né
zme ni� po li cajný vý cvik a za me ra�
ho na po ží va nie no vých tech nic -
kých prostriedkov.

Sa mozrejme, vo èi použí va niu
ta se rov sa nielen u nás, ale vša -
de vo sve te ve dú aj po le mi ky,
pouka zu jú ce na ur èi té ri zi ká. Po -
zi tí va – oso bitne v spo je ní ta ser a
ka me ra – však jednoznaène a su -
ve rénne pre va žu jú, vo èi použi tiu
glocku ma jú to tiž jednoznaènú
vý ho du – spa ci fi ku jú útoè ní ka a
pri tom splnia úèel, na kto rý v sta ti
o po uži tí do nu co va cích prostried-
kov mys lí zá kon – ne za bí ja jú!

Ma rián Magdoško tlmo èil aj
ná zor mno hých prislušni kov PZ –

najmä pri rôznych výtržnostiach v
osa dách èi inde by aj prislušní ci
na OO PZ oce ni li zo pár slu -
žobných psov, pre po li caj ta by
ne raz bo li lepšou ochra nou, ako
ko le ga èi na bi tá pištol… Ne ho vo -

riac o tom, že v prob lé mo vých ob-
lastiach miest vieme zná so bi� po -
èet hlia dok vonku zlo že ním hliad-
ky po li cajt a pes. Z pre vádzko vé -
ho h¾a diska chov psov v pod-
mienkach OO PZ ne mu sí by� jed -
no du chou zá le ži tos�ou, ale ako
ná met pre najri zi ko vejšie lo ka li ty
urèi te sto jí za za mysle nie…

Kto je viac chrá ne ný?
Pre bezpeènos� po li cajtov pri

vý ko ne služ by sa to ho dá v ob las -
ti le gisla tí vy, v ob las ti tech nic kých
prostriedkov a v prí pa de potre by

aj fy zickej ochra ny po li cajtov na
Slo ven sku uro bi� ešte ove ¾a viac.
V podmienkach na šej po li tickej
scé ny to ale nie je vždy jed no du -
ché. Ná zor ný príklad: len ne dáv -
no predlo ži la na ša ombudsman-
ka Ja na Du bovco vá do branno -
bezpeènostné ho vý bo ru par la -
men tu sprá vu o tzv. vyhra de ných
priesto roch na po li cajných odde -
le niach, kto ré sú pod¾a jej ná zo ru
pro ti zá kon né. Rozdiel medzi kaž-
do dennou po li cajnou pra xou na
základných útva roch a dikciou le -
gisla tí vy je zjavne ve¾mi ve¾ký, èa -
ká na rieše nie. Pod¾a ná zo ru

mno hých po li cajtov sa však u nás
viac dbá na lu xus a po hodlie
zadrža ných zlo èincov, ako na
bez peènos� po li cajtov, za mest -
nancov štá tu. Isté je, že bez tých -
to tzv. vyhra de ných priesto rov sa

po li cajná prax pri sú èasnej perso -
nálnej a priesto ro vej vy ba ve nos ti
OO PZ na ce lom Slo ven sku ne -
zao bí de, pre bezpeènos� po li -
cajtov a na po kon i pre ochra nu
zaiste ných osôb sú ne vyh nutné a
mi nis ter stvo ne vi dí ani právny
pro blém. Pod¾a mi nis tra vnútra
zá sadné vý hra dy vo èi ich využí -
va niu ne ma li ani medzi ná rodné
inšti tú cie, zaobe ra jú ce sa ochra -
nou ¾udských práv. „Tla èo vý od -
bor mi nis ter stva spresnil, že eu-
rópsky Vý bor na zabrá ne nie mu -

èe nia, ne ¾udské ho èi po ni žu jú ce -
ho zaobchádza nia vznie sol len
ná mietku, kto rá sa tý ka la použí -
va nia tak zva ných vyhra de ných
priesto rov, avšak ich existenciu
ne na mie tal. Vý bor odpo ru èil pri ja�
opatre nia v sú vislosti s re ži mom,
uvie dol, že vzh¾a dom na ma lé
rozme ry a ne dosta toèné vy ba ve -
nie je väèši na vyhra de ných prie-
sto rov ne vhod ná na zadržia va nie
osôb na dlhší èas ako nieko¾ko
ho dín,“ vysvetli lo mi nis ter stvo.
Ombudsmanka ten to ná zor ne-
zdie ¾a.

Pe ter Onde ra

Po li cajtom v službe ne raz ide o zdra vie i ži vot. Sú dosta toène chrá ne ní?

Fy zic ké úto ky na po li cajtov nie sú ani na Slo ven sku ni ja -
kou vý nimkou. Sú ich roène stov ky a de siatky z nich sa
pri po uži tí do nu co va cích prostriedkov resp. pri po uži tí
prvkov se baobra ny a do nu co va cích prostriedkov ne zao -
bí du bez zra ne ní na oboch stra nách.

Odku ka né v Èes ku
Náš predse da ZO na SOŠ PZ v Ko ši ciach Da no Èu ka lovský pri

svo jich po tulkách v Èes ku vi del zauji ma vý zlepšo vá èik, kto rý zjed -
no du šu je pri pú ta nie eskorto va nej oso by na zadnom se dad le vo zid -
la a zmen šu je aj ri zi ko pre príslušní kov es kor ty: zá mok pá su je pri-
skrutko va ný k držia ku pá su na pra vej sta ne pri pra hu dve rí a na se -
dad le je pri pevne ný jed no du chý há èik, kto rý pás dr ží na pnu tý.
Hliadka mô že spo lu nakla da� a pri pú ta� pre vá ža nú oso bu
bezpeènostným pá som bez zlo ži tých ma ni pu lá cii vo vnútri vo zid la.

Zaují ma vé, nie?
/er/

Smú toèné ozná me nie
S hlbo kým zármutkom a žia¾om ozna mu je me všetkým pria te -

¾om, ko le gom a zná mym, že dòa 25. októbra 2016 nás vo ve ku
53 ro kov tra gic ky opus til

Sta ni slav ROJKA z OO PZ v Se re di.
Od ro ku 1993 pô so bil na OO PZ Se reï, na po sle -
dy vo funkcii star ší re fe rent pre prá cu v ko mu ni -
tách, vo vo¾ných chví ¾ach váš ni vý ry bár. Èle nom
Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR bol od ro ku 1994.
Po cho va ný je na cinto rí ne v Dolnej Stre de.

Èes� je ho pa miatke!

Ko le go via z OO PZ Se reï a ZO OZP v SR Ga lanta
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pô de mi nis ter stva sa usi lu jem
vní ma� pro blém z oboch strán, te -
da z poh¾a du za mestnanca, ale i
z poh¾a du za mestná va te ¾a. Sna -
žím sa navrho va� rieše nia, kto ré
by zlepšo va li podmienky za -
mestnancov, ale tak ako predtým
odbo rár, aj te raz si mu sím by� ve -
do mý, aké sú mož nos ti re zor tu,
aké sú mož nos ti štá tu vo vz�a hu k
po lí cii a v rám ci týchto mož nos tí
som sa sna žil hý ba� a navrho va�
rieše nia.

l Èas to ste po èú va li: To nej -
de, to sa ne dá?

V prvom ra de si vždy mu sí me
ujasni�, èi to, èo chce me, je na-
ozaj potrebné, uži toèné a èi na to
má me. Ak si odpo vie me áno a
po tom niekto tvr dí, že to ne jde, je
na odbo roch, aby uká za li, ako to
predsa len ide. Odbo rár sa pri ko -
mu ni ká cii s úradníkmi vždy mu sí
usi lo va� o to, aby úradník po cho -
pil, že na vr ho va né rieše nie je vý -
hod né pre obe stra ny. Vte dy do -
chádza ku kon sen zu a mô že me
spo loène h¾a da� spô sob, ako to
uro bi�, ako to do siahnu�. Tak by
ma la fungo va� ko mu ni ká cia.

l Te raz má ve¾kú na lie ha -
vos� do tiahnu tie no ve ly zá ko na
è. 7, ale vy odchádza te… V
sku toènosti mal by� no vý zá -
kon – pod¾a pô vodné ho zá me -
ru – úèin ný od 1. 1. 2015, te da k
chví li, keï ste nastú pi li na mi -
nis ter stvo do funkcie po radcu
mi nis tra.

Raz som už mu sel odís�, mám
už naozaj dos� ro kov. Faktom je,
že prá ce na zá ko ne sa ko neène
rozbehli. Stra ti li sme ve ¾a èa su.
Najprv sa ro bi lo na spo loènom
zá ko ne pre po li cajtov a ha si èov,
dlho tr va lo, kým od bo ry pres -
vedèi li za mestná va te ¾a, že to ne -
má rieše nie. Po tom za sa ho vo ri li,

že by to mal by� zá kon bez akých -
ko¾vek fi nanèných ná ro kov na
štátny roz po èet. Ta kisto nezmy -
sel. Te raz sú ešte dve predsta vy,
èi uro bi� hneï no vý zá kon, ale bo
najprv menšiu no ve lu a po tom zá -
kon. Ho ca ko, prá ce sa ko neène
rozbehli a dú fam, že dospe jú do
úspešné ho zá ve ru. Od zá ko na
oèa ká va me, že na jed nej stra ne
odstrá ni pre kážky v prá ci a tým
ze fektívni èinnos� po lí cie. Kto by
ho chcel zú ži� len na zme nu pla -
to vých tried, ne vy rie ši tak pro blé -
my, na kto ré pouka zu jú obe stra -
ny a ne do siahne efektívnos�.
Kaž dé mu je však jas né, že je ne -
vyhnutné zvý ši� mo ti vá ciu ¾u dí na
vstup do PZ, to sa ne dá do -
siahnu� diplo ma mi èi èest ný mi
uzna nia mi, len zlep še ním odme -
òo va nia. Ta ký to pro ces je po dob -
ný pro ce su v súkromnej firme. Ak
fir ma zvy šu je mzdy, sú bežne h¾a -
dá ces ty k ze fektívne niu èin nos ti,
aby tak zís ka li zdro je na mzdy a
zisk. Aj my potre bu je me ¾u dí vy -
be ra�, nie ná bo ro va�, ale za dip -
lom dnes naozaj nikto ro bi� ne bu -
de. Stav vy so kej ne za mestna -
nosti je mi nu los�, pri bú da nám vy -
so ko škol sky vzde la ných ¾u dí, ale
kva li fi ko va ných je èo raz me nej.
Zá kon je ne vyhnutnos�, èa su na
prípra vu bo lo dos�, mu sí otvo ri�
ces tu k vyššej kva li te.

l V na šom re zorte silne jú
po no sy, že je pro blém získa� do
funkcií kva litných ¾u dí, od no -
vé ho zá ko na sa zrejme oèa ká -
va aj to, že sta no ví kva li fi kaèné
predpokla dy pre vý kon tej –
kto rej funkcie a vô bec pri ne sie
do re zortné ho školstva viac
èer st vé ho vzdu chu.

Ak osta ne me na pô de nášho
re zor tu, tak už dlho tvr dím, že
dru há ma tu ri ta na strednej po li -
cajnej ško le je úpl ná zby toènos�.

Ta kisto ne viem, pre èo na šu Aka -
dé miu PZ zaují ma uplatni te¾nos�
jej ab sol ven ta po odcho de z PZ.
Pre mòa to je nie že dru ho ra dé,
ale sedmo ra dé. Dô le ži tos� Aka -
dé mie PZ vi dím v prípra ve poslu -
chá èa pre vý kon po li cajnej služ -
by. Pla tí me si ju ako re zortnú ško -
lu, nie sme všeo becnovzde lá va -
cia inšti tú cia, ako to tvr di li niekto-
rí predchádza jú ci rekto ri. Ak áno,
nech po tom aka dé miu pla tí mi nis -
ter stvo školstva. V na šej Aka dé -
mii PZ mi chý ba zodpo ve da jú ce
vzde lá va nie pre vý kon po li cajnej

služ by a ce lo ži votné vzde lá va nie
vy so ko škol sky vzde la ných po li -
cajtov, kde ne vi dím žiadne vý stu -
py. Re zortné školstvo ne má me
pre to, aby bo lo uèi te ¾om dobre,
ale pre to, aby sme ma li kva li fi ko -
va ných po li cajtov, špièko vo pri -
pra ve ných pre vý kon po li cajnej
služ by.

l S aký mi po citmi odchá -
dza te?

Na jed nej stra ne som rád, že
sa po da ri lo do tiahnu� zá kon o
oso bitnom systé me so ciálne ho
za bezpe èe nia po li cajtov a vo ja -
kov do pra xe. Ten zá kon pre šiel
tvr dou opo nentú rou Inšti tú tu fi -
nanènej po li ti ky ešte pod ve de -
ním ne bo hé ho pá na Fil ka a pre -
šiel úspešne. Z h¾a diska ži vo ta -
schop nos ti je nad èa so vý, má na -
po èí ta né 60 ro kov solventnosti,
som spo kojný. No ve la sa mo zrej -
me sprísni la niekto ré podmienky
na sú èasnú do bu a na to, aby si
¾u dia uve do mi li, že za mestna nie
po li caj ta by ma lo by� ce lo ži -
votným po vo la ním. Ale stre tá val
som sa aj s ¾udmi, kto rí prišli do
zbo ru a po ro ku si rá ta li, ko¾ko im
ešte chý ba do výslu ho vé ho dô -
chodku. Tak to ne moh lo fungo va�
a ne fun gu je to tak ani vonku, ho -
ci u nás ko lu je strašne ve ¾a skre-
sle ných informá cií, ako sa ma jú
dobre po li caj ti vonku. Rea li ta je
iná. Prá ca po li caj ta má by� ce lo ži -
votným nie po vo la ním, ale posla -
ním. Mu sí me odstrá ni� isté pre -
kážky. Neodstrá ni me ne bez pe -
èenstvo tejto pro fe sie, ne od strá -
ni me ná por na èlo ve ka po fy zickej
i psy chickej stránke. Ale je, a mu -
sí by� v možnostiach re zor tu, aby
sme z prá ce po li caj ta odstrá ni li
zby toèný stres, spô so bo va ný ne -
kva li fi ko va ný mi rozhodnu tia mi
nadria de ných ako aj nepripra ve -
nos�ou po li cajtov pre reálny vý -
kon služ by. Èas to je vi die�, že tí to
¾u dia nie sú dosta toène pripra ve-
ní kva li fi ko va ne rozho do va�, èo je

výsledkom schop nos tí nášho
škol stva – a tiež ve cou perso nál -
ne ho vý be ru.

l Po ma lièky sa nám zvo leb -
nie va, po lí cia je vïaèný terè.
Poènúc po li tikmi až tre bárs po
pa ni ombudsmanku…

To¾ko ¾u dí s cho rým mysle ním,
ako vi die� v sú èasnej po li ti ke, to
va ri ešte ani ne bo lo. To, že ma jú
priestor pre svo je vystú pe nia, je
len odra zom, kam spe je ce lá spo -
loènos�. Z ná ro da, použí va jú ce ho
zdra vý sedliacky ro zum, stá va me
sa postupne ná ro dom fi lo zo fov.

Ce lý ži vot som bol viac na èís la
ako na po ci ty, tak pri po me niem,
že vo èi su pe robja vu da òo vé ho
bo nu su a su perhru bej mzdy sme
ako OZP or ga ni zo va li podpi so vú
akciu a prvýkrát v histó rii aj hro -
madnú pri po mienku k ná vr hu zá -
ko na, adre so va nú mi nis tro vi prá -
ce a so ciálnych ve cí, kto rým bol
vte dy ten istý pán Mi hál. Vte dy sa
ne do ká zal s na ši mi pri po mienka -
mi vy rovna�, skú ša to s pá nom
Su lí kom zno va. Mož no je to da né
sta vom nášho školstva, že sa náj-
du ¾u dia, kto rí ra di fi lo zo fu jú, ale
má lo rozmýš¾a jú a rá ta jú. Inak by
sa ne moh lo sta�, že podpo ru jú
nieèo, èo im nepri ne sie niè dob ré,
len ško du. K pa ni ombudsmanke
len to¾ko: nieke dy rozmýš¾am nad
sku toènou mo ti vá ciou niekto rých
jej postu pov vo èi po lí cii. Zhodne -
me sa s òou urèi te na te lo vých
ka me rách, kto ré roz hod ne po va -
žu jem za potrebné –  ale s tým,
že po ich za ve de ní bu de mu sie�
pa ni ombudsmanka zaprie� nos
medzi oèa mi, pre to že sa jasne
uká že, na ko ho stra ne sto jí. Bu de
jasnejšie, kto je obe� a kto útoè -
ník. Èo po vie po tom? Vážne je,
že úto ky po li ti kov psy cho pa tov a
ne do mysle né vý pa dy pa ni om -
budsmanky zne chu cu jú po li -
cajtov, vnú torne ich rozkla da jú,
be rú im energiu a presvedèe nie v
bo ji za spra vodli vos� a zá konnos�.
To je smut né, najmä však ne bez -
peè né pre kva li tu po li cajné ho vý -
ko nu.

l Posledné slo vo? Ví zia?
Po solstvo?

Odchádzam, pre to že som tu
už pridlho. Vlastne som bol vša de
pridlho, aj vo funkcii predse du
odbo rov. Viem, že som po èas
môjho pô so be nia mo ji mi ná zormi
a postojmi na štval ve ¾a ¾u dí a v
zbo re asi ne mám ve ¾a pria te ¾ov,
ale mno ho ve cí som ro bil v záuj-
me bu dúcnosti Po li cajné ho zbo ru
– ho ci ob èas aj pro ti vô li èasti je -

ho príslušní kov. Ce lý ži vot som sa
riadil zá sa dou, že mu sím vi die�
do pad návrhov, kto ré sme pred-
kla da li. Ak uro bím je den krok,
mu sím ve die� odhadnú�, èo uro bí
dru há stra na a ako po tom bu dem
reago va�, mu sím ma� pripra ve ný
dru hý môj krok, po tom tre tí,
štvrtý… a najmä mu sím ma� ce lý
èas pred se bou jasne de fi no va ný
cie¾. Pra jem si, aby sa po da ri lo
úspešne zavàši� no ve lu zá ko na è.
73, aby po li cajtov mo ti vo val osta�
èo najdlhšie v Po li cajnom zbo re,
aby odbú ral zby toèný stres, aby
riadi li len kva li fi ko va ní ¾u dia, aby
vo funkciách po stu po va li tí najlep-
ší a aby sa nikto za èí na jú ci nepri -
šiel uèi� hneï do po li cajnej èi re -
zortnej cen trá ly. Ho vo rí sa, že po -
li cajtom za èí na by� èlo vek po pia-
tich ro koch pra xe, po de sia tich sa
po mer plu sov a mí nu sov vy rovná -
va, po pätnástich ro koch je ta ký to
èlo vek jas ným prí no som pre prá -
cu po lí cie. No ve lou zá ko na è. 328
sme uro bi li ve¾ký krok k to mu, aby
¾u dia ostá va li v po lí cii èo najdlhšie
–  nie kvô li dô chodku, ale pre to,
že vní ma jú svo ju pro fe siu ako ce -
lo ži votné posla nie. Prial by som
si, aby ce lý ten èas služ by slo ven -
ský po li cajt ne po znal, èo sú to
ma te riálne sta ros ti v ro di ne, aby o
ne ho bo lo všestranne posta ra né
a aby mo hol v službe odovzdá va�
zo se ba ma xi mum to ho najlepšie -
ho, èo v òom je. Prial by som si,
aby sa po cti vý, èest ný po li cajt ne -
mu sel ni kdy a ni èo ho bá�, aby mal
isto tu vo svo jich ko le goch a
nadria de ných, že ne mu sí uhnú�
ani o mi li me ter, keï ko ná v sú la -
de so zá ko nom.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

„Kri ti zu jem vte dy, ak mám v ta ló ne lepšie rieše nie…“
(Pokraèovanie zo strany 3)

Dobro vo¾ní darco via už odovzda li
viac ako 105 litrov kr vi

V stre du 9. no vembra 2016 pre bie ha la na KR PZ v Ži li ne dobro -
vo¾ná akcia pod názvom „Po li cajná kvapka kr vi“. Zá šti tu nad
uš¾achti lou akciou prevzal riadi te¾ KR PZ plk. Mgr. Ivan Špá nik, kto -
rý ju aj opä tovne ini cio val (v mi nu lom a v tom to ro ku zor ga ni zo va lo
KR PZ tri akcie „Po li cajná kvapka kr vi“ – v má ji 2015, v no vembri
2015 a v aprí li 2016. Celko vo sa na nich zú èast ni lo 188 dobro -
vo¾ných darcov kr vi, kto rí da ro va li takmer 79.000 mi li litrov kr vi). O
no vembro vú Kvapku kr vi pre ja vi lo záujem celko vo 58 darcov kr vi.
Bo li medzi ni mi okrem príslušní kov PZ aj vo jenskí po li caj ti z Mi nis -
ter stva ob ra ny SR, obèianski za mestnanci KR PZ a za mestnanci
Cent ra pod po ry Ži li na. Celko vo bo lo da ro va ných viac ako 26.000
mi li litrov kr vi.

Akcia ne bo la urèi te posledná a kraj ské riadi te¾stvo bu de aj v bu -
dúcnosti orga ni zo va� „Po li cajnú kvapku kr vi“, a tak ne zištne po má -
ha� tým, kto rí to bezprostredne potre bu jú. 

(rm, KR PZ Ži li na)

Z policajnej
„tvorivosti“

M. Litva v kruhu novinárov. Zákon 328, rok 2012.
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Po dob né ma ni festaèné pro -
tes ty po li cajtov sa v ïalších
týždòoch usku toèni li nielen v Pa -
rí ži, ale aj v ïalších francúzskych
mestách –  niekde aj opa ko va ne
– a spô so bi li v centrách miest do -
prav né pro blé my. Francúzski po -

li caj ti pod tak tov kou po li cajných
odbo rov týmto spô so bom rea go -
va li na uda losti z októbra, ke dy v
niekto rých prí mestských sídlach v
blíz kos ti Pa rí ža do šlo k viace rým
otvo re ným po týèkam medzi po li -
cajtmi a imigrantmi.

Chce li ich upá liť
Prí èi nou tejto bezpre ce dentnej

po li cajnej de monštrá cie bol útok
na po li cajnú hliadku, ku kto ré mu
do šlo 8. októbra vo Viry-Châtillon
v de parte mente Essonne. Úlo hou
po li cajtov bo lo pre ve ri� bez -
peènostnú ka me ru nainšta lo va nú
v ob las ti, kde èas to do chádza ku

krá de žiam áut. Ka me ru v mi nu -
los ti opa ko va ne poškodzo va li ne-
zná mi pá cha te lia. Sku pi na nez -
ná mych pá cha te ¾ov obk¾ú èi la
hliadko vé au to po lí cie, roz bi la na
òom sklá a vho di la doò zá pal né
f¾a še. Dvom po li cajtom vo vnútri
vo zid la brá ni li z ho ria ce ho au ta
vystú pi�, zra ne ní bo li aj dva ja po -

li caj ti, kto rí ko le gom pri behli na
po moc. Stav dvoch príslušní kov s
rozsiahly mi po pá le ni na mi je váž-
ny, mi ni málne je den z nich bu de
po pá le ni na mi tr va lo znetvo re ný.

Pro testu jú ci po li caj ti po uká za li
na svo je ne dosta toèné vy ba ve nie
pri stre toch s agre sívny mi sku pi -
na mi migrantov a žiada li odstú pe -
nie šé fa Ná rodnej po lí cie Jeana–

Marca Falco na. Kri ti zo va li tiež
množstvo po vin nos tí, kto ré mu sia
vy ko ná va� a kto ré pod¾a nich ne -
sú vi sia s prá cou po li cajtov, iba
odèerpá va jú ka pa ci ty pre pria my
vý kon služ by, napr. do pra vu opi -
tých do ne mocníc èi pre vo zy osôb
do za ria de ní vä zenskej sprá vy.
Po tvr di li aj to, èo ve de nie francúz-
ske ho štá tu – na rozdiel od Švé -
dov – ne chce prizna�. Že v Pa rí ži
i v ïalších francúzskych mestách
reálne existu jú tzv. no–go zó ny,
kam hliadky po lí cie cho dia iba
pod ochra nou kuklá èov, pre to že
sú ne ustá le terèa mi úto kov ka -
meòmi, kto ré hádžu aj ma lo le tí
migranti. Èas té je tiež podpa ¾o va -
nie po li cajných vo zi diel a vo zi diel
MHD. Ra do ví hliadko ví po li caj ti
pre to o. i. žiada li nepriestrelné
ves ty, ochran né ští ty, prilby, vy ba -
ve nie skiel vo zi diel ochran ný mi
fó åia mi i ïalšie prostriedky osob-
nej ochra ny. Kri ti zo va li tiež platnú
le gisla tí vu, kto rá viac brá ni útoè -
ní kov, ako za sa hu jú cich po li caj -
tov. Vo la li te da po prá ve na se -
baobra nu. Terèom kri ti ky bol i zlý
stav po li cajných sta níc, kto ré po-
tre bu jú údrž bu a opra vy.

Po dob ná vl na pro testov sa vo
Francúzsku odohra la už vla ni po
sé rii te ro ris tic kých úto kov, štát
následne vý razne po sil nil a do vy -
ba vil špe ciálne po li cajné jed not -
ky. Asi po lo vi ca zo 150–ti síc fran-
cúzskych po li cajtov však „ostá va
na uli ci bez bran ná, bez mož nos ti
úèinnej ochra ny vo èi sku pi no vým
ata kom“ najmä mos lim ských mi-
grantov. Mé diá da li priestor pre
vy jadre nia po li cajtov, kto rí sa po -
no so va li, že ochran né prostriedky
si ku pu jú za vlastné pe nia ze.

Pro test roz hý bal po li ti kov
Francúzsky mi nister vnútra

Ber nard Ca ze neu ve na parla -
mentnej pô de vy hlá sil, že chá pe
rozhorèe nie po li cajtov, no ne sú -
hla sí s tým, aby pri pro testoch po -
uží va li slu žobné autá a ma já ky.
Noèný pro test kri ti zo val aj šéf ná -
rodnej po lí cie Jean–Marc Falco -
ne, kto rý chce ne cha� ko na nie

úèastní kov pre ve ri� a po li caj ti po -
tvr di li, že ich inšpekcia za úèas�
na pro testoch vy šetru je. Pro tes ty
však pri nú ti li k akti vi te a k zme ne
posto jov aj najvyšších štátnych
predsta vi te ¾ov. S od bo ro vý mi pre -
dákmi sa na po kon stre tol mi nister
vnútra Ber nard Ca ze neu ve, kto rý
im s¾ú bil, že bu de s jed not li vý mi
po li cajný mi jed not ka mi rieši� ich
pro blé my. Zástupcov pro testu jú -
cich pri jal aj francúzsky pre zi dent
Fran cois Holland a vlá da už na
tech nic ké do vy ba ve nie po li caj -
ných jedno tiek schvá li la 250 mi -
lió nov eur z roz poè tu pre rok
2017. Pripra vu jú sa tiež zme ny v
le gisla tí ve, najmä v trestnom po -
riadku, ce lý vládny pro gram do -
stal pra covný ná zov Ve rejný
bezpeènostný plán.

Pod po ra ve rejnosti
Pro tes ty po li cajtov –  na

prekva pe nie po zo ro va te ¾ov z mé -
dií – podpo ri la aj ve rejnos�. Vý -
znam né denní ky, ako je Le Fi ga ro
èi Le Monde, ko men to va li vý raz -
né pre ja vy so li da ri ty s po lí ciou,
kto rá sa inak – ako vo väèši ne
štá tov – ne te ší ve¾kej ob¾u be oby -
va te¾stva. Pod¾a tla èe ¾u dia ap -
lau do va li z oko li tých balkó nov,
ka dia¾ pre chádzal dav de mon -
štrantov, hlasným trú be ním dá va li
na ja vo pod po ru vo di èi áut i bi cyk -

listi, do konca návštevní ci miest-
nych ba rov vy chádza li na chod ní -
ky a de monštra tívne pri pí ja li po li -
cajtom na zdra vie. To všetko za
výkri kov „bra vo“ a spontánne ho
spe vu ná rodnej hym ny miest nym
oby va te¾stvom. Na fran cúzskych
vlajkách, kto ré nie s li oby va te lia,
bo lo mož né èí ta� ná pi sy: „Obèa -
nia podpo ru jú po lí ciu“, ale bo
„Obèa nia sú s po lí ciou“.

Pod¾a denní ka Le Fi ga ro bo li
po li cajní funkcio ná ri pa rížske ho
re gió nu zjavne do ja tí pod po rou,
kto rú im preu ka zo va lo oby va -
te¾stvo a za èa li skando va�: „Na-
hne va ní po li caj ti, so li dárni obèa -
nia“, ale bo „Obèa nia, poïte s na -
mi!“ Le Fi ga ro ci tu je vyhlá se nie
dvoch príslušní kov po lí cie. Tho -
mas: „Bol som prekva pe ný, ko¾ko
¾u dí nás pod po ru je. Mys lel som,
že bu de me èe li� viace rým pre ja -
vom nepria te¾stva. Po pu lá cia
sku toène po cho pi la, èo sa tu de -
je. Vi de la, kto ne fun gu je na úrov -
ni ve rejných slu žieb.“ Pod¾a Jo -
sephi ne oby va te¾stvo za ží va to is-
té, èo za ží va jú po li caj ti. „My sme
tiež zú fa lí. Há ji me inšti tú cie, kto ré
ne ma jú dô ve ru. Sme tu, aby sme
za pá li li pla meò…“

/Spra co val –on– pod¾a fran-
cúzskej tla èe, www.cas.sk,

www.aktualne.sk/

Ko ló na slu žobných vo zi diel za pl ni la aj slávny bul vár Champs Elly sés
Na ne po vo le né pro testné akcie aj s po uži tím de sia tok
slu žobných vo zi diel so zapnu tý mi ma jákmi a si ré na mi 18.
októbra vy ra zi li v Pa rí ži do noèných ulíc francúzski po li -
caj ti, aby tak upo zor ni li na zlé fi nanco va nie po lí cie a na
svo ju ne dosta toènú ochra nu pred útoèníkmi, na ru ši te¾mi
ve rejné ho po riadku.

Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov! 

Viac o ponukách firmy Dalian na stránke www.ozpsr.sk, rubrika Partneri alebo Nové benefity
Všetko na www.dalian.sk l Kontakty: l policia@dalian.sk l S dôverou sa obráťte na naše kolegyne: l Bibiana Mat-

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

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

Stov ky francúzskych po li cajtov vy ra zi li do ulíc miest na pro testné po cho dy

Tí nedžer ho dil pred uèi te¾ku
atra pu gra ná tu a vykrí kol

Allá hu akbar…
Pätnás�roèný chla pec mu sí

pod¾a rozhodnu tia ne mecké ho
sú du odpra co va� 20 ho dín ve -
rejnoprospešných prác a na pí sa�
trojstra no vý ru ko pis ný sloh na té -
mu „Pre èo by sa ne ma lo žarto va�
s hraèko vý mi zbra òa mi“ po tom,
ako v má ji v ško le ho dil pred uèi -
te¾ku na po do be ni nu gra ná tu a
vykrí kol „Allá hu akbar“.

Tí nedžer, kto rý má ma rocké
obèianstvo, bol pod¾a agentú ry
AP obvi ne ný z na ru še nia ve -
rejné ho po riadku. Ho vorca düs-
seldorfské ho okresné ho sú du
Mar cel Due však po ve dal, že
sudca obvi ne nie zru ší pod pod-
mienkou, ak chla pec vy ko ná to,
èo mu súd na ria dil.

Chla pec, kto ré ho me no ne -
zve rejni li, uvie dol na svo ju ob ha -
jo bu, že išlo len o žart a poprel
akú ko¾vek isla mistickú extré -
mistickú mo ti vá ciu. Tvr dil, že na -
po do be ni nu gra ná tu na šiel na
školskom dvo re.

(No vý èas, 26.09.2016)

Upo zorne nie
Uzávierka nasledujúceho

čísla bude 9. decembra
2016.

Redakcia

Neuve ri te¾ný rozsu dok vo Viedni
V zá ve re lanské ho ro ka iracký imigrant vo Viedni zná sil nil 10–

roèné ho chlapca na toale te mestské ho ba zé nu. Chla pec utrpel zra -
ne nie v análnej ob las ti a posttrau ma tický šok. Ira èan Amir A.sa k èi -
nu priznal, brá nil sa tým, že je už 4 me sia ce bez že ny, kto rú pri úte -
ku pred voj nou ne chal do ma…

Súd nižšej inštancie Ira èa na odsú dil na 6 ro kov tres tu odòa tia
slo bo dy. Je ho ad vo kát sa od vo lal k najvyššie mu sú du so zdô vodne -
nim, že je ho kli ent ne mu sel ro zu mie� výkri kom chlapca Nein! Nein!,
pre to vraj ne mu sel ve die�, že chla pec ne chce by� zná silne ný!

Prí pa dom sa te da zaobe ral najvyšší ra kúsky súd, kto rý zru šil
prvostupòo vý rozsu dok a „vec“ mu zno va vrá til na pre jedna nie, tre -
ba vraj pre ve ri�, èi chla pec naozaj nechcel by� zná silne ný!

Škanda lózny rozsu -
dok po bú ril ra kúsku ve -
rejnos�. Chlapco vi na vy -
še súd priznal od škod né
len vo výške 4 700 eur,
kto ré matke vy pla tí ra -
kúsky štát, su ma vo výš-
ke dvoch prie merných
me saèných pla tov však
ne pokrý va ani ná kla dy
na chlapco vo lieèe nie.

/AEnews/
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Pozva nie pre pá na mi nis tra Ka li òá ka: To by mal vi die� osobne!
Priesto ry OO PZ v Spiš ských Vla choch sú naozaj ka ta stro fou a ná pra va je stá le v ne doh¾adne

Podpredse da Ro man La co,
kto rý bol zá ro veò ve dú cim kon-
trolnej sku pi ny, v rozho vo re pre
PO LÍ CIU podèiarkol, že vý sled ky
sú len predbežné, pre to že k pro -
to ko lom sa mu sí vy jadri� aj dru há
stra na a to ne ja ký èas po tr vá.
Podèiarkol však, že kon tro ly
BOZP, kto ré ro bí od bo ro vý zväz,
ma jú hlavný cie¾ ve rejným pouká -

za ním na ne do stat ky po môc� k
ich odstrá ne niu. Mno ho krát sú
pre to aj riadia ci pra cov ní ci za
návšte vu inšpekto rov skôr vïaè -
ní, pre to že už sa mi uro bi li v úsi lí o
zlepše nie pra covné ho prostre dia
ma xi mum a ak to to úsi lie bo lo
márne, ak sa už cí tia bez moc ní,
vïaèní sú za každú po moc.

Repre zentačné priesto ry?
Tak to bo lo aj v prí pa de pra co -

vísk Odde le nia cudzi neckej po lí -
cie v Mi cha lovciach a OO PZ v
Spiš ských Vla choch, kde inšpek-
to rov pri viedli prá ve už dlhšie vní -
ma né informá cie o ve¾mi zá važ -

ných ne dostatkoch v ob las ti
BOZP.

Pra co visko cudzi neckej po lí cie
v Mi cha lovciach sídli v priesto -
roch, kto ré roz hod ne ne mož no
po va žo va� za dosta èu jú ce. Ho ci
zvonka vy ze rá ob jekt celkom ob-

stojne, vo vnútri udrie do oèí
znaè ná ošarpa nos� inte rié rov,
zde vas to va né li no le um, po ni èe ný
va ri 40–roèný ná by tok. Bez má la
tridsiatka pra covní kov sa tu tiesni,
mu ži a že ny ma jú spo loènú šatòu
(!). Pri tom – ako kaž dé pra co -
visko CP – aj mi cha lovské je ve¾ -
mi frek ven to va né, denne sa tu
pre me lú de siatky strá nok, kto ré

mu sia èa ka� v úplne ne vy ho vu jú -
cich, ne dôstojných priesto roch.
Skrátka – naozaj biedna vi zit ka
nášho štá tu, o repre zentá cii sa
ho vo ri� ne dá!

Náhradné, viac vy ho vu jú ce
priesto ry pre pra co visko cudzi -

neckej po lí cie v Mi cha lovciach už
h¾a da jú dlho, po tvr dil inšpekto -
rom riadi te¾ RHCP Pre šov plk.
Mgr. Vla di mír Gla diè, ako aj riadi -
te¾ OR PZ v Mi cha lovciach pplk.
Mgr. Mi lan Vojník. Isté vhod né
priesto ry sa nú ka li napr. v Stráž-
skom èi v Se èovciach, bo li však
odmietnu té, Mi cha lov ce sú pred-

sa len pri rodze ným centrom tohto
re gió nu. Mož nos ti sa pre to pod¾a
slov podpredse du Ro ma na La ca
h¾a da jú ïa lej. V objekte OR PZ je
už ne vyu ží va ná ku chy òa s je -
dálòou, da li by sa pre ro bi�, úva hy
ve de nia OR PZ idú aktuálne tým-
to sme rom, in for mo val nás pod-
predse da. Aktuálny stav zazna -
me ná va jú fo to gra fie z návšte vy
inšpekto rov.

Spiš ské Vla chy? Ka ta stro fa!
Ïalšou za stáv kou inšpekto rov

bo lo OO PZ v Spiš ských Vla -
choch. Podpredse da Ro man La -
co: „Ak do jmy z návšte vy pra co -
viska Cudzi neckej po lí cie v Mi -
cha lovciach roz hod ne ne bo li dob -
ré, skôr jednoznaène zlé, po tom v
prí pa de OO PZ Spiš ské Vla chy
mô žem po ve da�, že to to pra co -

visko je vô bec najhoršie, aké som
ke dy vi del. (Si tuá cii na tom to ob-
vodnom odde le ní PZ sa už ve no -
va la PO LÍ CIA v mi nu lom ro ku) To
je jedným slo vom ka ta stro fa. Fy -
zic ky de vätnás� po li cajtov sa tu
ni ja ko ne mô že po mesti�, niet tu
kde pri ja� strán ky, ne ho vo riac o
predvo lá va ných èi predve de ných

oso bách,“ konšta tu je R. La co.
De zo látny ná by tok, riadi te¾ odde -
le nia sám pri nie sol z do mu nie-
ko¾ko sto li èiek, aby ¾u dia vô bec
ma li na èom se die�. Ro man La co:
„Ne ve rím, že ne ja ký kus ná byt ku
tu má ešte evi denèné èís lo.“

Niet tu kde skla do va� spi sy,
pivni ca je èas to za tá pa ná a ne -
pou ži te¾ná na aký ko¾vek úèel. Pô -
vodne sa v nej skla do va lo pi vo,
te rajší ob jekt OO PZ bol to tiž
predtým de dinskou krèmou…  Za
do mom je naozaj sluš ný dvor,
kde by sa fajn po pí ja lo chla de né
pi veèko, ale na prá cu po li cajtov
sú tu priesto ry abso lútne ne vy ho -

vu jú ce. Konšta to va la to už hy gie -
nic ká kon tro la, kto rá tu bo la v ro -
ku 2006… A odvte dy sa niè ne -
zlep ši lo, skôr na opak. Niet sa tu
kde prezliec�, niet kde vy po èú va�,
advo ká ti si tu odmie ta jú vô bec
sadnú� na sto liè ku… Po koj ným
miestom na roz ho vo ry je aku rát
ve ran da za do mom – bez oh¾a du
na po èa sie.

Podpredse da Ro man La co: „S
pl nou vážnos�ou dá vam priesto ry
tohto odde le nia do po zor nos ti pá -
no vi mi nis tro vi vnútra, aby si na -
šiel èas, osobne za ví tal na OO PZ
v Spiš ských Vla choch a pres -
vedèil sa, v akých podmienkach
mu sia pra co va� tu najší po li caj ti.
Mys lím si, že po li caj ti si zaslú žia
po chva lu, že v týchto podmien-
kach sú ochot ní pra co va�. Z môj-
ho poh¾a du sú nesku toène de mo -
ti vu jú ce a ne dôstojné 21. sto ro -
èia.“

Najväèší pa ra dox podmie nok
pre prá cu po li cajtov na OO PZ v
Spiš ských Vla choch spo èí va v
pozna ní, že už pred tro ma rokmi
mi nis ter stvo vnútra zís ka lo do
svojho vlastníctva ob jekt po bý va -
lom výskumnom ústa ve, kto rý sa
ja vil pre potre by OO PZ ako ideál-
ny, bez potre by rozsiahlych a ná -
klad ných re konštrukcií… Pod¾a
posledných informá cií chce vý-
skumný ústav priesto ry spä� z dô -
vo du, že ich mi nis ter stvo vnútra
ne vyu ží va.

Inšpekto ri sa v òom bo li po-
zrie�. Re zort dal v objekte ešte
pred dvo ma rokmi uro bi� no vý vy -
ku ro va cí sys tém, medzi èa som
pri budli aj no vé toa le ty. Aj pod¾a
ná zo ru Ro ma na La ca roz sah
prác, kto ré je ešte potrebné uro -
bi�, nie je ve¾ký a ob jekt by mo hol
by� k dispo zí cii pre ¾u dí z OO PZ.
Pre èo stá le nie je???

O tom to problé me sme pí sa li v
PO LÍ CII tiež už vla ni, pre šiel viac
ako rok a stá le ešte niè! Po žia da li
sme už vte dy o bližšie informá cie
aj cent rum pod po ry v Ko ši ciach.
Od ká za li nás na mi nis ter stvo, na
sekciu hnu te¾né ho a nehnu te¾né -
ho ma jet ku, odkia¾ neprišla žiad-
na odpo veï. Naozaj bu de mi -
nister vnútra Ro bert Ka li òák je di -
ný, kto rý do ká že s týmto problé -
mom pohnú�?

Pe ter Onde ra
sním ky: OZP v SR

Koncom októbra usku toèni li na ši inšpekto ri BOZP spo -
loène s re fe rentmi BOZP a PO Cent ra bezpeènostno -
technických èin nos tí z To po¾èia nok kon tro ly dodržia va -
nia predpi sov na úse ku bez peè nos ti a ochra ny zdra via
pri prá ci na OO PZ v Mi cha lovciach, na pra co visku Odde -
le nia cudzi neckej po lí cie v Mi cha lovciach a na OO PZ v
Spiš ských Vla choch. Hneï „za èerst va“ sme bo li v re -
dakcii zve da ví, aké po znat ky z kont rol pri niesli.

Po ïa ko va nie
Týmto chce me po ïa ko va� ko le gom z od bo ru všeo becnej a

vnú tornej sprá vy Okresné ho úra du Bra ti sla va, ko le gom z OR PZ
Bra ti sla va IV a všetkým ostatným za úèas� na dô-
stojnej poslednej rozlúèke s na ším dra hým
pplk. Mgr. Petrom Gròom,
s kto rým sme sa vo ve ku 51 ro kov na vždy rozlú èi -
li. Bol príslušní kom PZ od ro ku 1985 do ro ku 2011,
na po sle dy vo funkcii zástupcu riadi te ¾a Úra du
justiènej a kri mi nálnej po lí cie Okresné ho riadi -

te¾stva PZ v Bra tisla ve IV. Bol èle nom OZP v SR. Od ro ku 2012
až do svo jej predèasnej smr ti dòa 1.11. 2016 pra co val na OÚ
Bra ti sla va v ob las ti priestupkov.

Chce me všetkým po ïa ko va� za pre ja vy sústrasti a kve ti no vé
da ry.

Smú tia ca ro di na

OO PZ Spišské Vlachy



l Poiste nie bý va nia urèi te
nie je no vý poistný pro dukt, v
po nu ke všetkých pois�ovní je
dlhé de sa�ro èia, ale rýchlo
starne…

Má te prav du.
Dom èi do mácnos� si
dá va li poisti� už na ši
sta rí ro di èia. Napriek
to mu je stá le ešte
ve ¾a ro dín, kto ré svo -
je hniezdo ne ma jú
poiste né. Ale bo sa
spo lie ha jú na poist-
ku, kto rú uzatvo ri li
už ve¾mi dáv no a sú
s òou spo kojní, pre -
to že je ve¾mi lacná. Mám zná mu,
kto rá sa mi po chvá li la, že roène
pla tí poistku na dom len 13 eur.
Zmlu vu som si pozrel, poistná su -
ma zne la na 400–ti síc ko rún, te da
cca 13–ti síc eur. V prí pa de vzni ku

poistnej uda losti by tak vypla te ná
su ma bo la úmerná vte dy sta no -
ve nej hodno te do mu. Sa -
mozrejme, že dnes má ta ký dom
hod no tu tre bárs 100–ti síc eur a

ak má by� chrá ne ný
poistkou v pl nej
hodno te, to mu mu sí
zodpo ve da� aj výš ka
poistné ho.

l Èo má uro bi�
èlen OZP v SR, kto rý
sa roz hod ne pre va -
mi po nú ka ný poist-
ný pro dukt pre èle -
nov odbo rov?

V ob las ti poiste nia
bý va nia a do mác nos tí spolu pra -
cu je me s pois�ovòou AXA. Má me
s òou vý bor né skú se nosti, po va -
žu je me ju za se riózne ho part ne ra
a èle nom odbo rov po núkla ve¾mi
vý hod né ce ny a roz sah poiste nia,
oce òu je me aj jej pružnos� pri
uzatvá ra ní zmlúv i pri rieše ní po-
istných uda lostí. Sta èí za te le fo no -
va� k nám, na ša pra covníèka si
vy pý ta základné úda je o obyd lí,
kto ré chce te poisti� a obra tom
vám po šle ná vrh zmlu vy s vy -
èísle nou výš kou roèné ho poistné -
ho, kto ré zoh¾ad òu je viace ré fak -
to ry a ce lú špe ci fi ká ciu. Výš ka
poistiek a tým aj poistné ho plne -

nia sa už dnes každo roène au to -
ma tic ky inde xu je a sa mozrejme,
nie je jed not ná pre všetkých. Pre -
to ne exis tu je ani jed not ná ta -
bu¾ka, ako je to napríklad pri po -
vinnom zmluvnom poiste ní vo zi -
diel.

l Ako je to s poiste ním do -
mác nos ti?

Aj pois�ovòa AXA po nú ka zá-
kladný ba lík, èo všetko v do mác -
nos ti poistka pokrý va, te da na-
príklad aké dru hy elektrospotre bi -
èov. Na na šej we bo vej stránke
nájde te špe ci fi ká ciu a v ná vr hu
zmlu vy, kto rú vám po šle me, ako
som už spo me nul, bu de ta kisto
presne de fi no va ný roz sah poist-
ky. K to mu to základné mu ba lí ku
je po cho pi te¾ne mož né do poiste -
nie pod¾a po žia da viek odbo rá ra,
èi už ide o rôzne dru hy ži vel ných
pohrôm, krá de že vlá ma ním, van -
da lizmus èi spô so be nie ško dy
tre tej oso be –  napríklad vy to pe -
ním by tu pod va mi. Zno va by som
chcel zdô razni�, že pri dnešných
ce nách nehnu te¾ností i bo ha tom
za ria de ní do mác nos tí je poistka
obydlia i do mác nos ti mo der nou
ne vyhnutnos�ou. Spo lie ha� sa na
to, že nášmu do mu sa niè ne sta -
ne je ve¾mi riskantné, napríklad
sú èo raz èastejšie ži vel né po hro -
my, lo kálne prietrže, kru po bi tia a
ná sled né zá pla vy aj tam, kde by
ich nik ne èa kal a kde ni kdy pred-
tým ne bo li. Nuž a vanda li èi vla -
ma èi tiež ne ma jú hra ni ce svojho
pô so be nia.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
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Sluš ný úspech
Dòa 11.no vembra 2016 sme sa v po¾skom Krosne zú èast ni li medzi -

ná rodné ho be hu na 7 km, bol to 20. roè ník Be hu ne zá vis los ti. Be ža lo
400 mu žov a 144 žien.  V pre te koch sa hod no ti la aj ka te gó ria po li -
cajtov. Krásne 2. miesto ob sa di la PhDr. Ma ria na Jú no vá /OZP RHCP
Pre šov, re ví zorka úètov/ a tre tie miesto zís ka la Ma rianna Bobri ko vá
/OZP RHCP Pre šov, èlen ka vý bo ru/. Pre te kov som sa zú èast nil aj ja a
JUDr. Ma rek Derïak // OZP OR PZ Hu menné/Vla di mír 

Mi ha liè, predse da ZO RHCP Pre šov

Nikto si ne mô že by� istý…
Ako na poiste nie ro din né ho do mu èi by tu? Ako za bezpe -
èi� svo ju do mácnos� pred ne èa ka nou uda los �ou? O
priblí že nie tohto dru hu poiste nia sme po žia da li Ing. Da li -
bo ra Gdo vi na, riadi te ¾a fir my Da lian, s kto rou má OZP v
SR uzatvo re nú dlho do bú zmlu vu.

Poiste nie do mu, by tu a do mác nos ti –  mo derná ne vyhnutnos�

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


