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Neprijatie novely zákona è. 328/2002 Z. z. znamená, e platí pôvodné znenie
Ako je známe, po decembrovom hlasovaní nastalo sklamanie, keïe v prvom kole koalièní
poslanci s podporou èasti nezávislých vládny návrh schválili.
Vetky nádeje sa tak upreli na
sídlo prezidenta republiky. Ivan

Gaparoviè naozaj zákon nepodpísal, jeho kancelária vypracovala sedem pozmeòovacích návrhov a prezident kontroverzný návrh vrátil na parlamentnú pôdu.
Okrem najvánejieho problému
s posunutím vekovej hranice ná-

Snímka Peter ákoviè

Mnohí dúfali, málokto veril, ale stalo sa! Národná rada SR u 2. februára 2006 krátko po piatej hodine popoludní NESCHVÁLILA novelu zákona è. 328/2002 Z.
z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov. Dlhý boj odborárov za neprijatie tejto skrivodlivej normy tak slávil úplný úspech!

roku na výsluhový dôchodok jedným z dôvodov jeho rozhodnutia
bola prezidentova nevô¾a k spôsobom, akým vládna koalícia necháva
parlamentnej
koalícii
schva¾ova zákony na poslednú
chví¾u. Ako nám v rozhovore potvrdil prezidentov hovorca Marek
Trubaè, najmä v závere roka bola hlava tátu pri rozhodovaní prièasto vystavená èasovému tlaku
a hovorca netajil, e sa to pánovi
prezidentovi vôbec nepáèi.
Pod tlakom nie
Tak bolo aj v naom prípade:
poslanci novelu schválili a 7. decembra 2005, prezident mal 15 
dòovú lehotu na posúdenie, pritom zmenená tristodvadsaosmièka mala nadobudnú úèinnos u 1. januára 2006! Pod¾a
èl. 6 ods. 8 prvej a tretej vety Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov treba pri ustanovení úèinnosti zákonov ráta aj s legisvakanciou tak, aby sa so zákonom
ete pred nadobudnutím jeho
úèinnosti mohli oboznámi vetci,
ktorým je urèený, kontatoval
(Pokraèovanie na strane 2)

To je cesta

Súboj tentoraz vyhral prezident Gaparoviè. Ale nabudúce?

Minister Pado: Policajti majú problémy s jednoduchými vecami

Dominuje nedostatok vozidiel
Nový minister vnútra Martin Pado sa na úvod svojho
pôsobenia postupne stretol so vetkými krajskými
riadite¾mi Policajného zboru. Vyuili sme jeho návtevu v Koiciach a poloili sme mu nieko¾ko otázok. Exkluzívne publikujeme dosia¾ nezverejnené
poh¾ady nového ministra na problémy Policajného
zboru.
l PREÈO NÁVTEVY?
Zaèal som v Preove, konèím
v Koiciach, zaèínam a konèím
teda na východe. Viac ako tri roky som na Ministerstve vnútra
SR, ale mal som zverené do pôsobnosti civilné zloky, teda civilnú ochranu, verejnú správu a
hasièský zbor. Take informácie
o Policajnom zbore sa ku mne
dostávali len na poradách vedenia rezortu. Tie problémy sú viac
menej rovnaké na celom Slovensku s výnimkou krajov Trenèín a Koice. Zisujem, e policajti majú problémy s jednoduchými vecami. To je nedostatok
motorových vozidiel  prevádzkyschopných, teda nie peciálov, ale obyèajných vozidiel na

výkon èinnosti prísluníka PZ v
meste. Druhá vec je nedostatok
vozidiel pre zásah v teréne, pre
výjazdové skupiny. To sú veci,
bez ktorých sa naozaj nedá dobre, kvalitne vykonáva èinnos.
Vetky ostatné zistenia: naplnenie poètov policajtov, vybavenie
inými materiálmi, to vetko sú
veci, o ktorých treba na ministerstve teraz rozmý¾a a h¾ada rieenie. Pre mòa je koniec februára termín, do ktorého musím
pozna odpoveï na väèinu z
týchto otázok. Zaèiatkom marca
sa chcem stretnú spolu s krajskými a okresnými riadite¾mi.
Budem s nimi hovori o tom, èi
sa tie problémy dajú alebo nedajú riei tak, aby policajti praco-

vali aspoò troku v lepích podmienkach.
l A èo sa vám podarí realizova do volieb?
Èas sa urèite podarí urobi, ak
sú monosti. Povedzme nákup
vozidiel. Ak zistíme, e MV SR
má uzatvorené rámcové zmluvy
na dodávku tých vozidiel, ktoré
potrebujeme, v takom prípade
naastie nemusíme robi výberové konanie a nikto nebude hovori, e MV zasa organizuje akúsi
súa a ktovie, èo vetko je za
tým V tom momente je moné
v priebehu tyroch mesiacov urèite zabezpeèi, aby sme èas vozidiel kúpili. V polícii musíme vymeni 600 a 700 vozidiel. To nie
je také malé mnostvo, aby sa to
dalo urobi v jednom roku za lacné peniaze. Tie, ktoré sú v najhorom stave, tie treba posla
preè a na budúci rok to zopakova. A keï sa to v treom roku
urobí znova, tak policajti budú
ma vozový park, aký potrebujú.
Rovnako je to aj s výjazdovými
vozidlami. Ak je rámcová zmluva,

je dobre. Ak nie je, vyhlásime verejnú súa a u nie je dôleité, èi
sa vyhodnotí pred vo¾bami alebo
po vo¾bách. Dôleité je, aby to
smerovalo k lepiemu.
l V èom vidíte pecifiká Koíc
a Trenèína?
es krajských riadite¾ov kontatovalo uspokojivý stav v oblasti výpoètovej techniky. Istotne,
je potrebné priebene techniku
obmieòa, ale nie je to u v takom
zlom stave, ako kedysi. Trenèín
je výnimkou, pretoe zaèal skôr s
vyuívaním výpoètovej techniky,
potreba výmeny je preto akútnejia. To isté platí o Koiciach, tie
majú navye váne problémy s
priestormi a aj problémy so zabezpeèovaním potrieb prísluníkov, slúiacich na východnej hranici. Vade je nedostatok policajtov, teda nie sú naplnené tabu¾kové stavy. Toto treba vyriei.
Kadý kraj má ve¾ký poèet policajtov v kole na dvanás mesiacov. To je dlhý èas, keï policajti
nevykonávajú svoju prácu, sú
(Pokraèovanie na strane 3)

Pred nieko¾kými dòami
sme s napätím oèakávali, ako
dopadne opakované hlasovanie k návrhu novely zákona o
sociálnom zabezpeèení policajtov. Nakoniec vetko dopadlo dobre, novela schválená nebola a zostalo v platnosti doterajie znenie zákona. V
súvislosti s napätím, ktoré
sme pred a v priebehu schôdze NR SR preívali, diskusiami, ktoré sme viedli v tomto
období s poslancami si uvedomujem mimoriadnu dôleitos
nadchádzajúceho
obdobia,
èas prípravy volieb a dôleitos ich výsledkov pre budúcnos tátu, ale aj polície a policajtov. Neverím v budúcnos
tátu bez funkènej, èistej a
efektívnej polície. Neverím, e
taká polícia môe by bez èistých, schopných policajtov,
ktorí vo svojej práci vidia perspektívu a sú za svoju prácu
zodpovedajúco ocenení, nie
sú v nej zneisovaní neustálymi zmenami podmienok, za
ktorých pracujú. A ak u sa
menia, tak iba k lepiemu.
Ako to dosiahnu? Predovetkým tým, e aktívne vyuijete svoje volebné právo. Kým
vak tak urobíte, majte na pamäti, e musíte voli tak, aby
ste mali záruku, e ten, koho
volíte, je èlovek, ktorého poznáte, ktorému veríte a ktorý
Vás nesklame. Vo¾te osobnosti a nie strany. To je cesta.
MIROSLAV LITVA
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(Pokraèovanie zo strany 1)

prezident v stanovisku z 22. decembra 2005, prièom odporuèil
naim cteným zákonodarcom zákon schváli po prijatí jeho pripomienok. Jednou z nich bol aj návrh na posunutie úèinnosti od 1.
apríla 2006.
Napätie tak stúpalo. Èo urobí
parlament? Zoberie do úvahy
takmer dvadsatisíc tisíc podpisov pod protestnou petíciou a
dve protestné zhromadenia policajných odborárov, alebo sa ani
nezamyslí nad pripomienkami
hlavy tátu, odignoruje verejnú
mienku a spustí koaliènú hlasovaciu mainériu?!
Kto bude silnejí?
Koalícia si bola dos sebaistá.
Minister Vladimír Palko prikladal
novele ve¾ký význam a KDH sa
dokonca vyhráalo odchodom z
koalície, ak zákon pri hlasovaní
nepodporia. Vetci si vak boli
vedomí aj toho, e pri zákonoch
vrátených prezidentom u na jeho opätovné schválenie potrebujú absolútnu väèinu  aspoò 76
hlasov! Opozícia sa v zákulisí zasa netajila svojím úmyslom zákon úplne odmietnu! Na úspech
vak potrebovali aj podporu vdy

neistých nezávislých poslancov. Kto bude silnejí?
V parlamente sa poslanci s
novelou u ve¾mi nehrali. Podpredseda Béla Bugár odovzdal
slovo spoloènému spravodajcovi,
podpredsedovi brannobezpeènostného výboru Romanovi Vavríkovi. Ten takisto potvrdil súhlasné stanoviská ústavnoprávneho i
gesèného Výboru NR SR pre obranu a bezpeènos prija zákon
po akceptácii prezidentových pripomienok: Pán prezident má názor, aby neboli policajtom zníené sociálne výhody, ktoré sú dané dnes dobovo platným zákonom o sociálnom zabezpeèení
policajtov a vojakov a navrhuje,
aby v tomto zákone zostala zachovaná tá sociálna výhoda, ktorá hovorí o výsluhovom dôchodku po odrobení 15 rokov v polícii
ihneï po dosiahnutí a nie odklad
výplaty tohto dôchodku a po 50.
roku veku policajta.
Nebezpeèný a nevhodný



Nato Béla Bugár otvoril rozpravu, do ktorej sa ako jediný prihlásil Robert Kaliòák (Smer),
predseda brannobezpeènostného výboru, ktorý oznaèil návrh za
nebezpeèný a nevhodný a ia-

dal, aby ho poslanci neschválili.
Potvrdil tak svoj pôvodný názor
na novelu, vyslovený v rozhovore
s nami ete na októbrovom protestnom zhromadení odborárov.
(Kaliòákovo vystúpenie prináame na inom mieste v plnom znení).
Podarilo sa!
Potom u poslanci hlasovali v
dvoch kolách o pripomienkach a
pozmeòovacích návrhoch prezidenta republiky. Prvé výsledky
nesignalizovali niè dobré: poslanci Gaparovièove pripomienky
neprijali, zatia¾èo technické áno!
Ako dopadne hlasovanie o návrhu celého zákona v treom èítaní? Výsledková tabu¾a sa rozsvietila. Prítomných 135, za 64,
proti 65, piati sa zdrali, jeden
nehlasoval. Kontatujem, e návrh zákona sme neschválili! sucho ohlásil Bugár a predáci OZP,
ktorí napäto èakali na výsledok,
privítali výsledok potleskom z
parlamentného balkóna. Podarilo
sa!
Poh¾ad do detailov výsledkov
hlasovania je celkom zaujímavý.
Ako jeden mu podporili zákon
vetci prítomní poslanci klubov
KDH, SDKÚ a SMK, zatia¾èo z

klubu ANO za zákon hlasovali
piati, dvaja boli proti, jeden sa
zdral hlasovania a jeden nehlasoval. Proti zákonu jednotne hlasoval len klub KSS, z jasného záporného stanoviska Smeru vyènieval jeden poslanec.
Prekvapilo HZDS  ¼S, ktoré v
poslednom èase neraz podporilo
koalíciu. Tentoraz vak proti návrhu zahlasovali a estnásti meèiarovci a tyria sa zdrali. Jazýèkom na váhach teda boli ich hlasy a rozhodovanie a 24 nezaradených zákonodarcov. Trinásti z
nich sa postavili proti, tyria za 
a to aj pri siedmich neprítomných
v súète bohato postaèovalo, aby
zákon nepreiel! Keïe pre celý
Policajný zbor má toto rozhodnutie mimoriadne ve¾ký význam,
aspoò menoslov poslancov, ktorí
jasne hlasovali PROTI, uverejòujeme na inom mieste.
Èo bude ïalej? Pod¾a platných pravidiel sa zákon znova
môe vráti do parlamentu a po
uplynutí iestich mesiacov, najskôr v auguste. To vak u bude
po predèasných parlamentných
vo¾bách. Èo sa ïalej stane s tristodvadsaosmièkou, nevie v
tejto chvíli vôbec nikto.
PETER ONDERA

Kto podporil policajtov v parlamente
Zákon zo 7. decembra
2005, ktorým sa mení a
dopåòa
zákon
è.
328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení poliANGYALOVÁ, Edita
BLAJSKO, Anton
BUÈEK, Jozef
ÈAPLOVIÈ, Duan
DLHOPOLÈEK, Ján
FICO, Robert
HURBAN, Jozef
JARJABEK, Duan
KONDRÓT, Maro
MADEJ, Róbert
MIKU, Tibor
NAVRÁTILOVÁ, ¼ubica
PAKA, Pavol
EVC, Jozef
ULAJ, Igor
VÁNY, ¼ubomír
IAK, Rudolf

cajtov a vojakov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou ra-

dou Slovenskej republiky (tlaè 1429) tretie èítanie.
Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.

ANTOOVÁ, Eva
BÓDY, Peter
BURIAN, Jozef
ÈERNÁ, Eva
ELSNER, Jozef
GABÁNIOVÁ, Darina
HUSÁR, Stanislav
JUÈÍK, Mikulá
KOVARÈÍK, Ján
MAXON, Miroslav
MUÒKO, Duan
ONDRIA, Karol
PAVELKA, Vladimír
IMKO, Ivan
TKÁÈ, Vojtech
ZALA, Boris

BAKA, Jaroslav
BOLLOVÁ, Dagmar
CABAJ, Tibor
ÈÍ, Miroslav
FAJNOR, Karol
GABRIEL, Ján
CHOVANEC, Miroslav
KALIÒÁK, Robert
KRAJÈI, Gustáv
MEÈIAR, Vladimír
MURGA, Milan
OPATERNÝ, Branislav
PODRACKÁ, Dana
TEFANKOVÁ, Jana
VAJDA, Michal
ZMAJKOVIÈOVÁ, Renáta

BIRO, Peter
BRESTENSKÁ, Beáta
CUPER, Ján
ÏAÏO, Vladimír
FEDERIÈ, Igor
HRDLIÈKA, Jozef
JADU, Jaroslav
KARLIN, Gabriel
LAÁKOVÁ, Jana
MIKOLAJ, Ján
MUKOVÁ, ¼udmila
OREMUS, Peter
SOBOÒA, Viliam
TROFOVÁ, Diana
VARGA, Ivan
ZUBO, Samuel
(Zdroj: www.nrsr.sk)

ivotopis nového ministra
Snímka Peter ákoviè

Prezident SR Ivan Gaparoviè dòa 8. februára 2006
vymenoval do funkcie ministra vnútra dovtedajieho
tátneho tajomníka MV SR Ing. Martina Pada.
Dátum narodenia:
16. 5. 1959 v Michalovciach
Vzdelanie:
1978  maturoval na Gymnáziu v Michalovciach
1982  ukonèil túdium na
Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej koly technickej v Bratislave
1986  1988  postgraduálne
túdium na Vysokej kole technickej v Koiciach
1991  1992 manaérsky
kurz na City University Bratislava
1992  právnické minimum na

Univerzite Komenského v Bratislave (2 semestre)
Politická èinnos:
1989  jeden zo zakladate¾ov
Verejnosti proti násiliu (VPN) v
Michalovciach
1992  jeden zo zakladate¾ov
Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS)
1995  NDS, Demokratická
únia po zlúèení
2000  Slovenská demokratická a kresanská koalícia (SDKÚ)
Práca:
1982  1989  Michalovské
elektrotechnické závody, naposledy ako vedúci oddelenia investiènej výstavby
1990  1995  prednosta Okresného úradu v Michalovciach

1995  1996  vedúci Poradenského a konzultaèného strediska EÚ Bratislava PhF Koice,
detaované pracovisko Michalovce
1996  1997  vedúci reprezentant v Komunálnej poisovni
a. s. Michalovce
1997  1998  vedúci koického strediska fy IMPROMAT slov.
s r. o.
1998  2002  prednosta Krajského úradu v Trnave
2002  2006  tátny tajomník
Ministerstva vnútra SR
Martin Pado je enatý a je otcom dvoch detí.
(Zdroj: www.minv.sk)

R. Kaliòák:

Váené dámy, váení páni, myslím si, e k tomuto zákonu u bolo poèas jeho tandardného legislatívneho procesu v parlamente povedané
ve¾a. Ja preto sa nebudem
opä vraca k tomu, aký nebezpeèný je a aký nevhodný
je, ale dovolím si preèíta,
vzh¾adom na to, e v posledných dòoch som v niektorých
médiách poèul, e niektoré
politické strany, hlavne jedna,
hovorila o tom, e by mali aj
poslanci poèúva hlasy obèanov, hlavne keï nieko¾ko tisíc
týchto hlasov sa ocitne na petícii. Je pravda, e tá petícia v
tomto prípade bola za zmluvu
o výhrade svedomia, ale keïe táto politická strana si urèite vái aj iné podpisy obèanov pod inou petíciou, urèite
sa prikloní k tomu, e treba takúto petíciu repektova v
tomto parlamente. Preto si
iba dovolím preèíta znenie
petície.
Snímka Peter ákoviè

Ve¾ké úsilie korunoval úspech

Petícia má názov Petícia
za spravodlivé zákony pre policajtov a hovorí: My, dolu
podpísaní obèania a policajti
Slovenskej republiky obraciame sa na základe èlánku 27
Ústavy Slovenskej republiky
a zákona è. 85/1990 Zb. o petiènom práve na Národnú radu Slovenskej republiky, aby
A/ neschválila navrhovanú
novelu zákona è. 328/2002 Z.
z. o sociálnom zabezpeèení
policajtov a vojakov s obsahom, na ktorom sa uzniesla
vláda Slovenskej republiky
dòa 5. októbra 2005, aby sme
neschválili, schválením tejto
novely dôjde k diskriminácii
policajtov vo väzbe na vojakov. Súèasne dôjde k diskriminácii v rámci jednej profesnej skupiny policajtov, ktorí ku
dòu úèinnosti tohto zákona
majú odpracovaných menej
ako 15 rokov v policajnom
zbore;
B/ zabezpeèila vypracovanie a schválila nový zákon o
platových náleitostiach policajtov, ktorý odstráni diskrimináciu v odmeòovaní policajtov v porovnaní s profesionálnymi vojakmi.
Túto petíciu mi postúpil aj
predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Pavol Hruovský, (Zaznel gong.) ktorý
vo svojom liste uvádza, e
petíciu podpísalo 18 962 obèanov Slovenskej republiky.
Myslím si, e by sme mali
týchto 19  tisíc hlasov repektova a zákon opätovne
neschváli. Ïakujem pekne.
Zdroj: www.nrsr.sk
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Dominuje nedostatok vozidiel

(Pokraèovanie zo strany 1)

preè. Na porade vedenia som dal
prezidentovi Policajného zboru a
generálnej riadite¾ke personálnych vzahov úlohu, aby mi rýchlo vypracovali základné tézy, ako
reformova policajné kolstvo.
Teraz mi je aké hovori o tom,
ako to urobi. Ale keï sa rozprávate s krajskými riadite¾mi a tí
vám povedia, e systém vzdelávania momentálne nie je dobrý,
e ani nie je kompatibilný s tým,
ako je to bené v iných krajinách,
tak asi s tým treba nieèo urobi.
Nekladiem si ambíciu, a nedávam si taký nesplnite¾ný cie¾, e
za tých pár mesiacov, èo tu budem, zmeníme celý systém policajného kolstva. To urèite nie,
ale zmeòme aspoò to, èo sa
zmeni dá, zaènime na tom pracova.
l Spomínali ste vozidlá. Myslíte si, e existujúci rozpoèet dáva monosti na rieenie problému?
Mám pocit, e rozpoèet, ktorý

je, poskytuje monosti ako zabezpeèi nákup týchto vozidiel.
Minulý rok boli vyèlenené finanèné prostriedky, ktoré sa nepouili na nákup vozidiel, pretoe sa
zrejme nepodarilo zorganizova
alebo ukonèi výberové konanie.
Ja nechcem robi výberové konania, nijaké verejné súae.
Chcem realizova to, èo existuje.
Na prezídiu sú finanèné prostriedky na nákup výpoètovej
techniky, tie by sa eventuálne
dali presunú na nákup toho, èo
je ete potrebnejie. Je tu aj ïalí aspekt: kadý jeden kraj míòa
roène ve¾ké peniaze na údrbu a
opravy starého vozového parku.
V priemere je to na osem krajov
120 miliónov korún roène. Treba
urobi prepoèet, èi sú tieto prostriedky efektívne vynakladané, v
akých prípadoch sa za tieto peniaze lepie oplatí kúpi nové vozidlá.
l Ako vidíte perspektívu kolektívneho vyjednávania, podpis kolektívnej zmluvy?

Oèakávam, e to, èo bolo dohodnuté, aj naplníme. Ja som
vdy bol nauèený, e dohodujem
to, na èo mám. Keï na to nemám, tak nepristúpim.
l Vzahy OZP s pánom ministrom Palkom neboli obzvlá
kvalitné. Oèakávame opätovnú
návtevu prezidenta EuroCOPu pána Kiefera. Ako si
predstavujete kvalitu dialógu s
OZP?
S pánom Litvom som rozprával dosia¾ mono minútu. Dohodli sme sa na tom, e keï sa ohlási a bude na to èasový priestor,
tak sa urèite stretneme. Vetko
ostatné bude otázka naich rozhovorov. To, èo bolo v minulom
roku, nebudem komentova, to
nech komentujú iní. Urèite sa s
pánom Litvom stretnem èo najskôr  skôr, ako príde pán prezident Kiefer, pretoe dovtedy
chcem ma u veci predrokované.
Zhováral sa PETER ONDERA

Za ministrom Vladimírom Palkom
Nedlho potom, ako sa pán
minister Vladimír Palko pochválil, e je najdlhie úradujúcim
ministrom vnútra po roku 1990,
u ním nebol. Vedno so svojimi
straníckymi súputníkmi odkráèal
z koalièného íku, a tak sa zo
dòa na deò zriekol ïalej zodpovednosti za výsledky rezortu
vnútra. Prichádza teda èas úètovania.
Vladimír Palko nepochybne
vojde do slovenskej histórie nielen ako najdlhie pôsobiaci, ale
aj jeden z najvýraznejích ministrov  v dobrom i zlom. Razanciu v postupe pri presadzovaní svojich priorít mu urèite nikto neuprie, prie sa vak mono
o spôsoboch, akými ich presadzoval  a vari aj o obsahu niektorých z nich. Napríklad o podriadení vyetrovate¾ov kriminálnej polícii. O nepochopite¾nej
akceptácii pojmu justièná polícia v naich podmienkach. O
nedostatoène vysvetlených personálnych výmenách a ete nejasnejích výberových konaniach. O èudných kritériách odmeòovania svojich najbliích a

jeho najbliích spolupracovníkov z OZP vo ve¾kej ob¾ube.
Kadý z bývalých ministrov
vak repektoval nevyhnutnos
vzájomnej spolupráce a a uvedomoval si potrebu dialógu.
Tie vetci doterají ministri
dos striktne odde¾ovali sluobné zaradenie M. Litvu a jeho pozíciu odborárskeho predáka.
Vladimír Palko sa v tomto smere zapíe do histórie ako jediný,
ktorý to nedokázal, pretoe nechcel. Jeho autoritársky, povýenecký týl riadenia prosto
oponentov neznáa, nech by
boli celí zabalení do Ústavy a
prikrytí kopcom medzinárodných dohovorov.
Preto sa stalo, èo sa stalo 
policajti vyli do ulíc. To nebola
výhra policajtov, ale Palkova
prehra. Vetko, èo predtým i potom proti OZP urobil, urobil predovetkým proti sebe. V postojoch a èinoch OZP nebolo nijaké politikárèenie, iba obrana
najprirodzenejích
obèianskych, ¾udských a zamestnaneckých práv. Minister toto úsilie znevaoval. V jeho oèiach to

Pavol M. Kubi

tých ostatných. O povýenosti a
neochote vecne diskutova s
podriadenými
Aj hodnotenie reálneho úèinku pôsobenia pána ministra
Palka na stav slovenskej kriminality vak ponechajme iným,
pretoe názory v tomto smere
sa ve¾mi rôznia. V èom ale panuje praktická jednota  to je
názor na kvalitu jeho vzahu k
Odborovému zväzu polície v
SR. Ani jeden doterají minister
logicky nemal predsedu Litvu a

bol iba pokus o ¾avicový puèík,
fiasko, poruovanie etického
kódexu, klamstvá a polopravdy.
Potom prili vyhráky o postihoch, poniujúce pátranie po èloveku, ktorý dral transparent s
heslom Palkovho uèite¾a Pittnera. A jeho potrestanie.
EuroCOP ako organizácia,
zastreujúca v konfederácii
okolo 600  tisíc policajtov z celej Európy, bola z toho vetkého
právom zdesená. Keï som o
tom prvýkrát poèul, pozrel som

do kalendára, aby som sa uistil,
v ktorom storoèí ijeme, povedal
prezident
EuroCOPu
Heinz Kiefer koncom októbra
lanského roka a Vladimíra Palka vôbec nechápal. Nerozumel,
preèo Slovensko ako èlenská
krajina EÚ uplatòuje voèi policajným odborárom tátne haraenie. Zistil, e minister íri
okolo seba strach a povýil ho
na metódu riadenia. Nebol to
Kiefer, ale Palko, ktorý nechápal dôvody razantných protestov EuroCOPu. Konfederácia
preto urobila vetko, aby aj slovenský minister vnútra pochopil. Oslovila jeho kolegov vo
vetkých èlenských tátov EÚ,
vyburcovala európske truktúry.
Napokon sám Kiefer priiel za
Palkom do Bratislavy a strávil s
ním v rozhovore celé tyri hodiny, aby mu vysvetlil, aké práva
a povinnosti majú odborári, o
èom vlastne sú kolektívne práva
 a aké povinnosti má minister.
V spoloènom vyhlásení po tomto stretnutí uviedli, e Palko nemal, a ani nebude ma v úmysle
sankcionova policajtov za
úèas na demontrácii. Vraj v
tomto smere ilo iba o nedorozumenie. Keïe poznáme Palkove výroky a konkrétne èiny,
svedèiace o opaku, chápme
Kieferove vyhlásenie ako diplomatický ústupok, ktorý umonil
tvrdému ministrovi vycúva z
nepríjemnej situácie. Prezident
sa nezmieril ani s Litvovým odvolaním, ktoré sám Palko verejne oznaèil za svoje najlepie
personálne rozhodnutie. Napokon, v rozlúèkovom autorizovanom rozhovore pre mesaèník
EuroREPORT si pán minister
Palko v súvislosti s policajným
protestným mítingom neodpustil
ani pouitie pojmu trajk, hoci
dobre vie, èo a ako hovorí zákon. To u bol len posledný jasný dôkaz toho, e politiku do polície poválivo vnáal práve minister Palko, nie Odborový zväz
polície v SR. Aj to bol jeden z
dôvodov, preèo pri jeho náhlom
odchode policajní odborári nezaplakali.
PETER ONDERA

Èo je najdôleitejie?

S anketovou otázkou, èo povaujú v práci OZP za najdôleitejie v roku 2006, sme sa obrátili na nieko¾kých èlenov
Predsedníctva OZP v SR.
MÁRIA
MOLNÁROVÁ:
Myslím si, e budeme ïalej pokraèova v nastúpenom trende,
usilova o zlepenie finanèného
a sociálneho postavenia policajtov. Ukázali sme, e sa vieme dobre zorganizova, verejne, navonok
sme
ukázali vô¾u a nau
silu. Pod¾a
mòa
dozrieva èas,
aby
sme
ete jasnejie formulovali nae poiadavky, konkrétne ich definovali trebárs v podobe právne podloených návrhov na zmeny v zákone è. 73 i v zákone è. 328 tak,
aby sa odstránili existujúce nedostatky. Myslím, e treba viac
pracova s verejnosou, aby
sme ¾uïom vysvetlili, e my neujedáme z ich krajca, e èo sa
týka naich penzií a príspevkov,
tak pochádzajú len z tých peòazí, ktoré dokáeme naakumulova.
EDUARD URBÁNEK: Treba pokraèova v nastolenom
trende, ktorý sme zaèali v závere roka 2005. Èiastoène tým
mám na mysli aj priebeh protestných zhromadení, ich zuitkovanie. Rok 2006 je rok volebný, myslím si, e je moné
vyui urèitú príleitos
a
priaznivú
klímu na
ochotu politikov prijíma podnety zvonka. Máme pred sebou nieko¾ko
mesiacov, aby sme jasne ukázali, èo chceme, aby sme zvidite¾nili, o èo nám ide, e prioritou
sú sociálne istoty policajtov.
Cie¾om by malo by, aby aj nové politické vedenie rezortu,

ktoré vzíde z volieb, u vedelo
vopred, èo chceme, za èo bojujeme, ktorým smerom sa nae
úsilie uberá.
DUAN HARVÁT: Vo vzahu k ministerstvu vnútra povaujem za najdôleitejie, aby sa
znovu nadviazala komunikácia
medzi zamestnávate¾om a odborármi, aby sme úspene rozbehli kolektívne vyjednávanie v
prospech policajtov a obèianskych zamestnancov. Èo sa týka naej èlenskej základne,
pretrváva situácia, e èas naich èlenov nevie presne, aké
sú úlohy odborového zväzu a
niektorí policajti ani nepovaujú
za potrebné vstúpi do odborov,
podpori ich svojou úèasou. To
by sme radi zmenili. Èas prísluníkov si ete neuvedomuje,
e na odboroch je kolektívne
vyjednávanie a neby toho,
mnoho pozitívnych
vecí, ktoré
sa vybojovali, by ani
nebolo.
Vlastne sa
títo
¾udia
vezú
na
práci odborárov. Èas ¾udí zasa vníma
svoje èlenstvo len tak, e èo
môem od odborov za svoj
èlenský príspevok dosta. Nie
vetci si uvedomujú, e neby
odborov, novela zákona 328 by
bola prijatá a boli by diskriminovaní pri práceneschopnosti, boli by ukrátení v sociálnych istotách. Èo sa týka obèianskych
zamestnancov, tie nie vetci si
uvedomujú, e neby kolektívnej zmluvy, nemali by skrátenú
pracovnú dobu, nemali by o
týdeò dovolenky naviac. A to
nehovorím o bezplatnej právnej
ochrane, ktorú poskytuje odborový zväz. Tým, ktorým sa nieèo nestane, je to dovtedy jedno. Ale potom zrazu zistia, e
majú problém a potom u vedia, o èom je právna pomoc,
aká je to výhoda.
Text a snímky (are)

Ete trochu trpezlivosti, bude to lepie

Web: Priestor na diskusiu
Právne rady a uitoèné informácie ponúka webová stránka
OZP v SR na adrese www.ozpsr.sk. Návtevníci vak na nej
momentálne ete nenájdu úplne vetko, èo stránka avizuje.

Navtívte nau
www.ozpsr.sk

Naa internetová stránka je v dojèenskom veku a potrebuje
istý èas, aby dospela a ponúkla záujemcom plný servis  vrátane blízkej monosti listovania v archíve mesaèníka POLÍCIA. Od stránky oèakávame, e sa stane dôleitým sprostredkovate¾om, rýchlym médiom Odborového zväzu polície v
SR nielen pre vnútrozväzovú diskusiu, ale aj pre plnokrvnejiu komunikáciu so irokou verejnosou. U èoskoro: Vitajte
na plnohodnotnej stránke!
Redakcia
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Otvorený list ministrovi vnútra SR
Vec:

Návrh na novelizáciu
Nariadenia MV SR
è. 66/04

Váený pán minister,
kolektív Odboru skráteného
vyetrovania Bratislava IV Vás
iada o prehodnotenie N MV SR
è. 66/04 o zaradení prísluníkov
PZ do výstrojných noriem zaradených na OSV.
Zdôvodnenie:
Z vestníka MV SR èíslo 66/04
vyplýva, e policajné orgány zaradené na ÚJaKP, na Oddelení
skráteného vyetrovania sú zaradení do výstrojnej normy R,
prièom pracovníci ÚJaKP sú zaradení do výstrojnej normy O.
Náplò práce oboch súèastí je
totoná, rozdiel medzi vyetrovate¾om a policajným orgánom Odboru skráteného vyetrovania
nie je v náplni práce, ale iba v
platovej triede a poadovanom
vzdelaní, ako aj vo väèom objeme nápadu trestnej èinnosti z dôvodu vykonávania vyetrovania v

trestných èinoch s trestnou sadzbou do 3 rokov a z toho sa odvíjajúcej pracovnej zaaenosti,
ktorá tvorí okolo 65 % celkového
objemu trestných èinov, prièom v
zmysle Trestného poriadku je vyetrovate¾ a policajný orgán Odboru skráteného vyetrovania
postavený na jednu úroveò, ide o
totonos právnych úkonov.
Vzh¾adom k tomu, e o zaradení policajných orgánov rozhodol a Vestník MV è. 66/04 zo
dòa 31. 08. 2004, prièom do mesiaca august 2004 vec nikto nerieil, iadali sme o stanovisko
ministra MV SR otvoreným listom publikovaným v novinách
odborového zväzu polície v SR
POLICIA, prièom stanovisko k
námu listu podal prezident PZ,
ktorý v èlánku uviedol, e nevyluèuje opätovné prehodnotenie zaradenia policajtov na útvaroch
OSV do výstrojnej normy  O/R,
prièom z jeho vyjadrenia vyplýva,
e viacerí krajskí riaditelia navrhovali prehodnotenie a zaradenie do výstrojnej normy O/R.
Chceme podotknú, e nárast

kriminality maloletých a mladistvých v súèasnej dobe stúpa, prièom kriminalistická taktika doporuèuje pri výsluchoch osôb mladích ako 15 rokov vykona úkony
trestného konania mimo priestory Policajného zboru a v obèianskom odeve, aby nedolo k narueniu zdravého psychického vývoja maloletých detí a monej
traume.
Na základe vyie uvedených
skutoèností a praxe za obdobie
od 01. 01. 2004, kedy vznikli pracoviská OSV, sme zistili, e pre
kvalitnú prácu OSV by bolo
vhodnejie nae zaradenie do
výstrojnej normy O/R, nako¾ko si
uvedomujeme, e z pracovného
zaradenia bývalých policajtov
poriadkovej polície je potrebné v
nevyhnutných prípadoch vykonáva slubu v rovnoate.
Kolektív Odboru skráteného
vyetrovania Bratislava IV
Poznámka: Redakcia mesaèníka POLÍCIA opätovne písomne
iada ministra vnútra o zaujatie
stanoviska.

V Karlovej Vsi u slúi novostavba OO PZ

V polyfunkènom dome na Matejkovej ulici è. 5 v Bratislave (Dlhé diely) Vladimír Palko 17. januára 2006 slávnostne prestrihol
pásku a uviedol do uívania nové
priestory, v ktorých budú pracova prísluníci OO PZ Bratislava

IV a oddelenia skráteného vyetrovania Bratislava  Karlova Ves.
Nové priestory v hodnote 41
mil. Sk, za ktoré bojovalo ministerstvo vnútra Slovenskej republiky spolu s mestskou èasou
Karlova Ves takmer estnás ro-

kov, utvorili primerané podmienky pre prácu policajtov, dovtedy
sídliacich v nedôstojných priestoroch na Janotovej 15.
Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava  Karlova
Ves je oddelením I. typu s poètom 41 policajtov, na oddelení
skráteného vyetrovania je 12
policajtov. Nové priestory slúia
ako pracovisko prvého kontaktu
pre obèanov mestských èastí
Bratislava  Karlova Ves s vye
32  tisícmi obyvate¾ov, viac ako
tisícke ¾udí ijúcich v Devíne a 6
500 tudentom, ktorí sú prechodne prihlásení v tudentských domovoch ¼udovíta túra, Druba
a Mlados. Poèet obyvate¾ov Karlovej Vsi bude ïalej rás, keïe
na Dlhých dieloch pokraèuje intenzívna bytová výstavba.
Text a snímka (jo)

Ako zarábame? Rôzne

Priemerný príjem ien pracujúcich na plný úväzok zaostáva
v Nemecku za príjmom rovnako
pracujúcich muov. V západnej
èasti je tento rozdiel asi 23 %,
vo východnej je väèí ete asi o

10 %. Spomedzi 25 európskych
tátov iba v dvoch je rozdiel medzi príjmami muov a ien za
rovnakú prácu ete väèí : v Estónsku a na Slovensku
Deutsche Polizei Nr. 2 2006

M. Kritofoviè

Váení èitatelia,
Je tu èas, kedy môete rozhodnú o tom komu pomôete
darovaním sumy 2 % zaplatenej dane zo svojich príjmov zo
závislej èinnosti za uplynulý rok.
Pod¾a § 50 zákona o dani z príjmov môete svojmu miestne
príslunému správcovi dane (v prípade ak vám
zamestnávate¾ vykonal roèné zúètovanie preddavkov na
daò z príjmov zo závislej èinnosti odvádzaných za rok 2005)
odovzda vyhlásenie, v ktorom uvediete, e suma do výky
2% zaplatenej dane sa má poukáza vami urèenej právnickej
osobe, ktorou je aj Odborový zväz polície v SR.
Preèo práve OZP v SR?
OZP v SR pouije darované finanèné prostriedky na pomoc
v oblasti sociálnych istôt prísluníkov PZ a zamestnancov
MV SR.
Túto monos naozaj máte  vyuijete ju, ak darujete svoje
2% Odborovému zväzu polície v SR.
Odborový zväz polície v SR ako nezisková, samostatná,
dobrovo¾ná, nezávislá organizácia zastupuje záujmy a
oprávnené práva svojich èlenov, ale rovnako aj ostatných
zamestnancov ministerstva vnútra SR.
Odborový zväz polície v SR je uvedený na zozname
prijímate¾ov, ktorým sa môe podiel do výky 2% zaplatenej
dane poukáza a ktorý vydáva Notárska komora Slovenskej
republiky do 15. januára kadého roka, v ktorom mono
prijímate¾ovi túto sumu poukáza.
V prípade záujmu
tlaèivo na poukázanie sumy do výky 2% zo svojich daní zo
závislej èinnosti za rok 2005 nájdete aj na webových
stránkach OZP v SR: www.ozpsr.sk
a túto sumu poukáza na èíslo úètu: 8129503/1200
Ïakujeme

Odborový zväz polície v SR

Celodenný plavecký maratón

Prvý februárový piatok a sobota v Pezinku patrili milovníkom plaveckého portu. Konala
sa 24 hodinová non  stop tafeta, ktorú organizoval Mestský
úrad Pezinok, Mestská plaváreò a tudentský parlament
mesta Pezinok. Cie¾om podujatia bolo zapoji do portovania
èo najväèí poèet plavcov. Kadý z nich mal prepláva minimálne jednu dåku 25  metrového bazénu.
Na úspenom priebehu podujatia sa podie¾ali aj odborári
ZO OZP è. 8/5, ktorí boli v 11 
èlennej skupine SO PZ Pezinok. Naa kola mala úlohu vyplni dvojhodinový úsek skoré-

ho sobotného rána a to od
02.00 h do 04.00 h. Ako prvý zo
kolákov vplával do bazénu
zástupca riadite¾a SO PZ mjr.
kápík a hneï za ním vedúci
oddelenia metodiky pplk. Sobek, za nimi nasledovali uèitelia
telesnej prípravy, kolský psychológ a tudenti. Kadý plával
pod¾a svojich moností a
schopností od 150 metrov do
jedného kilometra. Celkovo
vetci úèastníci vo vode odplávali 62 kilometrov a 125 metrov.
Naa skupina sa na tejto vzdialenosti podie¾ala úctyhodnými
5, 5 kilometrami.
F. SOBEK, Pezinok

Musia by policajti naozaj takí, ako sa o nich hovorí?
Zaèková, V.: Má by policajt superèlovek?,
(Polícia, è. 1, 2006)
Profesionálna etika predstavuje tému ve¾mi citlivú, ktorá sa
bezprostredne dotýka kadého
policajta. Preto úvahy v èlánku z
èasopisu Policajná teória a prax
nazvanom Memento policajná
etika! boli zámerne koncipované vo veobecnej, deklaratívnej
podobe  aký by mal by policajt,
èomu by mal by verný, ako by
sa mal správa. Zmyslom príspevku bolo neuspokoji sa s
priemernosou, s daným stavom
vecí. Takto poòatý problém sa
môe sta východiskom k zamysleniu, k podnetnej diskusii, k

individuálnemu napåòaniu intitútov etiky.
Policajt dneka musí by vzdelaný odborník, ale aj kultúrny èlovek.
Snaha usilova sa o ideál je
vlastná kadému èloveku, ktorý
h¾adí do budúcnosti, nad horizont kadodenného ivota.
Niektoré medializované a
publikované vyjadrenia o nekompetentnosti prísluníkov polície
sa èasto zdôvodòujú kritickým
prístupom k danej problematike.
Daný problém patrí nesporne do
oblasti odbornej diskusie a je
právom kadého vyjadri svoj názor. Avak nie kadý policajt je
vo veobecnosti neprofesionál-

ny. Zoveobecòovanie policajtov
do jedného celku nepovaujem
za správne, lebo môe tých, ktorí
si svoju prácu vykonávajú svedomito a postupujú v zmysle zákona, odrádza od ïalej èinnosti.
Musíme vychádza z problémov

praxe, odha¾ova ich, ale aj prináa rieenia a návody, ako problémom predchádza a ako zauja
policajtov pre ich kadodennú
èinnos.
Policajti by mali povaova úctu k svojej profesii a vysokú mieru spoloèenskej prestíe za ve¾mi
dôleité. Podceòovanie verejnej
mienky v profesijnej etike by ma-

lo by zriedkavé. Vyplýva to zo
skutoènosti, e kadý policajt so
zmyslom pre odbornos a zodpovednos ve¾mi ako nesie, keï
jeho kolegovia vrhajú pochybné
svetlo na profesiu ako celok, pretoe sa to prenáa aj na neho. Ak
by sa netrvalo
na profesijne
bezchybnom
konaní policajtov, mohlo by tým by pokodené
nielen dobré meno polície, ale aj
práva a oprávnené záujmy obèanov.
Kadodenná èinnos prináa
so sebou aj omyly, avak pre
kadého, kto sa usiluje o zodpovednú a precíznu prácu, sú omyly bolestivé a sk¾uèujúce. Kadá
policajná èinnos si vyaduje ok-

rem prípravy, odborných vedomostí aj ve¾kú dávku etiky, èi si to
niekto uvedomuje, alebo nie.
Snaha o èestnos, spravodlivos, zodpovednos, èi profesionalitu nesmie by zaznávaná.
Miera ich dosiahnutia závisí od
kadého individuálnych schopností a daností.
Nehanbime sa za nároènos
policajnej práce, nespochybòujme profesionálnu èes!
Úmysel pôvodného èlánku
provokova a iniciova odbornú
rozpravu sa stal úspeným. Etika
zasiahla svojho adresáta, u to
nie sú len teoretické slová, ale
konkrétny záujem, diskusia k danej téme.
doc. Dr. Mgr. Jana Viktoryová
Akadémia PZ v Bratislave
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Nejeden policajt sa spamätá,
a keï je neskoro
Úmerne k tomu, ako sa v uplynulom období niektorí
sluobní funkcionári nie vdy po zrelom uváení rozhodli vyuíva svoje (zatia¾) zákonné monosti, tak
rastie aj poèet prípadov, kedy sú prísluníci Policajného zboru úspení v súdnom spore so svojím (aj
bývalým) zamestnávate¾om.
Podobná situácia je aj v prípadoch trestného konania, vedeného proti prísluníkom PZ. Odborový zväz polície poskytuje bezplatne právnu pomoc tým èle-

Kvalifikovaný spôsob vedenia
obhajoby po dlhých právnych peripetiách napokon na sklonku
lanského roka viedol k oslobodzujúcemu verdiktu, keïe a-

nom, ktorí ju potrebujú  rovnako
neraz úspene. Priam ukákovým je prípad nadpráporèíka Kamila K. z OO PZ v Michalovciach,
ktorého inpekcia obvinila zo
zneuitia právomoci verejného
èinite¾a. Skutku sa mal ete vo
februári 2003 dopusti tak, e vo
svojej kancelárii sfaloval podpisy maloletého podozrivého na
zápisniciach, v ktorých sa priznával k trestnej èinnosti, a tak mal
úspene ukonèi viacero spisov
majetkovej trestnej èinnosti.
Nadpráporèík Kamil K. tieto obvinenia v plnom rozsahu odmietol
a poiadal OZP o právnu pomoc.

lobca nevedel preukáza vinu obalovaného. Predsedníctvo OZP
v SR na svojom februárovom zasadaní odsúhlasilo plné preplatenie nákladov, spojených s právnym zastupovaním nprap. Kamila K. A, samozrejme, OZP bude
peniaze nekompromisne vymáha od toho, kto náklady spôsobil
 teda od MVSR.
Aj tento prípad ukázal, aké je
dôleité, aby sa policajti  èlenovia OZP obrátili so iadosou o
právnu pomoc èo najskôr, teda
nie a po vznesení obvinenia,
resp. po podaní obaloby.
(er)

Naèo je právna ochrana?

Len spoloène sme silní!
OZP v SR

Tvoja anca je v odboroch.
Staò sa èlenom Odborového zväzu polície v SR,
odbory Ti pomôu.

l je nezávislým, samostatným, dobrovo¾ným, slobodným a demokratickým zdruením
základných organizácií, ktorých èlenmi sú prísluníci PZ a obèianski pracovníci
ministerstva vnútra SR
l vystupuje na ochranu tvojich práv a oprávnených záujmov v zmysle zákona o tátnej
slube a zastupuje Tvoje záujmy v sociálnej oblasti
l prostredníctvom svojich orgánov presadzuje tvoje záujmy a poiadavky - odborárov
a zamestnancov rezortu Ministerstva vnútra SR
l vedie kolektívne vyjednávanie na zlepenie podmienok výkonu sluby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych potrieb
l pre zabezpeèenie komplexnosti realizácie programu OZP v SR uzatvára dohody s vedením MV SR
l je èlenom EuroCOP-u, medzinárodného zdruenia policajných odborových organizácií
l pri rieení oprávnených záujmov a potrieb svojich èlenov a ich ochrane vystupuje vo vzahu k zákonodarným,
tátnym a sluobným orgánom ako ich rovnocenný partner a ich obhajca
l za Teba sa podie¾a na dodriavaní zásad spravodlivého odmeòovania v podmienkach MV SR
l je jediným intitútom, ktorý ti poskytne právnu ochranu
l vytvára priestor pre irokú a slobodnú výmenu názorov na vetky otázky týkajúce sa oprávnených záujmov a
potrieb èlenov
l èlen OZP poíva výhody Podporného fondu

Dôstojná ivotná úroveò - nae právo
Niè nie je samozrejmé!
Bez odborov

nie je moná kontrola nad dodriavaním pracovno-právnych, mzdových predpisov a bezpeènosou a ochranou
zdravia pri práci l nie je moné uzatvori kolektívnu zmluvu, zamestnávate¾ sám rozhoduje o mzdovom zaradení,
pracovnom poriadku, skonèení pracovného pomeru, l o rozvrhnutí pracovného èasu, l o prunom pracovnom
èase, l o rozsahu a podmienkach práce nadèas l o pláne dovoleniek, hromadnom èerpaní dovolenky,
l o pracovnom poriadku

Ako sa sta èlenom odborov?
Staèí sa obráti na ZO OZ na mieste pracoviska a poda prihláku. Ak potrebujete informácie, staèí sa obráti na
centrálu OZP v SR.

Tvojím advokátom sú odbory

M. Kritofoviè

l Odbory poskytujú svojim èlenom
ochranu pri poruení ich práv ochranu pred ikanovaním l bezplatné zastupovanie pred súdom l právne poradenstvo v pracovno-právnych vzahoch l podporu v prípade akej finanènej situácie a sociálnej tiesni l aktuálne
informácie o vetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov l odborárske
vzdelávanie
Ïalie informácie na adrese: OZP v SR, Pribinova 2, 810 72 Bratislava alebo na intranetovej stránke pod naou hlavièkou,
e-mail: ozpvsr@minv.sk, tel: 09610/51950, 58 fax: 09610/59096

Preh¾ad interných nariadení vydaných do konca roku 2005
Rozkazy prezidenta Policajného zboru
53. o vykonaní policajnobezpeènostnej akcie zameranej proti
predaju a podávaniu alkoholických nápojov osobám mladím
ako 18 rokov
54. o zriadení pracovnej komisie pre prípravu legislatívneho
zámeru zákona ktorým sa mení a
dopåòa rozkaz prezidenta Policajného zboru è. 73/2004 o zriadení
pecializovaného tímu v znení
neskorích predpisov
55. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
23/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích
predpisov
56. o opatreniach na zvýenie
bezpeènosti a plynulosti cestnej
premávky a pozitívne ovplyvnenie vývoja dopravnej nehodovosti na území Slovenskej republiky
poèas letnej turistickej sezóny
2005
57. o zavádzaní modelu kvality EFQM v podmienkach Policajného zboru
58. o zabezpeèovaní fyzickej
ochrany objektu strediska výcviku peciálnej prípravy v Stupave
59. o vykonaní streleckej prípravy zamestnancov MV SR odboru fyzickej ochrany objektu
úradu krízového manamentu
MV SR
60. o organizaèných opatreniach pre vstup, pohyb a výstup
osôb v objekte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Raèianskej ulici è. 45

61. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 25/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení rozkazu prezidenta Policajného zboru
è. 2/2005
62. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
42/2005 o zabezpeèení sústredenia psovodovzáchranárov s
medzinárodnou úèasou v Beluských Slatinách
63. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 15/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích predpisov
64. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 141/2004 o opatreniach
na zvýenie aktivity a efektívnosti Policajného zboru pri získavaní
informácií k záujmovým osobám
polície z prostredia organizovanej kriminality a na zabezpeèenie
nulovej tolerancie voèi prejavom
ich neúcty k zákonom v znení
rozkazu prezidenta Policajného
zboru è. 40/2005
65. o zruení analytickokoordinaènej skupiny
66. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 38/2004 o ustanovení
skúobnej komisie na vykonanie
závereènej
vyetrovate¾skej
skúky v znení neskorích predpisov
67. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.

94/2004 o vydaní zoznamu funkcií, pri výkone ktorých sa môu
oprávnené osoby oboznamova s
utajovanými skutoènosami v
znení rozkazu prezidenta Policajného zboru è. 96/2004
68. zabezpeèenie úloh vyplývajúcich zo Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou
republikou o policajnej spolupráci
69. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 38/2005 o zriadení analytickokoordinaènej skupiny
70. o zruení pecializovaného tímu
71. o zriadení komisie na
skúky odbornej spôsobilosti prísluníkov obecnej polície
72. o urèení hlavného intruktora Policajného zboru
73. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 69/2005 o organizaèných opatreniach pre vstup, pohyb a výstup osôb v objekte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Raèianskej ulici è. 45
74. o znaleckom dokazovaní v
trestnom konaní
75. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 95/2004 o zriadení pecializovaného tímu
76. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 15/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení rozkazu prezidenta Policajného zboru
è. 104/2004
77. ktorým sa dopåòa rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
5/2004 o zriadení pecializova-

ného tímu v znení neskorích
predpisov
78. o zriadení komisie pre výber policajných pridelencov a policajných styèných dôstojníkov
79. o vykonaní dopravnobezpeènostnej akcie JASTRAB
80. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 44/2005 o zriadení pecializovaného tímu
81. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 88/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení rozkazu prezidenta Policajného zboru
è. 12/2005
82. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 28/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích predpisov
83. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
28/2004 o zriadení pecializovaného tímu
84. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
5/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích
predpisov
85. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 143/2004 o vydaní Roèného plánu Prezídia Policajného
zboru na rok 2005 v znení rozkazu prezidenta Policajného zboru
è. 34/2005
86. o zabezpeèení 80. roèníka
Medzinárodnej esdòovej motocyklovej súae
87. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.

45/2001 o zriadení pracovného
tímu psovodovzáchranárov so
sluobnými psami peciálne cvièenými na vyh¾adávanie ¾udí a
màtvych tiel v znení neskorích
predpisov
88. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
21/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích
predpisov
89. o zriadení pracovnej komisie pre prípravu návrhu zákona o
kriminalistickom skúmaní
90. o zriadení pracovnej skupiny na spracovanie preh¾adu o
trestných èinoch vyetrovaných
na úrade boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru a jeho
predchodcoch a o spôsobe ich
ukonèenia
91. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru è.
94/2004 o vydaní zoznamu funkcií, pri výkone ktorých sa môu
oprávnené osoby oboznamova s
utajovanými skutoènosami v
znení neskorích predpisov
92. ktorým sa mení a dopåòa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru è. 83/2002 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích predpisov
93. o vykonaní medzinárodnej
dopravnobezpeènostnej akcie
tátov Salzburského fóra
94. o zabezpeèení 49. roèníka
medzinárodných
cyklistických
pretekov o vykonaní dopravnobezpeènostnej akcie
(Pokraèovanie v marcovom èísle)
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Obdobie, ktoré sa zapíe do histórie Odborového zväzu polície ve¾kými písmenami

Protesty: podpora doma i v zahranièí
Odborový zväz polície v SR má za sebou obdobie, ktoré sa zapíe ve¾kými písmenami do histórie. Dôrazné aktivity policajných odborárov, masívnu petíciu,
protestné zhromadenia a napokon aj dvojnásobné hlasovanie parlamentu o novele zákona è. 328/ 2002 Z. z. výrazne vnímala aj tá èas verejnosti, ktorá sa dovtedy o dianie v polícii zaujímala len okrajovo. Èo toto turbulentné nieko¾komesaèné obdobie znamená pre ivot OZP, ako poznaèí jeho ïaliu èinnos? O tom
sme diskutovali s predsedom OZP v SR Miroslavom LITVOM vedno s podpredsedami tefanom DVORSKÝM, Mariánom MAGDOKOM a Pavlom MEKIÒOM.
Dovo¾te, aby som zacitoval
slová vtedy ete ministra vnútra Vladimíra Palka v rozhovore
pre januárové vydanie mesaèníka euroREPORT. Na otázku
redaktorky, ako vnímal protestné zhromadenia policajtov v závere lanského roka, minister o. i. povedal: Aj ¾udia to
berú ako kuriozitu, pretoe
väèina obèanov na Slovensku ani netuila, e aj policajti
majú odbory. Teraz to u vedia. Súhlasíte s jeho názorom?
M. LITVA: ako poveda, ako
a do akej miery nás nezainteresovaná verejnos vnímala v predchádzajúcich rokoch. Myslím si,
e aj v predchádzajúcom období
bola èas z náho úsilia medializovaná  najmä v rozhodujúcich
obdobiach, keï nám ilo zásadné veci a e to verejnos vnímala.
Samozrejme, väèina naej prá-

M. LITVA
ce má interný charakter, nie vdy
bol dôvod, aby sme verejnos zaaovali naimi problémami.
M. MAGDOKO: Vnímam tie
udalosti posledných mesiacov
ako urèitý historický medzník. Prvýkrát v histórii sme zorganizovali protestné zhromadenia a isto
sa zhodneme v tom, e aj reakcia
nezainteresovanej verejnosti bola prvýkrát taká jednoznaèná, otvorená. Ve¾a za to vïaèíme podpore médií, ktoré nás, úprimne
povedané, milo prekvapili objektívnym poh¾adom.
Pre vás bolo zrejmé podstatné získa masívnu podporu
vo vnútri odborárskej organizácie. Mnohí mono neverili,
e policajti naozaj dokáu vyjs
do ulíc  a v takých hojných
poètoch. Na druhej strane bolo
zaujímavé sledova, ako sa k
problému postavia sluobní
funkcionári.
M. MAGDOKO: Odpoveïou
boli zo strany niektorých jedincov
protikroky, úsilie vysvetli nae
aktivity ako zanedbávanie povinností akoe  kým vy postávate
na uliciach, my objasòujeme
vrady. Navye sa aj verejnosti
podsúvalo, e trajkujeme, èo
malo vyvola negatívnu reakciu

verejnosti. Pritom tí, èo to tvrdili,
dobre poznajú znenie zákona. O
iaden trajk predsa neilo!
P. MEKIÒA: Najdôleitejie
bolo, ako sa zachová naa èlenská základòa. V skratke  èi dokáu prelomi strach, ktorý majú
v sebe. Toto bola pre mòa ako
odborového funkcionára aia
úloha, ne míting zorganizova.
Pod¾a mòa to naozaj bola skúka
ohòom, ukázali sa profily ¾udí 
tých, èo budú síce vdy kritizova,
frf¾a, ale neurobia niè, budú stále h¾ada dôvody, preèo nie. A
potom je tu tá druhá skupina, ktorá povedala  ideme.
M. MAGDOKO: Osobne
som ve¾mi pozitívne vnímal, e
verejnos prijala nae argumenty,
e uznala nae morálne právo
protestova proti bezpráviu. Isto,
je to nae zákonné právo, ale keby nás verejnos nebola morálne
podporila, mali by sme to ove¾a
aie. Myslím si, e ve¾a ¾udí sa
aj vïaka naim aktivitám dozvedelo, v akých podmienkach pracuje radový policajt, zaèali mnohé veci vníma inak a verejná
mienka sa k nám priaznivo naklonila. To je ve¾ká vec!
Dovo¾te môj subjektívny poh¾ad: viac svojimi postojmi
strácal minister Palko. Ak v minulosti neraz imponovala jeho
razancia, tentoraz narazil, jeho
rezolútne vyjadrenia a arogancia verejnos skôr popudila.
Odvolanie predsedu Litvu potom u bolo priam rozbukou,
ktorá zobudila aj medzinárodnú verejnos! Pritom v predchádzajúcom období pán minister odvolal viacero vrcholových funkcionárov, ale bení
¾udia to prakticky neregistrovali. Pán minister neprijal ani
vau ponuku prís na tribúnu.
Stretával som ve¾a ¾udí, ktorých pobúrilo ete aj to, e na
televíznu diskusiu s pánom
Litvom poslal minister svojho
mladého, neskúseného hovorcu Aaltovièa.
. DVORSKÝ: Rozdiel bol
mono v tom, e pri odvolaniach
predchádzajúcich funkcionárov
skutoèné dôvody pán minister
Palko vdy nejako zahmlil a prezentoval to, èo uznal za vhodné.
Prípad predsedu Litvu nebol nijako vecne odôvodnite¾ný a ve¾mi
prieh¾adný. Aj keï minister Palko
uviedol v priebehu troch dní nieko¾ko dôvodov, pre ktoré Litvu
odvolal z funkcie, kadý pochopil
ten pravý dôvod.
P. MEKIÒA: Neby toho, mono by ani druhé verejné zhromadenie nebolo. Iniciovali ho
práve reakcie pána ministra. My
sme rátali s tým, e prvé zhromadenie vyvolá reakciu vlády a
parlamentu. To mal by cie¾  e
vznikne dialóg a budeme ma s
kým rokova.

Policajný viceprezident Spiiak vyhlásil, e z ¾udí, ktorých
on riadi, sa na mítingoch nezú-

M. MAGDOKO
èastnil nikto. Vnímali ste tlak
sluobných funkcionárov, báli
sa ¾udia aktívnej úèasti?
M. LITVA: Svojím vyhlásením
sa pokúsil spochybni úèel a
zmysel verejných akcií. Ako to
urobil, o tom si verejnos urobila
názor. Prekvapili ma tí policajní
Vnímam tie udalosti posledných mesiacov ako urèitý historický medzník. Prvýkrát v histórii sme zorganizovali protestné zhromadenia a isto sa zhodneme v
tom, e aj reakcia nezainteresovanej verejnosti bola
prvýkrát taká jednoznaèná,
otvorená.
(M. Magdoko)
funkcionári, ktorí zabudli, e policajti nie sú len tí, ktorých bezprostredne riadia, ale aj tí, ktorí
takpovediac liapu ulice, na ktorých nakladajú najviac vtedy, keï
si nevedia da rady s organizovaným zloèinom. Vtedy to odnáajú
radoví poriadkoví policajti prudkým nárastom povinností.
Myslíte napríklad tie slávne
kontroly drahých vozidiel
M. LITVA: Napríklad. Nech
potom porovná platy poriadkárov
a tých, ktorých má pod sebou.
Keby mali poriadkári také platy,
asi nie sú v uliciach.
. DVORSKÝ: Áno, myslím si,
e pán minister tým váne strácal
aj politické body. Keby bol iiel s
nami na tribúnu hneï na prvý
raz, veci sa pokúsil vysvetli a
celkovú situáciu sa snail zmeni,
mono by ovplyvnil vývoj verejnej
mienky i názory policajtov
M. MAGDOKO: ale len za
predpokladu, e by nás podporil.
Potom by mohol poveda  toto
sme SPOLU vybojovali. Keby bol
priiel a postavil sa proti, nepomohlo by mu to, nanajvý by ¾udia ocenili jeho odvahu. Ale vypískali by ho, aj keby boli neviem
aké silné reproduktory.
Pripomeòme ete masívnu

medzinárodnú podporu, ktorá
mala, dovolím si poveda, obrovský význam aj pre formovanie verejnej mienky. Fakt, e sa
za vás postavilo prostredníctvom EuroCOPu esstotisíc
policajtov a osobne priiel prezident Kiefer, to ve¾mi zarezonovalo. A pridal sa europarlament
M. MAGDOKO: To bol ve¾mi
významný moment. Hovoril som
s ¾uïmi mimo náho zväzu, práve túto podporu vnímali s pozitívnym prekvapením. Zistili, kto
sme, èo robíme. Predtým ich nae medzinárodné kontakty a spolupráca nejako zvlá nevzruovali. Veï ani nemali preèo. Zrazu
videli tú silu a pochopili vános
dôvodov. Veï na Slovensku sa
organizuje pomerne ve¾a velijakých protestných zhromadení
lekárov, uèite¾ov, zdravotných
sestier
ale máloktorý protest
tak zarezonoval a získal takú jednoznaènú podporu zahranièia.
Presuòme sa z námestia do
parlamentu. Vieme, e po prvýkrát policajné zhromadenie
síce zazvuèalo, poslanci vak
aj tak návrh novely zákona è.
328 schválili, zasiahnu musel
prezident. Pri druhom hlasovaní sa podarilo zákon zablokova, nepreiel. Dôvody, pre
ktoré sa tak stalo, akosi nikto
nekomentoval. Ani médiá ve¾mi nie.
. DVORSKÝ: Poviem to obrazne, aj my sa uèíme chodi po
chodbách parlamentu a pracova
s poslancami.
M. LITVA: Veru, pochopili sme
aj to, aké je dôleité dokonale
ovláda parlamentný rokovací poriadok.
. DVORSKÝ: Podstatný je
výsledok. Hlasovania o oboch
zákonoch, teda o zákone è. 73 a
následne aj o zákone è. 328 dopadli takmer tak, ako sme chceli,
za èo sme bojovali  aby 73 ka
prela, i keï nie celkom pod¾a
naich predstáv, a 328  ka nie.
Toto sa napokon aj zásluhou pána prezidenta Gaparovièa a následne väèiny poslancov stalo.
Teraz hovorme o dôsled-

P. MEKIÒA
koch. Nehrozí, e policajti budú ma pocit, akoby zamietnutím 328  ky prili o nejaké poitky? Poèul som u aj hlasy,
e vïaka tomu nebude nijaké zvyovanie príjmov
M. MAGDOKO: Máme u
skúsenosti, e kadá avizovaná
legislatívna zmena vyvolá neistotu v radoch policajtov, neprospieva to stabilite. Aj v tomto prípade

to tak bolo, málokto veril, e ministerstvo dodrí prís¾uby. ¼udom
treba vysvetli, e avizované zvýenie príjmov je o úplne nieèom
inom, pretoe ho garantuje
schválený zákon è. 73 o tátnej
slube, ktorý zvýil o 650 korún
hodnostné a osobitný príplatok
plone o 350 korún  okrem
iných kategórií, kde je to viac, bol
zvýený rozhodnutím ministra. V
prípade zákona è. 328 ilo o sociálne istoty, o hranicu 50 rokov a
ïalie veci. Tu zatia¾ ostáva vetko po starom.
Take: èo èaká OZP v tomto
roku? Aké priority?
M. LITVA: Rozde¾me si to na
krátkodobé a dlhodobé ciele. Boli tu prís¾uby zvýenia platov o
13, 2 percenta. Budeme ve¾mi
pozorne sledova, ako a z èoho
to následník pána ministra Palka
urobí. V dlhodobých cie¾och potom dominuje nae úsilie vyrovna odmeòovanie policajtov s
profesionálnymi vojakmi. Víziu

. DVORSKÝ
máme v dosiahnutí systémových
zmien v odmeòovaní, ktoré by
vyrieilo problém najniích príjmových kategórií policajtov, aby
sa takpovediac dostali nad vodu,
aby sa povolanie policajta nestalo náborovým, ale skutoène výberovým, pretoe cítime potrebu
skvalitnenia výberu. Ten je podmienený vyím záujmom a záujem zasa vyou atraktivitou.
A èo slávne éèko?
M. LITVA: Druhým strategickým cie¾om je základná spravodlivos, ochrana právnych záujmov a istôt policajtov. Zákon o
tátnej slube ete stále obsahuje prvky, ktoré na danom stupni
rozvoja demokracie v spoloènosti do zákona nepatria.
Ako chcete tieto ciele dosiahnu?
M. LITVA: Ve¾a záleí na kvalite dialógu, èi sa vo vzahu vedenia rezortu vnútra teraz nieèo
zmení. Je jasné, e bez úprav legislatívy nedosiahneme niè. Ideálne by bolo, keby vedenie rezortu prehodnotilo svoje postoje v
niektorých otázkach. Ak nie, druhá cesta vedie cez nae aktivity
voèi parlamentu. Je naou úlohou ako odborového zväzu vyvinú maximum iniciatívy vo vetkých smeroch. Idú predèasné
parlamentné vo¾by, nerobíme si
ilúzie. Tento fakt vak môe by
rovnako pozitívnym, ako aj negatívnym prvkom vo vzahu k naim
poiadavkám.
Spracoval PETER ONDERA
Snímky PETER ZÁHRADNÍK
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Vnútrozväzová èinnos nesmie stá len na osobe predsedu ZO

Predsedníctvo OZP: balík problémov
Koice (are)  Èlenovia Predsedníctva OZP v SR sa
17. februára na koickom rokovaní zhodli v tom, e
vïaka minuloroèným aktivitám kredit OZP na verejnosti i vo vnútri organizácie narástol a je moné ho
zuitkova.
Bude vak zálea, akými formami. Z rozsiahlej, podchví¾ou aj
plamennej diskusie vyplynulo, e
vo vnútrozväzovej èinnosti je ete stále mnostvo problémov pri
zabezpeèení informaèného toku
smerom k predsedom základných organizácií a najmä od nich
na celú èlenskú základòu. Rovnakým problémom je spätná väzba. Dobrovo¾ne neznamená, e
nebudem robi, podotkol podpredseda OZP Marián Magdoko

v reakcii na polemiku o motivácii
èlenov a ochote funkcionárov venova sa odborovej èinnosti vo
vo¾nom èase. Ïalí diskutujúci sa
zhodli v názore, e èas základných organizácií je ve¾mi závislá
na prístupe predsedu a niekde je
problém nájs ¾udí, ktorí budú aktívni vo výboroch. Èas èlenskej
základne vníma efekt svojich príspevkov iba v otázke Èo z toho
mám? a v plnom rozsahu nevníma význam solidarity ako základ-

ného piliera èinnosti kadej odborovej organizácie. Na druhej
strane: monos základných organizácií poskytnú èlenom urèité
plnenie (napr. zorganizovaním
plesu, podporou dovoleniek, darèekmi atï ) vie výrazne motivova èlenov k vlastným aktivitám a
k ochote pomôc iným, zaznelo.
Problémy s nedostatoènou iniciatívou sa najviac prejavujú v organizáciách s ve¾mi rozptýlenou
èlenskou základòou, ale napríklad aj s odborárkami na materskej dovolenke.
Predsedníctvo OZP v SR sa v
Koiciach zaoberalo aj hodnotením predloených informácií o
stave podporného fondu, kon-

krétnymi iadosami o pôièky a
právnu ochranu.
Z analýzy stavu právnej
ochrany vyplynulo, e mnoho prípadov konèí u v prípravnom alebo neskôr v súdnom konaní
úspene. Vïaka tomu je moné
od druhej strany vymáha aj trovy
konania. Neraz predstavujú aj
nieko¾ko desiatok tisíc korún a
ich návratnos je logicky nevyhnutná. Predsedníctvo rozhodlo,
e pre nízku efektivitu nebude vymáha náklady do 10 - tisíc korún
za dosia¾ vyhraté spory, ale v nových sporoch u bude od MV SR
pýta kadú jednu korunu, vynaloenú na právnu ochranu èlenov OZP.

Súbor objektov Krajského riadite¾stva v Koiciach u na poh¾ad
potrebuje investova do údrby a opráv milióny korún. Na máloèom tu
môe radostne spoèinú zrak. Predsa vak: v priestoroch riadite¾stva
sme objavili naozaj dôstojný panel, pripomínajúci prísluníkov PZ,
ktorí zahynuli pri výkone sluby. A hneï ved¾a decentnú modlitebòu.
Vznikla aj vïaka zbierke veriacich a je pekná. Na WC v tejto budove
vak radej nechoïte...
Text a snímky (are)

Demontrujú
aj v Nemecku

Pozor! Nebezpeèní, ctiiadostiví nezdraví traja králi,
Ruky pred od dia¾niènej polície,  také slová niesli transparenty pod spoloènou hlavièkou
Pre vau bezpeènos a znakom nemeckého odborového
zväzu polície v Düsseldorfe.
Celým mestom 6. januára putovala zelená karavána viac ako
dvoch tisícok policajtov a policajtiek protestujúcich proti zámerom severowestfálskeho ministra vnútra Dr. Wolfa.
Pod¾a Franka Richtera,
miestneho predáka policajných
odborov nemeckí kolegovia
protestovali proti zámeru vlády
odbúra v polícii ete viac personálu, prija ïalie finanèné
krty v sociálnom zabezpeèení
policajtov, presadi reorganizáciu bez zmyslu a koncepcie a
obmedzi v polícii právo spolurozhodovania. Ako Richter
zdôraznil, v nasledujúcom legislatívnom období má by krtnutých okolo 1 400 miest. Plánovaná reorganizácia je pod¾a
neho tvrdá rana pre vnútornú
bezpeènos. Politikom odkázal,
e demontrácia na Troch krá¾ov bola len úvodom k ïalím
akciám.
Solidarita a sila, to sú pod¾a
Franka Richtera hodnoty, ktoré
aj dnes dokáu hory prenáa.
Deutsche Polizei (Feb. 2006)
UPOZORNENIE
Redakèná
uzávierka
marcového èísla mesaèníka POLÍCIA bude 6. marca
2006.
Redakcia

Akútne nebezpeèenstvo: CHRÍPKA

Chrípka je akútne ochorenie dýchacích ciest
prejavujúce sa horúèkou, nádchou, ka¾om,
saeným dýchaním a
prehåtaním,
zvýenou
únavnosou,
potením,
bolesami hlavy a pohybového aparátu, èasto
vyjadrovanými pacientmi
v povestnej odpovedi na
dotaz o zdravotných
problémoch: Bolí ma
celý èlovek

Zápaly slizníc dýchacích ciest
a p¾úc zapríèinené pôvodne
chrípkovým vírusom môu by
následne komplikované bakteriálnou superinfekciou, ktorá môe spôsobi aj ochorenie srdca,
stredného ucha, mozgových
plien i mozgu (neraz so smrte¾ným priebehom, najmä u malých
detí a osôb s iným chronickým
ochorením).
Infekcia sa íri z èloveka na
èloveka najmä pri kali, kýchaní a
smrkaní, kedy vzniká aerosol s
obsahom nebezpeèných vírusov.
Chrípka sa vyskytuje sezónne, v
naich geografických podmienkach s maximom epidemického
výskytu v mesiacoch február 
marec. Èas od vniknutia vírusu

do organizmu èloveka po prvé
prejavy ochorenia sa pohybuje v
rozpätí 14 dni.
Prevencia
Najúèinnejou prevenciou je
vèasná aplikácia oèkovacej látky.
V prípade chrípky musí by vakcína typovo pecifická. Tento problém nastáva pri rieení monej
pandemickej situácie. Nemôe
by vyrobená vakcína, ak ete
nepoznáme, aký bude pandemický vírus. Táto skutoènos nás
v prípade zaèiatku pandémie
oberá o najúèinnejiu zbraò v prvých mesiacoch jej priebehu, ne
sa stihne vyrobi a distribuova typovo pecifická pandemická vakcína.
Druhou monosou obrany
pred dôsledkami prípadnej pandémie je preventívne podávanie
protichrípkových liekov (TAMIFLU, RELENZA). Pouíva sa ako
postexpozièná profylaxia  to
znamená, e dotyèná osoba, ktorej sú lieky podávané, dokázate¾ne bola v ohnisku nákazy, ale zatia¾ sama nejaví známky ochorenia.
Ïalou formou ochrany pred
infekciou je dôsledné pouívanie
osobných ochranných prostriedkov (ochranné masky, respirátory, okuliare, rukavice, ochranné
odevy a pod.)
Nezanedbate¾nou
zlokou
moností ako predís infekcii je

zvyovanie celkovej obranyschopnosti organizmu prostredníctvom aplikácie zásad zdravého ivotného týlu, vrátane dostatoèného prísunu èerstvých vitaNevieme, èi v nasledujúcich týdòoch, mesiacoch èi dokonca rokoch vypukne pandémia. No je jednoznaèné, e ak k pandémii
dôjde, bude to znamena
státisíce, ba a milióny màtvych na celom svete,  vyhlásil Klaus Stoehr, riadite¾
Chrípkového
programu
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

mínov najmä v zimných mesiacoch.
História pandémií
Koncom 19. storoèia cirkulovali v populácii pravdepodobne
vírusy chrípky typu A/H2N2 a do
roku 1900. Pandémiu roku 1900
spôsobili s najväèou pravdepodobnosou vírusy chrípky typu
A/H3N8.
V 20. storoèí boli 4 chrípkové
pandémie:
1/ Roky 191819 panielska
chrípka [A (H1N1)]  zapríèinila
zatia¾ najvyí poèet úmrtí, 20 
50 miliónov obetí. Ve¾ký poèet
obetí bol prvé dni po vypuknutí

klinických príznakov a ïalí zomreli na sekundárne komplikácie. Polovica obetí boli mladí
zdraví dospelí. Pandemický vírus
1918  1919 bol pravdepodobne
pôvodom vtáèí vírus. Vírusy typu
A (H1N1) dodnes cirkulujú, po
ich opätovnom vstupe do ¾udskej
populácie v roku 1977.
2/ Roky 1957  1958 Ázijská
chrípka [A (H2N2)], Singapur 
prvá identifikácia v Èíne koncom
februára 1957. Za obe si vzala 1
milión ¾udských ivotov.
3/ Roky 196869 Hong Kongská chrípka [A (H3N2)]  vírus
prvýkrát detekovaný zaèiatkom
roku 1968 v Hong Kongu. Vírusy
chrípky A (H3N2) stále cirkulujú v
populácii.
Obe pandémie 195758 a
196869 boli spôsobené vírusmi
obsahujúcimi kombinácie génov
¾udského chrípkového vírusu a
vtáèieho chrípkového vírusu .
4/ Rok 1977 Ruská chrípka
[A (H1N1)]  pôvodca bol totoný
s vírusom, ktorý cirkuloval do
50tych rokov. Pôvod a spôsob
akým prekonal dobu do r. 1977 je
zatia¾ vedecky neobjasnený.
Hrozí ïalia pandémia?
Pod¾a údajov Svetovej zdravotníckej organizácie v súèasnosti narastá riziko vzniku chrípkovej pandémie. Zo esstupòovej kály tohto rizika vyhlásila
WHO stupeò è. 3, ktorý je cha-

rakterizovaný zistením infekcie
novým subtypom chrípky u èloveka a súèasne situáciou, keï ete
nie je zaznamenaný prenos vírusu z èloveka na èloveka.
V období 26. 12. 2003  9. 2.
2006 bol WHO potvrdený výskyt
166 prípadov vtáèej chrípky
(H5N1) v krajinách juhovýchodnej Ázie (Vietnam93, Thajsko22, Indonézia23, Kamboda4 a Èína11) a na Blízkom
Východe (Turecko12 a Irak1),
z ktorých 88 ochorení skonèilo
úmrtím, èo predstavuje 53 %
úmrtnos, prièom hlásené ochorenia je potrebné povaova len
za povestný vrchol ¾adovca.
Aktuálne je pravdepodobné
nebezpeèenstvo vzniku pandemického vírusu chrípky po monej genetickej mutácii vírusu vtáèej chrípky H5N1 umoòujúcej írenie nákazy respiraènou cestou
z èloveka na èloveka. Vznikol by
nový subtyp vírusu, s ktorým ¾udská populácia doposia¾ nemá
imunitnú skúsenos, èo znamená, e voèi infekcii bude pravdepodobne ve¾mi vysoko vnímavá.
Tento vírus by sa íril respiraènou cestou, prostredníctvom kvapôèkového aerosolu. Vstupnou
bránou infekcie by boli dýchacie
cesty a oèná spojivka.
kpt. MUDr. Juliana Paková
regionálny hygienik MV SR
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Silné chvenie na Slovensku

Aj grécki kolegovia vo svojom mesaèníku z decembra venovali
pozornos naej demontrácii. Vedenie ministerstva vnútra SR sa
rozhodlo zasadrova aktivity OZP v SR obdobne ako sa to stalo
u nás v roku 1988, hovorí sa v èlánku.
Po 17 rokoch nechápeme, preèo slovenská vláda liape po
demokratických princípoch poruujúc tak práva slovenských policajtov a nerepektujúc európske odborárske hnutie policajtov.
Ako autor èlánku pripomenul, 60 gréckych policajtov prilo podpori slovenských kolegov aj preto, e pri podobných krokoch gréckej
vlády v roku 1993, keï oni iadali podporu EuroCOPU, policajti
vtedajieho Èeskoslovenska im ju v plnej miere poskytli. Aj preto
poiadali svojho ministra verejnej správy, aby sa osobne obrátil na
ministra vnútra SR so iadosou o vysvetlenie jeho krokov. Grécki
kolegovia vyjadrili prevedèenie, e snahy OZP v SR budú zavàené úspechom.
(va)

Ale, ale, pán europoslanec!

Arogancia, ktorú prejavili
niektorí politici voèi poiadavkám policajných odborárov, neostala iba na domácej pôde.
Keï sa Odborový zväz polície
celkom oprávnene obrátil na
EuroCOP so iadosou o podporu, dostal ju a následne zaèali celú vec skúma aj predstavitelia ïalích európskych truktúr. Taký postup je úplne v poriadku. Medzi podpornými stanoviskami naich i zahranièných europoslancov vak trápne trèalo vystúpenie nominanta
KDH, náho europoslanca Jána
Hudackého. Ten pred celou Európou dikciou hodnou prokurátora z roku 1952 oznaèil policajné odborárske protesty za diskreditáciu vlastnej krajiny v záujme vlastných politických cie¾ov a pokraèoval v rovnakej tónine. Citujme: Politické vyèíòanie odborárskych bossov v Policajnom zbore nemá niè spoloèné s ochranou pracovných podmienok a ¾udských práv. Ich
klamstvá, polopravdy a zamlèovanie faktov oh¾adom platov,
ktoré boli mimochodom zvýe-

né dva týdne pred konaním
spomínaného zhromadenia,
majú slúi na manipuláciu sluných policajtov, destabilizáciu
akcieschopnosti polície, prièom
ohrozujú právo obyvate¾stva na
primeranú ochranu a bezpeènos.
Naozaj silná káva! Poslancovi Hudackému vak nestaèilo a
ete zdôraznil: Vízie odborárskych bossov na odstúpenie
vlády Slovenskej republiky nebezpeène zaahujú políciu do
politického zápasu. Pod¾a jeho
ïalích slov sú odborárske aktivity iba súèasou nechutných
politických hier, ktoré boli rozpútané za úèelom diskreditova
úspechy vládnej koalície na
Slovensku, zatieni ve¾mi dobré
výsledky polície v boji s organizovaným zloèinom a úspené
odstraòovanie korupcie na Slovensku.
Súdny èitate¾ si o kvalite výrokov europoslanca Hudackého
azda urobí vlastný názor. Smutné, e tak pán Hudacký robí na
medzinárodnej pôde.
(er)

STOTISÍCOVÚ ODMENU
dal pri svojom odchode z funkcie exminister vnútra Vladimír
Palko svojmu hovorcovi a èlenovi
KDH Borisovi Aaltovièovi. V
hlavnej spravodajskej relácii o
tom informovala televízia Markíza. Z dokumentov televízie vyplýva, e Palko 7. februára schválil
finanènú odmenu alebo peòaný
dar 50 funkcionárom v celkovej
výke vye 2,5 milióna korún. Po
150 tisíc korún dostali policajný
prezident Anton Kulich, viceprezidenti Jaroslav Spiiak a Ján
Nociar, a éf ochrankárov Ján
Packa. Bývalý Palkov hovorca
Aaltoviè zinkasoval 100 tisíc,
riadite¾ úradu boja proti korupcii
Tibor Gapar 90 tisíc, éf cudzineckej polície a éf legislatívy dostali po 65 tisíc korún. éf kancelárie ministra a bývalý hovorca
KDH Vladimír Pèolinský si prilepil 60 tisícmi.
Brannobezpeènostný výbor
parlamentu nebude v otázke odmien rozdaných Palkom vyvíja
iadnu iniciatívu, keïe pride¾ovanie odmien je výluène kompetenciou ministra. Palko aj Aaltoviè cez hovorkyòu KDH Annu Andrejuvovú odkázali, e nevidia
dôvod vyjadrova sa k celej záleitosti.
(TASR 14. 2. 2006)
MINISTER VNÚTRA
Martin Pado berie na vedomie
druhostupòové rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, kto-

ré potvrdilo 12miliónovú pokutu
pre rezort za nákup hasièských
striekaèiek rokovacím konaním
bez zverejnenia. Ministerstvo v
zákonom stanovenej lehote pokutu uhradí. Minister Pado si vyiadal právnu analýzu prípadu.
Po pretudovaní zaujme stanovisko k prípadnému súdnemu rieeniu tohto sporu. Rozhodne o
monom vyvodení zodpovednosti voèi konkrétnym osobám,
uviedla pre TASR Monika Kuhajdová z tlaèového oddelenia rezortu vnútra.
Ministerstvo ete pod vedením Vladimíra Palka kúpilo poiarne autá za viac ako 200 miliónov korún od spoloènosti Straan
bez výberového konania.
(TASR 10.2.2006)
ODCHOD KDH
z koalície kvôli neschváleniu
vatikánskej zmluvy o výhrade vo
svedomí vládou stál pod¾a podpredsedu kresanských demokratov Vladimíra Palka za to.
(TASR 11.02.2006)
POÈET UÍVATE¼OV
nelegálnych drog na Slovensku neustále narastá. Vyplýva to
zo Správy Národného monitorovacieho centra pre drogy za rok
2005, ktorá sa zaoberá stavom
drogových závislostí a kontrolou
drog v SR. Nárast obyvate¾ov,
ktorí uili drogu, súvisí pod¾a najnovej správy s nárastom jej ponuky a dostupnosti. V októbri
2004 mal napríklad skúsenos s
drogou kadý tvrtý obèan Slovenska.
(TASR, 11. 2. 2006)

GENERÁLNY PROKURÁTOR SR
Dobroslav Trnka má výhrady
proti novele zákona o prokurátoroch a právnych èakate¾och, ktorú presadzuje bývalý minister
spravodlivosti Daniel Lipic. Trnka tvrdí, e ju vypracovávali spolu s exministrom a jeho výhrady
sa týkajú niektorých krokov Lipica.
Trnka sa vyjadril, e materiál,
ktorý bol do vlády pripravený, je v
dvoch alternatívach. Ak by dolo
k rokovaniu vlády o tejto novele,
bude trva na tom, aby boli prijaté alternatívy navrhnuté ním.
Máme obaja iný názor na to, ako
by malo by vedené disciplinárne
konanie voèi prokurátorom, ale to
som u nieko¾kokrát spomínal,
hovorí Trnka.
Ïalej tvrdí, e ako generálny
prokurátor nemá nikde v zákone
stanovené, e musí odpoveda
ministrovi spravodlivosti na jeho
otázky oh¾adom káuz. Pod¾a neho s tým vak problém nemá a
Lipic ete v minulosti od neho
odpovede dostal. Nechcem, aby
v súèasnej dobe bola prokuratúra
zavádzaná do volebných kampaní. Prokuratúra je, bola a bude
apolitická, vyjadril sa Trnka k
snahe exministra, aby generálny
prokurátor mal povinnos odpoveda na otázky vlády k jednotlivým kauzám.
Budeme sa správa pod¾a zákona, nie pod¾a médií a ani politických strán, dodal. Informácie
poskytla tlaèová hovorkyòa generálneho prokurátora Svetlana
Husárová.
(SME 17. 2. 2006)

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
MESAÈNÍKA POLÍCIA NA CELÝ ROK 2006
Z dôvodu personálneho obsadenia redakcie nie je moné vyhovie individuálnym objednávkam. iadame vás, aby ste objednávky na mesaèník Polícia zasielali hromadne prostredníctvom základných organizácií OZP na vaich pracoviskách na adresu: Redakcia POLÍCIA, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Roèné predplatné 36 Sk.

Poèet výtlaèkov

Názov ZO OZP v SR
Adresa:

Dòa:

.
..

....

..

podpis, peèiatka organizácie.....................................................
Poznámka: K objednávke prilote fotokópiu dokladu o úhrade.
Predplatné uhraïte v UniBanke, Bratislava, è. úètu 895/1200.

Pri objednávaní mesaèníka a rovnako pri oznamovaní zmien je vo vaom záujme vhodné dodra
nieko¾ko jednoduchých zásad:
n objednávku vypisujte èitate¾ne, rovnako aj oznámenie o zmenách
n k objednávke pripojte fotokópiu dokladu o zaplatení predplatného, (ako variabilný symbol uveïte èíslo svojej ZO)
n uveïte presnú adresu kam máme èasopis zasiela a prípadne aj osobu, ktorá bude èasopis prebera,
n akéko¾vek zmeny  èi u adresy, konkrétnej preberajúcej osoby alebo poètu objednaných výtlaèkov
èasopisu nám vèas oznámte.
n najlepie je ak môete uvies aj kontakt (tel. èíslo, email) na zodpovednú osobu, u ktorej je moné
v prípade nejasností údaje overi.
n vèas nám polite objednávku s fotokópiu dokladu o zaplatení predplatného,
Dodranie týchto zásad zjednoduí a urýchli distribúciu èasopisu, take sa k vám dostane rýchlejie, bez zbytoèného blúdenia a v skutoène objednanom mnostve.
Bliie informácie: písomne: MV SR, Redakcia POLÍCIA, Pribinova è. 2, 810, 72 Bratislava.
Tel: 09610/51952 l fax: 09610/59 096 l e-mail: policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk (oznaèi redakcia)
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