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Ná vin
Bohatý stôl, výbornú rybu,
sviatoèná veèera
nech nemá chybu.
Ve¾a darèekov, èo srdce
pohladia, rodinu, priate¾ov,
èo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôèik a ku
astiu krok, veselé Vianoce
a astný Nový rok
praje redakcia
Ilustraèné foto

Jedáleò v budove ilinského KR PZ : vány hazard so zdravím stoviek stravníkov!

Nejde len o tmavý vlas v gu¾ái

Nedávne zasadanie Krajskej rady OZP v iline sa v rámci diskusie venovalo aj problémom s kvalitou stravovacieho servisu priamo na ilinskom KR PZ: údajné problémy s hygienou najmä pri preprave stravy, zazneli tvrdenia, e vozidlo urèené na prepravu stravy sa pouíva
aj na iné úèely a personál nedodriava elementárne hygienické zásady, e jedlo je neraz studené
Skrátka, boli tu signály nespokojnosti a postrehy stravníkov najmä voèi nedostatkom v
hygiene sa nezdali by malicherné. Práve preto vedenie OZP v
SR poiadalo o spoluprácu regionálnu hygienièku v Banskej
Bystrici s cie¾om overi, èi sa ponosy môu zaklada na pravde.
Návteva rezortnej hygienièky
nebola vopred ohlásená, naa
redakcia vak pri tejto kontrole
nemohla chýba
Èlen Predsedníctva OZP v
SR a zároveò predseda ilinskej
krajskej rady Pavol Michalík je
známy vrták. Za to ho mono
niektorí zodpovední funkcionári
KR PZ nemajú radi, regionálnej
hygienièke MUDr. Agnese Koprivovej vak v posledný novembrový tvrtok potvrdil, èo najviac
stravníci kritizujú a za svojimi
postrehmi i názormi kolegov
stál. Koniec koncov, svedèila o
nich aj kniha návrhov a pripomienok, ktorú sa  pod¾a slov

pána Michalíka  podarilo pred
rokom intalova do jedálne a
po dlhom boji s kompetentnými. Obsah pripomienok zhruba
zodpovedal tomu, èo sme si povedali v úvode. Nechýbali vak
ani kuriozity  napr. ponosa na
tmavý dlhý vlas, nájdený v gu¾ái. Na niektoré sanosti priamo
v knihe písomne reagoval vedúci oddelenia MTZ Mgr. Jaroslav
Linet, do ktorého kompetencie
jedáleò patrí. Jeho reakcia bola
aj v tomto prípade vecná  vraj
nikto z personálu výdajne ani kuchyne dlhé tmavé vlasy nemá, a
tak
V iline, ako sa ukázalo pri
kontrole, vak nejde len o vlas v
gu¾ái
Pä stravníkov na stolièku
Spresnime  v budove ilinského KR PZ nie je kuchyòa, ale
len výdajòa jedál, ktoré varia kuchári z poiarnickej koly v Povaskom Chlmci. Odtia¾ sa objednaný poèet obedov dodávkou

preváa do ilinskej jedálne. Má
len 65 stolièiek, denne sa tu medzi 11. 30 hod a 13.30 hod.
otoèí okolo 250 stravníkov. eny vo výdajni sa preto majú èo
zvàta.
Na prvý poh¾ad pôsobí jedáleò príjemne, je zrekontruovaná, èistá. Vo chvíli náho príchodu o 11. hod. jedna zo ien utierala stoly, dodávku so stravou
èakali kadú chví¾u. Pod¾a prevádzkového poriadku (ktorý vypracoval KR PZ v iline a svojím
rozhodnutím schválil orgán verejného zdravotníctva) je celý
postup dovozu a podávania stravy vypracovaný presne v súlade
s príslunými hygienickými predpismi. Obsahuje detaily spôsobu
prepravy stravy, konkrétne údaje, kedy a ako sa vozidlo i priestory výdajne musia èisti a dezinfikova, pecifikuje poiadavky
na kvalifikáciu personálu, ich
prekolenie v oblasti hygieny a
povinnos by drite¾om zdravotného preukazu. Samozrejmosou má by oddelené WC a atòa
len pre personál kuchyne, aby
sa monos kontaminácie a vzniku nákazy minimalizovala. Na
papieri bolo vetko presne tak
ako má by!
Lene prax bola o inom.

Oèakávaná biela dodávka s varnicami prila naèas nieko¾ko minút pred pol dvanástou, z boèných dverí lonej plochy dodávky ich vykladali dvaja mui. Jeden v modrých montérkach, druhý v akomsi tmavom pracovnom
odeve. A takto obleèení ich preváali na vozíku do výdajne. Jeden z nich dokonca po celý èas
fajèil a èlovek nemusel by odborník, aby videl, e loná plocha vozidla má od èistoty dos
ïaleko. Varnice sú síce pri preprave hermeticky zatvorené, ale
zákusky v prepravkách neboli
proti neèistote chránené vôbec
nièím. Na ve¾kých lodniach s
plackami síce pokrievky boli, avak rozmerovo o dos menie,
ako plocha, ktorú mali prikrýva.
Slúili tak vlastne iba ako aidlo. A to vetko sa doktorke Koprivovej (ani nám) vôbec nepáèilo!
Váne nedostatky
Keïe riadite¾ KR PZ bol sluobne vzdialený, neohlásenú
návtevu hygienièky a redakcie
prijal prvý zástupca riadite¾a plukovník Koleda, ktorý prizval u
spomenutého vedúceho oddelenia pána Lineta i jeho pracovníèku Andreu Remencovú. Nebol to
príjemný pohovor. Spôsob pre-

pravy stravy toti v nijakom prípade nezodpovedal základným
hygienickým poiadavkám. Pod¾a oèitých svedkov vak bol nami
popísaný spôsob benou praxou! O bielych pláoch mui,
ktorí stravu vozia, nechyrovali. V
rámci nádvornej èaty robia v
práci vetko moné a kto má
èas, odskoèí do Chlmca pre
varnice. Take niektorí z nich
nemajú ani zdravotné preukazy.
Zodpovední tvrdia, e o vetkom
boli pouèení. Ale len ústne
A samo vozidlo? Nemá sa síce pouíva na niè iné, len na
prepravu stravy a kuchárok, v
skutoènosti sa v òom vozí velikto a velièo. Svedèí o tom kniha
prevádzky vozidla. e sa má lo(Pokraèovanie na strane 3)

Neprehliadnite!

Vo vnútri èísla od strany 4
uverejòujeme výberový preklad prejavov, ktoré predniesol predseda nemeckých policajných odborov Konrad
Freiberg na 23.riadnom kongrese GDP v Berlíne. Vrelo
odporúèame, pozoruhodné
èítanie!
Redakcia
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Pridané dostane vye 6-tisíc vyslúilcov PZ

Vyie dôchodky
Niektorí policajti budú od decembra dostáva vyí výsluhový dôchodok. Vyplýva to zo zákona o zvýení výsluhových
dôchodkov zo sociálneho zabezpeèenia policajtov a vojakov v roku 2006, ktorý nadobúda úèinnos 1. decembra. Výsluhové dôchodky niie ako 15
300 korún sa toti zvýia o 0,1
a 0,15 percenta za kadý rok
trvania sluobného pomeru a
pevnú sumu vo výke od 100
do 1000 korún. Povinnos kadoroène valorizova najniie
policajné dôchodky priznané
pred 1. júlom 2002 a dovtedy,
kým nedosiahnu priemernú

výku ostatných výsluhových
dôchodkov priznaných po 1. júli
2002 ukladá zákon o sociálnom
zabezpeèení policajtov a vojakov.
Zvýenie výsluhových dôchodkov sa bude týka 6046 policajných dôchodcov Najpoèetnejiu skupinu z nich tvoria poberatelia výsluhového dôchodku
preklasifikovaného zo starobného dôchodku. Ministerstvo vnútra ich eviduje 3164. Výka týchto dôchodkov sa pohybuje od
5000 do 11 000 korún. Ich poberatelia majú dôchodkový vek, teda 59 rokov a viac. Zvýenie dôchodkov si z prostriedkov oso-

bitného úètu ministerstva vnútra
vyiada 3,6 milióna korún.
Okrem zvýenia výsluhových
dôchodkov dostane v decembri
pribline 480 policajtov s dôchodkom niím ako 10 365 korún aj vianoèný príspevok vo výke od 1200 do 2000 korún. Pôjde
o poberate¾ov preklasifikovaných
starobných a invalidných dôchodkov a klasických starobných
dôchodkov. Zákon ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny o
poskytnutí vianoèného príspevku niektorým poberate¾om dôchodku schválili poslanci
na októbrovej schôdzi.
Natália Hattalová, MV SR

Policajní potápaèi èistili trbské a Velické pleso

Aby sme nestrácali zmysel konania

Pre spoloèné dobro

ijeme vo svete, v ktorom kadé dobro premieòame na vyjadrenie v jeho finanènom ohodnotení. Rozprávame, rozmý¾ame,
uvaujeme v kategóriách, ko¾ko èo stojí a èi si to môeme dovoli. Je to ná súèasný svet so svojím vnímaním. O situácii v platovej oblasti èi materiálnom zabezpeèení polície sa píe u dlhý
èas a zrejme ju treba vidie v celospoloèenskom kontexte. Celá
spoloènos by sa mala vedie postavi za ¾udí, ktorí pracujú pre
spoloèné dobro. Nielen materiálne, ale aj spoloèenskou akceptáciou, úctou Myslím, e do týchto úvah zapadá aj slávenie Vianoc. Nie tých reklamných, ale tých prvých. Boli to toti Vianoce,
ktoré dodnes hovoria o zmysle konania dobra pre blaho celej
spoloènosti. Biblia ho opisuje gréckym slovom Logos, v preklade
slovo, ale i odvodene pojem logika. Zmysel sa nedá vdy vyjadri peòanou sumou, je to nieèo, èo nám dáva silu, odvahu, lásku i obetavos. Preto prajem Vám vetkým, aby ste, èi doma, alebo v slube, nestrácali zmysel konania pre spoloèné dobro.
Krásne Vianoce plné zmyslu.
Za vetkých èlenov vikariátu, katolíckej duchovnej sluby v rezorte Ministerstva vnútra SR
Pavol ajgalík, policajný duchovný, Bratislava

C

P

olicajní potápaèi. To sú
mui, ktorí pracujú vo ve¾mi nároèných klimatických podmienkach. Svoje zruènosti získavajú aj potápaním v ohranièenom
priestore, v studenej vode, vo vysokej nadmorskej výke a potápaním pod ¾adom.
Odbor poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru organizo-

val 20. a 24. novembra 2006
praktický nácvik vyh¾adávania
predmetov pochádzajúcich z
trestnej èinnosti. Poèas tohto nácviku 19 policajných potápaèov
preh¾adalo dná vysokohorských
plies. V spolupráci so tátnymi
lesmi Tatranského národného
parku bola zruènos potápaèov
Policajného zboru v rámci akcie

èisté vody vyuitá na doèistenie
dna trbského a Velického plesa.
Spolupráca týchto dvoch tátnych
intitúcií mala v tomto prípade dve
pozitívne roviny. Okrem toho, e
sa policajní potápaèi zdokonalili
vo svojich zruènostiach, prispeli k
oèisteniu a ochrane krásnej prírody Vysokých Tatier.
Martin Korch, PPZ

Èo má absolvent ovláda?

hcem reagova na èas
úvodného èlánku Kaliòák a Packa medzi odborármi v
októbrovom èísle Polície. Neviem odkia¾ zobral autor èlánku
poèet predmetov, ktoré sa uèia v
kole policajti, v skutoènosti ich
je 11 a nie 22. Myslím si, e o
prepychovosti kolstva nemono hovori, e 12  mesaèné základné policajné vzdelanie pre
policajta, ktorý
musí zvláda tie
èinnosti vo výkone, ktoré mu
prináleia zo zákona, je primerané. V skutoènosti on v kole pri
výuèbe strávi len 37 týdòov, èo
je 9 mesiacov, 6 týdòov má zo
zákona nárok na dovolenku, 2
týdne v roku pripadajú na sviatky a dni pracovného vo¾na, poèas troch týdòov absolvujú odbornú prax u útvarov, 2  3 týdne vypomáhajú výkonu pri rôznych akciách, ïalí èas strávia
pri vystrojovaní pri nástupe, pri
príprave na maturity a vykonaní
maturity.
Samozrejme je moná aj

kratia dåka túdia, ale tomu
musí by prispôsobená aj poiadavka praxe, èo ten policajt musí vo výkone ovláda. Nemôe to
by poiadavka výkonu na profil absolventa, ktorý je v súèasnosti popísaný v uèebných dokumentoch na troch stranách.
Ale poiadavku výkonu na profil
absolventa pán generál Packa
s¾úbil sformulova na ostatnom
zasadnutí Rady
predsedov ZO
OZP v SR v
Bratislave. Policajt pri skrátenej dåke túdia
bude zrejme vykolený po stránke teoretickej, ale praktické
zruènosti mu budú musie vtepova a kolegovia vo výkone. A
nárok na dovolenku mu tak èi
tak vznikne, a keï ju nevyèerpá
poèas skráteného túdia, bude
ju musie èerpa vo výkone a zase len bude chýba na tej ulici.
Take to, e policajti chýbajú na
ulici, nie je chybou koly.
Pplk. Ing. Frantiek Sobek,
SO PZ Pezinok

UPOZORNENIE
Dátum uzávierky nasledujúceho èísla mesaèníka POLÍCIA, ako aj
týdeò, v ktorom je aktuálne èíslo vytlaèené a expedované, nájdete
vdy v tirái na poslednej strane. Predchádzajúce vydania POLÍCIE si
môete preèíta na stránke www.ozpsr.sk.

Redakcia

Ako odstráni zdroje nezdravej rivality a nevraivosti
Zúèastnil som sa na 23. kongrese GDP v Berlíne. Prekvapením pre mòa bolo, e napriek
podstatne vyej úrovni ivotného tandardu v SRN sú problémy v spoloènosti, policajtov a
policajných odborov prakticky
zhodné s problémami u nás.
Poh¾ady predsedu GDP na stav
a príèiny, tak ako boli prednesené v jeho prejavoch na kongrese, zverejòujeme. Obraz si
urobte sami. Búrlivý kongres!
Èo som vak poèas verejnej
diskusie, no ani v kuloároch nepoèul? Rozhádanos a rozpory
v odmeòovaní medzi jednotlivými slubami polície. U nás, naopak, je to v dnenej dobe téma
èíslo jeden!
Preèo je to tak? Príèiny tohto
stavu je potrebné h¾ada najmä
v absentujúcej pravidelnej valo-

rizácii platov v predchádzajúcich rokoch, v nesystémových
zásahoch do osobitného príplatku. To spôsobilo neprimerané
platové odtrhnutie peciálnych

záujemci z civilných stredných a
vysokých kôl bez oh¾adu na
chýbajúcu policajnú prax a policajné vzdelanie. Niè v zlom, a
najmä nechcem generalizova,

Vyústili do ich odmietavého stanoviska, ktoré súèasný minister
vnútra akceptoval. Opätovne
oivenie diskusie nastalo po
rozhodnutí ministra vnútra pou-

Odmeòovanie a h¾adanie spravodlivosti

zloiek od základného výkonu
sluby. Navye od roku 2003
neboli tieto úpravy príplatkov
kryté zodpovedajúcim objemom
mzdových prostriedkov, a tak
sa dlh len prelieval do rokov nasledujúcich. Navye bol tento
stav v podmienkach PZ skomplikovaný absenciou kariérneho
postupu. V praxi sa to  okrem
iného  dodnes prejavuje tým,
e pri obsadzovaní dôstojníckych tabuliek a tabuliek s poiadavkami na vysokokolské
vzdelanie sú uprednostòovaní

ale títo uchádzaèi nemôu pozna prácu na iných slubách,
majú tendenciu podceòova
svojich menejvzdelaných kolegov  a to utvára zdroj pre nezdravú rivalitu, nevraivos a
uzatváranie sa jednotlivých sluieb do seba.
Problémy vyvrcholili pri navrhovanom plonom zvýení osobitných príplatkov na úseku vyetrovania, skráteného vyetrovania a ïalích vybraných úsekoch, ktoré otvorene a tvrdo napadli ostatné policajné sluby.

i tieto prostriedky na jednorazovú odmenu policajtom na ulici v platových triedach 2 a 6.
Uvedený návrh nám nebol
predloený na stanovisko. Ani
toto rozhodnutie nie je moné
povaova za systémové a
spravodlivé. V porovnaní s
predchádzajúcim návrhom má
vak minimálne jednu výhodu 
neutvára trvalý stav. Èo vak
ïalej? Aké sú východiská, aby
sme predili podobným situáciám v budúcnosti?
Odborový zväz polície riee-

nie pozná a snaí sa ho dlhodobo presadzova:
1/ schválenie jasného kariérneho postupu a jeho dodriavanie v praxi
2/ schválenie nového platového systému s minimalizáciou
subjektívneho ovplyvòovania
Verím, e v spolupráci so sluobným vedením obidve úlohy 
vrátane nadväzujúcich zmien
(napr. kolstvo, systém celoivotného vzdelávania)  koneène
dotiahneme do praxe. Realizácia týchto opatrení by prispela k
stmeleniu sluieb do jednoliateho kolektívu, v koneènom dôsledku skvalitnila a zastabilizovala personálne obsadenie zboru. A to chceme vetci, èi nie?
Miroslav Litva,
predseda OZP v SR
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Skúka výdre policajtov
Nedá mi, aby som nezareagoval na dianie na Slovensku
a preto som sa rozhodol reagova listom na situáciu, ktorá v Policajnom zbore a na Slovensku v posledných týdòoch nastala
Som jedným z prísluníkov
Policajného zboru a chcem týmto reagova na problematiku,
ktorú nikto nechce vidie, nikto o
nej verejne nechce hovori, ale
predsa tu stále je, ticho drieme a
dovolím si poveda, e u väèiny
policajtov vyvoláva nespokojnos a rozruch.
Nechcem sa vyjadrova k financiám, aj keï nemôem túto
problematiku necha bez povimnutia, ale chcem reagova
na problematiku vojsko verzus
polícia
K finanènému podceòovaniu policajtov oproti prísluníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky u boli zo strany
polície márne pokusy o zvidite¾nenie týchto problémov v radoch
polície, avak vetci dobre vieme, ako sa to v naej demokratickej republike skonèilo. Tí, èo
chceli da do povedomia vetkým obyvate¾om Slovenskej republiky, ako sú policajti za svoju
prácu ohodnotení, skonèili s rozkazmi v rukách, teda nelo o
rozkazy na povýenie, ale samozrejme, za vyjadrenie pravdy
a za to, e chceli bojova za úbohé platy polície boli odvolaní zo
svojich pozícii Ale nie tomu sa
chcem venova, veï u samotný
názov môjho listu hovorí o
inom
Hneï na úvod chcem aj ja vyjadri svoju úprimnú sústras rodinným prísluníkom zosnulého
vojaka, ktorý umrel pri vykonávaní sluobnej èinnosti na misii v
Iraku. Áno, z morálneho h¾adiska je to smutné, e umrel ná
obèan. Ete raz opakujem, nie
som bezcitná osoba, ktorá si neuvedomuje, èo sa stalo a len
preto, e to bol vojak a nie policajt, to nijako nepociujem
Z druhej strany
Je naozaj po¾utovaniahodné
to, èo sa stalo, ale treba sa po-

zrie na problém aj z druhej strany Bol by som rád, keby mi
niekto vedel zodpoveda na moje otázky, ale je smutné, e neviem, na koho sa mám vôbec
obráti, pretoe ako som u vyie spomínal v naej vyspelej
demokracii si nemôem dovoli
verejne niekde vystúpi a apelova na nau vládu a zákonodarcov, pretoe vihnutím èarovného prútika by som bol odvolaný z
funkcie, ktorú v polícii zastávam
a z veèera do rána by bol zo
mòa bezdomovec, èo si samozrejme nemôem dovoli. Je to
smutné, ale bohuia¾, na Slovensku je to tak
Take, ak sa tento list dostane k niekomu, kto bude vedie
oslovi kompetentných na zodpovedanie nasledovných otázok, urèite tým nepoteí len
mòa, ale aj ostatných nespokojných prísluníkov Policajného
zboru SR .
Dokedy bude polícia na Slovensku len tá, ktorá robí pinavú
robotu bez povimnutia kompetentných a armáda bude tá, ktorá je vlastne obeou? No, páni
kompetentní, kto z vás sa oh¾adne zosnulého policajta z OO PZ
Nové Mesto nad Váhom vyjadroval to¾ko, ko¾ko ste sa vyjadrovali k úmrtiu vojaka z Iraku???
Je aj na Ministerstve vnútra SR
kondolenèná kniha za zosnulého policajta, tak ako je na Ministerstve obrany SR za zosnulého
vojaka? Uvedomuje si niekto v
tejto spoloènosti, e policajt sa
dostáva denno  denne do situácie, kedy sa nemusí zo sluby
vráti domov, ale keï sa nieèo
stane prísluníkovi Ozbrojených
síl SR, tak vyhlásime tátny
smútok?
Èím to je, e policajtov berieme s vedomím  veï je to jeho
práca, jeho povinnos, samozrej-

me, je smutné, e umrel, ale bolo to jeho povolanie, musel s tým
ráta?
Vojak nie je ten, ktorý musí
ráta pri výkone svojho povolania s tým, e sa dostane do
ohrozenia ivota???
Samozrejme, väèina vojakov, je za svoje tridsa, tyridsatisícové mesaèné príjmy
zvyknutá sedie v teplej kancelárii a jediné, èo im hrozí je to, e
sa pri mikrospánku napichnú na
pero a keï majú svoju prácu vykonáva v teréne, èie v bojových podmienkach, a stane sa
nejaká krízová udalos, celé Slo-

M. Burza, MO SR

vensko je na nohách, pretoe
vojak umrel pri výkone sluby
Èo hrozí vojakovi, ktorý zarába dvojnásobne viac ako policajt
tu na Slovensku?
Kto sa pozastavuje nad tým,
ko¾ko policajtov u umrelo pri výkone svojho povolania a hlavne
za akých podmienok???
Je aké porovnáva, ale
Porovnajme si len vybavenie
vojakov a policajtov, èo sa týka
ich výzbroje a výstroje Tí, ktorí sedia v teplých kanceláriách,
alebo sa (bez uráky) hrajú na
vojnu tu na Slovensku majú k
dispozícii  nepriestrelné vesty,
strie¾ajú mesaène 4 krát (neobmedzený poèet nábojov), nedá
sa to rozpisova dopodrobna, ale
majú vybavenie, o ktorom sa policajtom môe len sníva, pretoe
tátni policajti sú na rozdiel od
vojenskej polície stále neprezbrojení, 2 krát do roka vystrelia

po 12 nábojov a aj napriek tomu
24 hodín denne zabezpeèujú
ochranu ivotov, majetku a verejného poriadku tu na Slovensku .
No a keïe je to tak, skúsme
si predstavi tát bez polície .
Páni kompetentní, keïe máme
takú peciálne vycvièenú profesionálnu armádu, preèo sa nepodie¾ajú na udriavaní verejného poriadku na Slovensku? Preèo nie sú aj oni povolaní na akcie, ktorú zastreuje polícia so
svojim chabým materiálno 
technickým a v neposlednom rade aj finanèným zabezpeèením??? Kedy si niekto
uvedomí, e si treba zaèa
vái prácu policajtov a kedy nás prestanete ma za
úboiakov, ktorí vetko vydria a aj tak budú stále
len posmechom pre spoloènos a pre Vás, ktorým
vykonávame aj osobnú
ochranu???
Ko¾ko prísluníkov policajného zboru tragicky zahynulo pri výkone sluby a
ko¾ko vojakov zahynulo na
území SR pri výkone svojich sluobných povinností???
Aký má pre Slovenskú republiku prínos armáda a aký polícia???? Porovnáva niekto tatistiky, teda reálne vykonanú prácu
polície a armády, ktorá má význam pre Slovenskú republiku a
hlavne pre obèanov, ktorí obe
zloky samozrejme v nepomere
platia??? Len ako príklad uvediem, e jedno oddelenie úradu
justiènej a kriminálnej polície,
oddelenie skráteného vyetrovania má roèný nápad trestnej
èinnosti taký (okolo 3 000 trestných èinov roène), ako má roène
Vojenská polícia na celom Slovensku  ak nie celkovo od jej
zaloenia? Èo ete  okrem toho, e plníme záväzky NATO a
EÚ o vysielaní naich vojenských jednotiek do zahranièia 
je prínosom pre SR v súvislosti s
armádou?

Ktorému vojakovi sa páchate¾
niekedy vyhráal vyvradením
rodiny alebo blízkych príbuzných? Na túto otázku si viem aj ja
odpoveda, iadnemu, nemá sa
mu preèo vyhráa, pretoe vojak
nikdy nepríde do kontaktu s takou osobou a aj napriek tomu sú
oni tí dobrí a policajti tí zlí .
Prehliadanie
Dokedy majú policajti pregåga nevímavos spoloènosti o
nau prácu a dokedy sa nám budú kompetentní smia do tváre?
Spomeniem udalosti z nedávnej
minulosti, ktoré si ete pamätám, ale urèite týchto prípadov
bude ove¾a ove¾a viac. Kto z vlády, alebo ktorý predseda parlamentnej strany vyslovoval ¾útos
nad týmito skutkami tak, ako sa
vyjadrovali oh¾adne smrti vojaka
z Iraku?
Preèo sa nikto nevcíti do koe
policajtov, èo musíme preíva
vdy, keï je takto verejne dehonestovaná naa robota  nemusíme tu by? No, úprimnú sústras Slovensko, ak Vás bude
chráni vysoko profesionálna armáda Slovenskej republiky!
Je naozaj smutné, e sa musím bá pod tento list podpísa,
pretoe by som bol ve¾mi vïaèný niekomu kompetentnému, kto
by mi na osobnom stretnutí, ale
aj ostatným znepokojeným prísluníkom policajného zboru vedel zodpoveda na vyie uvedené otázky
Prosím vetkých, ktorí si tento
list preèítajú, aby ho doplnili aj o
svoje názory a v prípade, e poznáte spôsob, akým by sa list dostal do povedomia verejnosti,
aby ste sa o to pokúsili. Neverím
tomu, e niekto si uvedomí, ako
nám policajtom táto spoloènos
svojou nevímavosou ubliuje,
ale nech aspoò vedia, e nie sme
len tí neschopní a blbí policajti,
za akých nás asi povaujú .
Neznámy pisate¾, text intenzívne koluje po intranetovej sieti
MV SR
(medzititulky redakcia)

Nejde len o tmavý vlas v gu¾ái
(Pokraèovanie zo strany 1)

ná plocha tohto auta denne vyèisti, vydezinfikova a znova
umy teplou vodou? Asi sotva!
Ako by to aj vedúci dokázal, keï
na vozidlo neexistuje ani sanitaèný denník! Podobne zodpovední nedokázali vydokladova
ani pravidelné èistenie a dezinfekciu priestorov výdajne, pretoe o tom neexistujú záznamy.
Tie sa obmedzujú len na poznámky o mesaènom èistení
krezolom v rámci sanitárneho
dòa. Pod¾a MUDr. Koprivovej aj
to je nedostatkom, pretoe opakované pouívanie toho istého
dezinfenkèného prostriedku môe vies k vzniku rezistencie mikroorganizmov voèi danému prípravku, teda k jeho neúèinnosti.
A ïalej  samostatná atòa a
WC existuje tie len na papieri,
teda v prevádzkovom poriadku,
ale nie v reále. Inými slovami 
prevádzkový poriadok klame.
eny sa z civilu prezliekajú do
bieleho a priamo vo výdajni.

Èistiace potreby (metly, handry
a iné) tie majú by skladované
výluène oddelene  ale neboli.
Obrana kompetentných pracovníkov z oddelenia MTZ bola
dos slabá a mali sme pocit, e
plukovníkovi Koledovi sa musela
aj zle poèúva. Keïe v predpísaných dokumentáciách chýbali
zmienky o kontrole zo strany
nadriadených, muselo sa zda,
e kontrola jedálne je pre pána
vedúceho neznámy pojem. Preèo ani netuil, e stravu pravidelne vozia chlapi v pinavých
montérkach a nie ¾udia v bielych
pláoch a s èistými rukami? Kedy a kto im vak vydal biele pláte, kto strái, èi majú zdravotné
preukazy, kto kontroluje èistenie
vozidla, kto dohliada na vetko
ostatné, èo ukladajú predpisy?
Obrana, e vak tí chlapi nie sú
ani moji podriadení, zrejme neobstojí u nikoho.
Viac komunikácie
Neohlásená kontrola

teda

ukázala, e v prevádzke jedálne
na KR PZ v iline existujú váne
nedostatky. O niekedy zbytoènom bazírovaní na predpisoch

Ilustraèné foto
vieme svoje. Tu vak ide o zdravie stoviek stravníkov! Zákon
è.126/2006 Z.z. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 29
stanovuje povinnosti prevádzkovate¾a zariadenia spoloèného
stravovania, hodnotila výsledok

návtevy MUDr. Koprivová.
Schválený prevádzkový poriadok v tomto prípade obsahuje
zásady prevádzkovania zariadenia spoloèného
stravovania vrátane podmienok
správnej manipulácie s pokrmami.
Paragraf 19 zákona è.126/2006 Z.
z. ukladá zamestnávate¾ovi povinnos dodriava
schválený
prevádzkový poriadok.
Previerka
vak preukázala
jeho nedodriavanie. Potvrdila
najmä nedostatky organizaèného charakteru a priestorového
vybavenia výdajne stravy. Orgán verejného zdravotníctva
preto nariadil KR PZ v iline
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, uzatvorila.
ilinèania tak budú musie v

rámci svojich finanèných limitov
urýchlene vyriei aj poiadavky
na stavebné oddelenie WC a
atne personálu výdajne od
ostatných nehygienických priestorov.
Ïalie objektívne existujúce
nedostatky, dotýkajúce sa napr.
teploty jedál a iných pripomienok
stravníkov, by si vak nijaké náklady naviac nevyiadali. Celkovo sme vak mali pocit, e okrem akútne chýbajúcej zodpovednej kontroly chodu jedálne tu
chýba aj väèia ochota ku komunikácii  napr. medzi zástupcami
stravníkov a sluobným vedením
KR PZ. Preèo tu napríklad neexistuje ani stravovacia komisia,
ktorá by dokázala priebene a k
spokojnosti vetkých riei prevádzkové problémy, vcelku nie
zriedkavé aj v iných stravovacích zariadeniach náho rezortu? To by nám azda mohol vysvetli riadite¾ KR PZ v iline.
Peter Ondera
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Polícia pre bezpeènos
V dòoch 13. a 16. novembra 2006 sa v Berlíne pod heslom: Polícia pre bezpeènos  bezpeènos pre políciu
konal 23. riadny kongres nemeckého spolkového zväzu
policajných odborov (GDP). Zväz po poklese základne v
uplynulých rokoch momentálne zdruuje okolo 180  tisíc
èlenov zo vetkých spolkových krajín. GDP má samostatné sekcie pre mláde, eny i pre seniorov, v Nemecku sa
teí ve¾kej vánosti, zároveò vak èelí tvrdým útokom pravicových politikov.
Na kongrese sa zúèastnilo
vye 250 delegátov a stovky
ïalích úèastníkov  vrátane
najvyích predstavite¾ov tátu na èele s kancelárkou Angelou Merkelovou. Kongresu
sa ako hos zúèastnil aj predseda OZP v SR Miroslav Litva,
ktorý pre POLÍCIU skontatoval, e problémy nemeckých
policajtov sa síce odvíjajú v
inej ekonomicko  spoloèenskej situácii, ich starosti vak
v mnohom pripomínajú vedný ivot slovenských policajných odborárov. Vzh¾adom na
mimoriadnu spoloèenskú závanos a aktuálnos aj pre
slovenské pomery prináame
na tejto dvojstrane preklad vybratých èastí z prejavov, ktoré
na kongrese predniesol spolkový predseda GDP pán KONRAD FREIBERG.
Váení hostia, milé kolegyne, milí kolegovia!
V najbliích dòoch na nás
èaká mnostvo práce, pretoe
naou úlohou je, aby sme sa poradili a rozhodli o budúcom smerovaní náho GDP.
Nechcel by som zaèína drobnosami! Chcel by som citova
pápea: tát, ktorý sa nedefinuMy ako spoloènos by
sme sa nemali odmietavo a
s odporom pozera len na
kriminalitu najniích vrstiev, ale aj na kriminalitu
tých, ktorí si hovoria smotánka naej spoloènosti.
(Konrad Freiberg)
je cez spravodlivos, nie je niè
iné ako banda zbojníkov, povedal pápe Benedikt XVI. Ak vyaduje ako hlavnú úlohu politiky
spravodlivý poriadok spoloènosti a tátu, tak potom sú odbory
polície na jeho strane, predovetkým ak platí, aby boli zbojníci potrestaní. Pretoe tých je v
nasej krásnej krajine dos.
Dovo¾te mi urobi zopár zásadných poznámok, ktoré sa dotýkajú témy spravodlivos:
l vysoká masová nezamestnanos
l následky globalizácie
l vysoká zadåenos tátu
l deficitné rozpoèty
Toto vetko viedlo v posledných rokoch k výrazným spoloèenským zmenám. Naa spoloènos sa dostáva stále viac mimo
ko¾aj. Priepas medzi chudobnými a bohatými sa stále zväèuje.
Ete stále máme  v tomto
roku  viac ako 4 milióny registrovaných nezamestnaných, ktorí beznádejne roky h¾adajú prácu, ktorí sa cítia vyèlenení a ktorí
èasto nemajú iadnu perspektívu. To sa týka aj mladých ¾udí,
ktorí píu stovky iadostí o za-

mestnanie, a napriek tomu nemôu nájs iadne zamestnanie.
Èasto sa cítia bezcenní a majú
pocit, e sú nepotrební. Tu sa

tie jasne poveda: to¾ko ako
600 policajtov nemôe nikdy vyprodukova. Chamtivos a bezhraniènos sú typickými znakmi
takéhoto správania. Globalizá-

Merz: Poslanec Friedrich Merz
medzièasom pôsobí v jednej advokátskej kancelárii a súèasne
sedí v predstavenstvách a dozorných radách 18 spoloèností,
napr. AXA Koncern, BASF AG,
Commerzbank AG, Deutsche
Borse AG. Ale a svojím výstupom v spolkovom parlamente v
apríli tohto roku stratil Merz posledné zvyky dôveryhodnosti.
Objavil sa tam na strane svojho
klienta Wernera Mullera, predtým spolkového ministra hospodárstva a v súèasnosti éfa
energetického koncernu RAG, a
uistil svojich parlamentných ko-

legov, e nevystupuje ako poslanec, ale ako právny poradca
koncernu pri jeho obtianej ceste na burzu.
Jeho správanie vyvolalo totálnu stratu akéhoko¾vek cítenia
osobnej slunosti a úcty poslanca. Pozná len svoje vlastné záujmy: modifikované politické JA,
spol.s.r.o. A aby sa tomu celému
nasadila ete koruna, podal alobu na ústavný súd proti zverejòovaniu ved¾ajích èinností poslancov spolkového parlamentu.
Správanie, ktoré je vrcholom nehanebnosti.

poadovala zvýenie dane z pridanej hodnoty o 2%. SPD sa vo
volebnej kampani vehementne
zasadzovala proti zvýeniu dani
z pridanej hodnoty. A èo z toho
vzniklo? Uzákonilo sa 3%  né
zvýenie dane z pridanej hodnoty. Najväèie daòové zvýenie,
aké sme doteraz v Nemecku
mali!
Okrem toho by sa mali pod¾a
predstáv ve¾kej koalície zvýi
zdravotné a dôchodkové odvody. Toto urèite neprispieva k dôveryhodnosti politiky. Ako napríklad aj plánovaná reforma zdaòovania podnikate¾ských subjektov, ktorou by sa podnikate¾om darovali miliardy.
Tomuto ¾udia nerozumejú. A
ja som presvedèený, e tomu sa
rozumie ani nedá.
V krajine rastie stále chudoba
 bohatí sa stávajú bohatími.
Antisocializácia a narastajúci sociálny rozkol majú svoje následky: stále viacej ¾udí sa cíti opustenými a nevidia iadnu perspektívu. Vzrastá význam sociálnych konfliktov, stále menej
¾udí sa podie¾a na politickom dianí náho demokratického spoloèenstva, èlenská základòa ve¾kých politických strán klesá, ¾udové strany zanikajú. Úèas na
posledných dvoch vo¾bách do
krajinských parlamentov klesla o
10 %, vzostup zaznamenávajú
pravicoví extrémisti.
Samozrejme, toto vetko má
jaj vplyv na policajnú prácu.
K situácii vnútornej
bezpeènosti:
Vnútorná bezpeènos je v súèasnosti formovaná existujúcim
a stále narastajúcim nebezpeèenstvom terorizmu. Musíme sa
strategicky zamera na tieto vý-

Ale aj politické strany si musia dáva pozor, aby neprispievali k politickému nezáujmu a
aby sa ¾udia neodvracali od politiky a ve¾kých politických strán.
Pred poslednými parlamentnými
vo¾bami CDU/CSU vzbudilo pozornos tým, e by malo ís o
prestavbu daòového systému s
nízkymi prirákami. Bol dokonca
kandidát, menovite pán profesor
Kirchhof, ktorý toto zosobòoval:
niie zaaenie obèanov aj cez
zníenie ved¾ajích platových
výdavkov. Za týmto úèelom únia

zvy. Je nepravdepodobné, e
tieto nebezpeèenstvá v nasledujúcich rokoch oslabnú. U v piatich prípadoch sme zabránili teroristickým útokom tu u nás, a to
vïaka vèasnému zásahu ete v
prípravnej fáze. A mali sme astie. Obidva pripravované útoky
na dva vlaky z 31.7.2006 prostredníctvom kufrových bômb boli
nevydarené len vïaka technickej chybe. Pod¾a výpovede jedného z páchate¾ov mali záujem
vykona tieto útoky poèas majstrovstiev sveta vo futbale. Ne-

Foto: Deutsche Polizei

nachádza nebezpeèenstvo pre
nau spoloènos.
Milióny zamestnancov a zamestnankýò dnes pracujú v
spodných platových úrovniach,
alebo dostávajú almunu na výplatu. Ich poèet stále stúpa. A ja
to nedokáem pochopi  napriek tomu, e Nemecko je bohatou krajinou a kadým rokom
sa stáva bohatou, chudoba v
naej krajine rastie.
Nespravodlivý svet
Nemecko sa stalo nespravodlivým. To si myslia dve tretiny obyvate¾stva. Takzvané spoloèenské elity stále viac zlyhávajú. Niektorí manaéri ve¾kých
koncernov nemajú mieru a zodpovednos vo svojom správaní.
Zatia¾ èo pre svoje koncerny
ohlasujú rekordné miliardové
zisky, súèasne oznamujú ruenie tisícok pracovných miest.
Tak sa deje v Deutsche Bank a v
Allianzi.
A dejú sa ete perverznejie
veci. Po oznámení o zruení tisícok pracovných miest nasleduje
vzostup akcií, aby na tom zarobili aj majitelia akcií. To je jednoducho bezoh¾adné a neznesite¾né. Pokia¾ reálne príjmy zamestnancov v posledných rokoch klesali, príjmy manaérov drasticky
rástli. V posledných ôsmich rokoch sa napríklad príjmy predstavenstva v 30 DAX podnikoch
zdvojnásobili. V priemere sa pohybujú na úrovni 200 000 eur
mesaène. Len v roku 2005 stúpli ich mesaèné príjmy v priemere
o 11 %.
Manaéri týchto koncernov
zarábajú 200 a 300krát viac
ako kvalifikovaný robotník. Oni
to síce dostávajú, ale nezaslúia
si to.
éf Deutschen Bank Josef
Ackermann dostáva pod¾a niektorých údajov medzi 15 a 20
miliónmi eur roène  a to aj napriek tomu, e zruil 20  tisíc
pracovných miest. Alebo práve
preto?
To zodpovedá zárobku pribline 600 policajtov. A to treba

cia znamená pre manaérov
medzinárodných koncernov to,
e príjmami sa orientujú na USA
a platmi zamestnancov na Èínu.
Kto sledoval v posledných
mesiacoch správy v médiách,
mohol sa dozvedie o korupcii
topmanaérov v takmer vetkých ve¾kých koncernoch. Podvody a sprenevery v dvoj, dokonca trojmiestnych miliónových
výkach boli zaznamenané v
BMW, Daimler Chrysler, Siemens, Karstadt, Philipps, Infineon alebo Ikea.
Vade si tí, ktorí ako manaéri zarábajú ve¾a peòazí, podvodom a spreneverou napchali ete viac vrecká.
Len samotní predstavitelia
bezpeènostnej firmy Heros zapríèinili podvodom kodu vo výke 540 miliónov eur.
My ako spoloènos by sme sa
nemali odmietavo a s odporom
pozera len na kriminalitu najniích vrstiev, ale aj na kriminalitu
tých, ktorí si hovoria smotánka
naej spoloènosti.
Nae elity stále viac zlyhávajú ako príklady naej spoloènosti. Nie kadý, kto dostáva ve¾a
peòazí, aj nieèo urobil pre nau
spoloènos, resp. si zaslúi nae
uznanie.
Pripojím ete citát z biblie:
Skôr sa ava pretiahne uchom
ihly, ako sa boháè dostane do
krá¾ovstva Boieho, povedal Jei.
Stráca sa dôveryhodnos
Ale aj politika stráca stále
viacej na akceptácii. ije z dôveryhodnosti, ktorá sa vak viac a
viac stráca. A chcem vyslovene
sebakriticky doda, e aj odbory
ijú z akceptácie a dôveryhodnosti. Aj my si musíme klás túto
otázku. Kto poaduje zlepenie
ivotnej situácie ¾udí, musí týmto
poiadavkám sám zodpoveda.
Za normálnych okolností je
poslanec zástupcom celého národa, niektorí poslanci sú vak
zástupcami len hospodárskych
skupín. Príkladom je aj bývalý
predseda CDU/CSU Friedrich
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 bezpeènos pre políciu

vykonanie týchto útokov v tomto
èase bolo len na základe vysokej prítomnosti policajtov. V akej
situácii by sme asi nachádzali,
keby tieto útoky poèas majstrovstiev boli úspené?
Politici by nemali reagova
pod¾a motta: len keï sa nieèo
stane  potom sa tie nieèo stane!
Popritom vak nesmieme zabúda na kadodenné problémy
obèanov, na ich strach z kriminality, predovetkým z násilnej
kriminality.
Pri tomto vetkom sa dostávame a k hraniciam naich
zdrojov (moností). A nemôe
dochádza k tomu, ako stalo, e
polícii v spolkových krajinách bolo za posledných 5 rokov zruených 7 000 policajných a 6 000
obèianskych pracovných pozícií,
ale súèasne sa poaduje nasadzovanie armády pri vnútorných
policajných úlohách. To je ako
pri podpa¾aèovi, ktorý následne
sám volá hasièov.
K situácii v polícii:
Èo vetko je polícia schopná

zabezpeèi, dokazujeme denno
denne v tisíckach situácií. A ak
poviem polícia, tak myslím vetkých  èi ¾udí v sluobnom pomere alebo civilných zamestnancov, èi mladých alebo starých, èi enu alebo mua. Policajná práca je kolektívna práca.
Toto samozrejme platí aj o práci

Konrad Freiberg
a podpore ïalích bezpeènostných úradov, obzvlá colníkov,
ochrany ústavných èinite¾ov a
kolegýò i kolegov poiarnikov.
Futbalové majstrovstvá sveta
boli obrovskou udalosou. Aj napriek vysokej zaaenosti a nasadeniu boli majstrovstvá pre

nás radosou. Tento neopísate¾ný pocit spolupatriènosti a delenia radosti so zahraniènými hosami bol jedineèný a u dnes
nám chýba. Ve¾mi rýchlo nás ovládla kadodennos. Toto je ale
aj príleitos by hrdý. By hrdý
na to, èo sme urobili pre obèanov. Polícia má vysokú dôveru
spoloènosti. Obèania nám veria.
Toto je odmenou za nau prácu.
Za toto sme vïaèní.
V septembri 2006 bol zverejnený projekt kolský barometer
2006. Ilo o reprezentatívnu anketu s úèasou 12 000 tudentov, ktorých sa pýtali na preferované/vysnívané zamestnanie.
Anketa ukázala, e policajná
práca sa uvádzala na prvom
mieste. Svedèí to o úasnej atraktivite policajnej práce.
Polícia pre bezpeènos  bezpeènos pre políciu. Tak znie
motto náho spolkového kongresu. Polícia sa stará o bezpeènos a dôveru. Táto èinnos polície je aj vysoko hodnotená obèanmi. Ale ako to vyzerá s bezpeènosou pre políciu? S nebez-

peèím/rizikom v povolaní? Stále
èastejie sa policajti stávajú
obetami násilia. Policajné zákro-

Pani kancelárka Merkelová
si poèas svojho prejavu na
kongrese musela vypoèu aj
piskot...
ky sa stávajú stále aími. Alebo ako to vyzerá so sociálnymi
istotami? Doèkáme sa spravodlivosti?
Viac ako 10 rokov sa uplatòuje v spolkových krajinách ako aj
v samotnom spolku agresívna
politika etrenia. Pre nás to znamená sociálny úpadok vo vetkých oblastiach. iadajú od nás,
aby sme si ete viac utiahli opa-

sky, ale zabudli, resp. nevidia,
e nám u stiahli aj nohavice.
A vidíme to dennodenne.
Peniaze sú tu  len sú v iných rukách  sú len zle rozdelené. Peniaze sa nestrácajú  má ich len
niekto iný.
Právo a istota sú, aby som to
vyjadril slovami bývalého spolkového ministra vnútra Schilyho,
samostatné hodnoty mimo ekonomických kalkulácií.
Tu sa nachádza zlyhanie politiky. Poadujeme spravodlivos. Poadujeme, aby bola naa práca ocenená. Poadujeme
odvrat od nespravodlivej politiky
rozde¾ovania. To oèakávame od
politiky. Ve¾a ¾udí len hundre a
sauje sa. To ale nezodpovedá
naej mentalite. Nepotrebujeme
múr nárekov. My vieme, èo dokáeme. O kvalite naej práce
sme presvedèení. Túto silu musíme v budúcnosti zvýrazni. V
tom sú nae budúce výzvy. Bez
polície nie je mone fungovanie
tátu!
(Odznelo v pondelok
13. novembra 2006)

K vzmáhajúcemu sa pravicovému extrémizmu
Narastajúca antisocializácia
a sociálny rozkol naej spoloènosti majú ïalekosiahle následky. Toto je ivnou pôdou pre pravicový extrémizmus. Na základe
posledných úspechov NPD v
krajinských vo¾bách v Mecklenburg  Vorpommern diskusie o
pravicovom extrémizme opä
oili, zachvátili celé Nemecko.
Pohorenia vetkých spoloèenských skupín a politických strán
A nám je èasto vytýkané: vy máte aspoò istú
prácu. Slovo práca povaujem v tomto prípade za
nevhodné. My nerobíme
iadnu prácu. Pre prácu neriskuje èlovek ivot
a zdravie. Zachraòova
zneuité a usmrtené deti
nie je práca. Oznámi rodine správu o smrti príbuzného nie je práca. Keï na
vás p¾ujú, hádu kamene a
f¾aky, to nie je práca.
Zadra nebezpeèného páchate¾a nie je práca. Práca na okraji spoloènosti,
nad priepasou ¾udskej due nie je práca. Chráni
spoluobèanov pred kriminalitou, chráni ich právo,
vános, hrdos, presadzova dodriavanie zákonov
fungujúceho spoloèenského poriadku, nie je iadna
práca. Chráni spoluobèanov pred kriminalitou,
chráni ich právo, vános,
hrdos, presadzova dodriavanie zákonov fungujúceho spoloèenského poriadku, nie je iadna práca.
Stara sa o bezpeènos
nie je práca, ale tátny
záujem (cie¾ tátu). tát je
povinný stara sa o verejnú
bezpeènos a základné potreby obèanov a chráni obèanov.
(Konrad Freiberg)

v závere kadej diskusie strieda
neèinnos vedného dòa.
Proti pravicovému násiliu a
neonacizmu kontinuálne pracujú
bezpeènostné úrady a polícia. V
koneènom dôsledku je to len polícia, ktorá musí stále znova a
znova zápasi s pravicovým extrémizmom. Polícia vak pri svojom boji s pravicovým extrémizmom, ale aj s kadodennou kriminalitou, nesmie by pouívaná
politikmi, médiami a obyvate¾stvom ako núdzová brzda, resp.
ako veliek.
Polícia nesmie by stále èastejie a vo väèej miere konfrontovaná s nedostatoènou výchovou, chybnou socializáciou a deficitnými rozpoètami, prièom je v
tejto èinnosti èasto odkázaná sama na seba.
Takisto aj pri potláèaní pravicového extrémizmu je nae stanovisko jasné a zrozumite¾né:
My týchto nacistov nepotrebujeme, nepotrebujeme ich na uliciach a u vôbec nie v naom
parlamente.
Najlepím spôsobom boja
proti neonacizmu je sociálna politika, ktorá dáva ¾uïom perspektívu, nevyèleòuje ich a neenie
ich do nezamestnanosti.
Témou boja proti pravicovému extrémizmu sa budeme na
tomto kongrese ete intenzívne
zaobera, nako¾ko predsedníctvo vám predloilo v tomto smere iniciatívny návrh.
K výèitkám voèi odborovým
zväzom
A práve odborové zväzy boli
oznaèované v posledných mesiacoch mnohými politikmi z rôznych politickým strán ako oportunisti, ako tí, ktorí zlyhali, ako
detruktívni odmietaèi vetkého.
Dokonca boli varovania, e odbory podstupujú riziko, e sa
stanú motorom pravicových radikálov. A existujú tu aj nai obvyklí podozriví
Napr. pán Westerwelle z
FDP: on oznaèil odbory ako

skutoènú pliagu Nemecka a
pred parlamentnými vo¾bami
oznámil, e po volebnom víazstve chce odbory zbavi vplyvu.
Skutoène to ovláda, najprv sa
Globalizácia
znamená
pre manaérov medzinárodných koncernov to, e
príjmami sa orientujú na
USA a platmi zamestnancov na Èínu.
(Konrad Freiberg)
nafúknu a potom vytvori vlnu.
Alebo Friedrich Merz, ktorý ako
vtedají predseda CDU s¾úbil, e
prelomí tarifný kartel a funkcionárov zbaví moci.
alebo jeho
poiadavka, aby sa zamestnanci
sami finanène postarali o prepustených èlenov podnikových
rád.
Jeho verbálne amoky sú u
minulosou. Teraz myslí u len
sám na seba a napcháva si
vrecká. Do tohto okruhu patrí aj
generálny sekretár CSU Markus
Söder. Ako reakciu na DGB 
demontráciu
zo
dòa
21.10.2006 uviedol na Nemeckom dni Únie nasledovné: odbory sú vlastnou prekákou pre
Nemecko.
Keï sa èlovek díva na tieto
vyjadrenia, tak nadobúda presvedèenie, e niektorí politici sú
nakazení zvlátnou chorobou.
Chorobou, ktorá má nasledovné
symptómy:
 sklenené oèi (poh¾ad)
 akútna intelektuálna dezorientácia
 patologický deficit rozumu
Zvrátenou polemikou chcú
zakry politickú prázdnotu.
Rastúce násilie
Nároky na prísluníkov polície
v posledných rokov vzrástli, takisto vzrástli aj nebezpeèenstvá
(riziká) policajnej práce. Stále
èastejie sme konfrontovaní s
násilím. Samotný poèet odporov
voèi tátnej represii (útoky na

verejného èinite¾a  pozn. redakcie) vzrástol za posledných 10
rokov o 50%, t.j. cca 25 600 prípadov v roku 2005. Sluba na
ulici sa stala nebezpeènejou èi
u pre prísluníkov, pre obèianskych zamestnancov ale aj pre
hasièov a colníkov. Pracovné

p¾ujú, hádu kamene a f¾aky, to
nie je práca. Zadra nebezpeèného páchate¾a nie je práca. Práca na okraji spoloènosti,
nad priepasou ¾udskej due nie
je práca. Chráni spoluobèanov
pred kriminalitou, chráni ich právo, vános, hrdos, presadzova

Na jednej lodi poèas konania kongresu: (z¾ava) prezident EuroCOP-u Heinz Kiefer, predseda OZP v SR Miroslav Litva a predseda GDP Konrad Freiberg
perspektívy a ivotné plánovanie
sa stalo pre vetkých neistejím
a stále aím.
A nám je èasto vytýkané: vy
máte aspoò istú prácu. Slovo
práca povaujem v tomto prípade za nevhodné. My nerobíNarastajúca antisocializácia a sociálny rozkol naej spoloènosti majú ïalekosiahle následky.
(Konrad Freiberg)
me iadnu prácu. Pre prácu
neriskuje èlovek ivot a zdravie.
Zachraòova zneuité a usmrtené deti nie je práca. Oznámi
rodine správu o smrti príbuzného nie je práca. Keï na vás

dodriavanie zákonov fungujúceho spoloèenského poriadku,
nie je iadna práca.
Stara sa o bezpeènos nie je
práca, ale tátny záujem (cie¾
tátu). tát je povinný stara sa o
verejnú bezpeènos a základné
potreby obèanov a chráni obèanov.
K tomu môem poveda len
to¾ko: Polícia pre bezpeènos 
bezpeènos pre políciu.
V posledných mesiacoch
sme museli zvládnu ve¾a ve¾kých nasadení, ktoré boli spojené s najväèími zaaeniami 
od majstrovstiev sveta vo futbale cez návtevu Busha po návtevu pápea atï. Vetko sme
úspene zvládli.
(Pokraèovanie na strane 8)
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1. výroèie: Protestné zhromadenia na Námestí slobody sa zapíu

Víazstvo nad vlastným strachom

Pripomíname si 1. výroèie protestných zhromadení OZP v SR, ktoré sa
zapíu do dejín odborov ve¾kými písmenami. Udalosti záveru lanského roka redakcia POLÍCIA sprítomòuje výberom najzaujímavejích èlánkov.

Heinz Kiefer o mafii
Prezidentovi EuroCOPu Heinzovi Kieferovi (na obr.) sa pri
hodnotení podmienok európskej
spolupráce predovetkým nepáèilo, e v Èeskej republike stále
nie je úèinný nový zákon o sluobnom pomere a upozornil na

H. Kiefer

neprípustnos akéhoko¾vek obmedzovania odborovej èinnosti.
Keï hovoril o nevyhnutnosti èo
najuej spolupráce medzi policajnými zbormi v Európe a o
spolupráci medzi policajnými odborovými centrálami, zdôraznil,

e nie je moné, aby hranice EÚ
na jednej strane chránil policajt
plne technicky vybavený, sociálne, materiálne a právne zabezpeèený pod¾a tandardov väèiny krajín západnej Európy, a na
druhej strane policajt bez kvalitného zázemia a s nízkym platom, ktorý utvára podhubie pre
korupciu a zneuívanie právomocí. S ¾ahkou nadsádzkou
upozornil na skutoènos, e ak
sa o policajta dostatoène nepostará sám tát, spravidla sa o
neho dobre finanène postará organizovaný zloèin.
(Nae policie, noviny Nezávislého odborového svazu policie Èeské republiky, èíslo 6, výòatok z èlánku V asociaci máme politicky silného spojence o
medzinárodnej konferencii EuroCOPu v Prahe)

Palko potrestal éfa
policajných odborov

BRATISLAVA  Minister
vnútra Vladimír Palko vèera odvolal z funkcie riadite¾a odboru
vedeckotechnického rozvoja
na ministerstve Miroslava Litvu.
Ten je aj éfom policajných od-

borárov a v utorok zorganizoval
protestný míting policajtov. Litva
(53) je v polícii 27 rokov, éfom
odborov je 15 rokov. O Palkovom rozhodnutí povedal, e takto sa k nemu správal doteraz iba
jeden minister vnútra  Vladimír
Meèiar. Meèiarovi vraj povedal,
e klame, a ten mu nato odporuèil odís z polície. HZDS vèera
vyhlásilo, e Palko prekonal
vetky totalitné praktiky. Palko
Litvu odvolal preto, lebo vraj klamal policajtom o výke policajných platov. Funkcionár polície,
a to aj keï je odborár, nemôe
pred verejnosou vyslovova hrubé nepravdy.
Palko Litvu preradil ako radového policajta na Krajské policajné riadite¾stvo v Bratislave.
Policajti, ktorých takto minister
predtým preradil, odili väèinou
do civilu, ale Litva to urobi nechce. Som okovaný, povedal

predseda výboru pre obranu a
bezpeènos Robert Kaliòák zo
Smeru. Takýto akt pomsty v naej forme demokracie nemá
miesto.

R. Kaliòák

Kaliòák si myslí, e ten, kto sa
snaí obhajova policajtov ako
odborár, nesmie by odvolaný,
aj keby hneï nehovoril pravdu.

Ironicky dodal, e vetci ostatní
pravdu hovoria, najmä v politike.
Palko pod¾a neho nevie akceptova kritiku. Bývalý minister
vnútra a dnes nezávislý poslanec Ivan imko je presvedèený,
e Palko Litvu odvolal nie pre
klamstvá, ale preto, e zorganizoval protest. O svojej spolupráci s Litvom povedal, e nie vdy
sme mali na veci rovnaký názor, ale vdy si ho vypoèul. Palko vèera povedal, e otázku finanèného zabezpeèenia policajtov povauje za naliehavú a èakajúcu na rieenie. Súhlasí s
tým, e policajti majú nízke platy,
nechápe vak, preèo odbory
zvolali míting dva týdne potom,
èo sa mu podarilo vyrokova ich
zvýenie. Nemôem poveda,
e by som policajtom zazlieval
úèas na zhromadení, na druhej
strane, obèania neradi vidia pro-

Návrat k protestným zhromadeniam poh¾adom podpredsedu OZP v SR Mgr. Mariána Magdoka

U

Èo sme chceli a èo sme dosiahli

plynul rok od jednej z
najvýznamnejích udalostí v krátkych dejinách Odborového zväzu polície v SR.
Áno, sú to dve protestné zhromadenia, ktoré boli obsahom
odliné, ale podstatou ve¾mi
blízke v tom, e policajti a zamestnanci rezortu prelomili v
sebe strach a verejne poukázali na dlhodobo nerieené
problémy v sociálnom zabezpeèení a odmeòovaní.
Návrh na zorganizovanie prvého októbrového protestného
zhromadenia vznikol spontánne na zasadaní Rady predsedov
ZO OZP v SR ako prejav nespokojnosti s neochotou vtedajieho
ministra Vladimíra Palka riei
slabú sociálnu a platovú situáciu
radových policajtov. Ba práve
naopak  novelou zákona, ktorú
vraj on osobne nariadil spracova, znioval v rozpore s vtedajím programovým vyhlásením
vlády sociálne zabezpeèenie policajtov. S údivom èítam niektoré
vyjadrenia exministra Palka o
dôvodoch, pre ktoré sme vraj organizovali protestné zhromadenia (bolo krátko pred vo¾bami
a vraj sme chceli pomôc strane
Smer SD . a e vraj sme zaviazaní nejakými komunistickými
uzneseniami presadzova ideu
komunistickej strany v rezorte
MV SR ). Sú to vetko klam-

stvá, výmysly a kontrukcie, na
ktoré pán exminister Palko nemá absolútne iadne dôkazy.
Ale taký je jeho týl práce: vodu
káza a víno pi. Mnohí zamestnanci pocítili Palkovu vraj spra-

M. MAGDOKO
vodlivos na vlastnej koi a aj
tentokrát sa potvrdilo e boie
mlyny melú pomaly, ale spravodlivo.
Druhé decembrové protestné
zhromadenie bolo protestom
proti poruovaniu práv na zdruovanie a slobody prejavu, proti
svojvôli, arogancii moci a poruovaniu zákonov, ktoré predvádzal exminister Palko v médiách, ale aj na aktívoch, ktoré
sa zvolávali vraj na jeho príkaz s
cie¾om diskreditova Odborový
zväz polície v SR. Palkovo vyèíòanie zastavila a návteva prezidenta EuroCOPu Heinza Kie-

fera a následná úèas odborárov
z ostatných èlenských krajín EuroCOPu na decembrovom protestnom zhromadení.
A ako sa na to pozerám po
roku?
Som presvedèený, e obe
protestné zhromadenia boli
opodstatnené a mali svoj obrovský, urèite aj historický význam.
Prvýkrát vôbec na Slovensku
policajti protestovali v uliciach a
takto verejne dali najavo svoj nesúhlas s politikou v oblasti sociálneho zabezpeèenia a odmeòovania  èo, aj keï asi jednoducho vyzeralo, vôbec také jednoduché nebolo.
Vïaka slune a ve¾mi odborne vedeným protestným zhromadeniam sme si získali verejnos a média na svoju stranu, èo
bolo mimoriadne dôleité.
Protestnými zhromadeniami
sme sa utvrdili v tom, e sme
dobre organizovaní a napriek
rôznym prekákam najmä pri
druhom protestnom zhromadení vysoko hodnotíme úèas policajtov a obèianskych zamestnancov MV SR na protestných
zhromadeniach.
Vytvorili sme urèitý precedens tým, e policajti, ktorí zvyèajne dohliadajú na poriadok pri
protestných
zhromadeniach,
môu aj sami protestova. A tu
treba poïakova vetkým obèa-

nom, ktorí prijali s pochopením,
e aj policajti majú právo verejne
diskutova o svojich problémoch.
Ukázali sme svoju vnútornú
silu a nenechali sa zastrai exministrom Palkom ani jeho prisluhovaèmi pri presadzovaní
oprávnených záujmov zamestnancov.
Ukázali sme sa aj ako samostatný, na nikom nezávislý odborový zväz, schopný do dôsledkov obhajova práva a oprávnené záujmy nielen svojich èlenov,
ale aj ostatných zamestnancov.
A výsledky?
Výsledky sú ve¾mi jasné a my
sme radi, e pozitívne. Ete za
ministrovania Palka pán prezident SR Ivan Gaparoviè vyuil
svoje právo a vrátil ve¾mi zlú novelu zákona o sociálnom zabezpeèení policajtov do parlamentu,
kde u v tom èase oslabená koalícia nenala potrebných 76
poslancov na opätovné schválenie novely zákona o sociálnom
zabezpeèení.
Exminister vnútra Martin Pado vyhovel poiadavke OZP v
SR a vrátil bezdôvodne odvolaného podpredsedu Mgr. Mariána Magdoka do dozornej rady
Spoloènej zdravotnej poisovne
a zruil rozkaz o potrestaní policajta ¼uboa uryho, ktorý dral
povestný transparent.
Nový minister Robert Kaliòák

rehabilitoval predsedu OZP v
SR Miroslava Litvu a vydal pokyny na zaèatie prác na novom odmeòovaní a kariérnom postupe
policajtov.
Samozrejme, e nie som ani
rojko ani idealista a viem, e kariérny postup, ale najmä nový
systém odmeòovania bude mimoriadne komplikovaná záleitos, no pri ochote ministra vnútra a policajného prezidenta vies
vecnú a odbornú diskusiu s cie¾om zlepi odmeòovanie zamestnancov nie je táto záleitos
neprekonate¾ná. Je ve¾mi s¾ubné, e u oboch sociálnych partnerov takýto záujem existuje.
Take ak to na záver zhrniem: OZP v SR aj protestnými
zhromadeniami preukázal, e
vie naplni jeden z cie¾ov, pre
ktoré vznikol  a to je obhajoba
práv a oprávnených záujmov zamestnancov. Samozrejme, e
nebolo vetko také jednoduché,
ako to v mojom èlánku vyzerá.
OZP v SR urobil dôslednú analýzu obidvoch protestných zhromadení a môem skontatova
iba jedno: ak bude potrebné,
OZP v SR je pripravený kedyko¾vek obhajova práva a oprávnené záujmy svojich èlenov ale aj
ostatných zamestnancov aj protestnými zhromadeniami.
Marián Magdoko,
podpredseda OZP v SR

7

DECEMBER 2006

do histórie Odborového zväzu polície v SR ve¾kými písmenami
testujúcich policajtov. Odborári
pod¾a neho zamlèali fakt, e policajti berú 13. a 14. plat a klamali o ve¾kom rozdiele medzi
platmi policajtov a vojakov. Palko si myslí, e odborári politikárèia, pretoe sa blíia vo¾by. Litva
to vak poprel: Nekonzultovali
sme to s nijakou politickou stranou. Poslanec Kaliòák povedal,
e s odbormi nijako aktívne nekomunikoval. Poslanec sa zúèastnil aj na mítingu, lebo bol
zvedavý, ako bude vyzera. Na
mítingu bolo v utorok asi 2 000
policajtov z 20tisíc, v odboroch
ich je 9tisíc. Skandovali aj heslá ako zlodeji, zlodeji. Palko na
otázku, èi bude skúma, kto bol
na mítingu a tie klamal, aby
ho potom odvolal, odpovedal:
Problém, ktorý nastal, spoèíva v
tom, e funkcionári odborového
zväzu zavádzali policajtov. Nechcem postihova ¾udí, ktorí boli
zavedení.
Protest odhlasovala rada
predsedov odborárov, 66 ¾udí.
Palkovi chcel oznámi, e bude
míting, v piatok, minister mal èas
a v utorok. Povedal, e to je
najhorie rozhodnutie odborového zväzu polície v dejinách, dodal Litva. éf Konfederácie odborových zväzov Ivan Saktor
agentúre SITA povedal, e Palkov krok povaujú za prejav arogancie moci.
Médium: Sme.sk, záznam
vykonaný: 27.10. 00:00

Kauza Litva prejde
z námestí do parlamentu

Minister vnútra Vladimír Palko bojuje v kauze Litva na troch
frontoch. Svoj nesúhlas s odvolaním éfa policajných odborárov z postu riadite¾a odboru vedeckotechnických
informácií
PZ vyjadrili na sobotòajom protestnom mítingu viac ne tri tisícky policajtov a zástupcov európskej policajnej odborovej organizácie EuroCOP. Celou záleitosou sa u zaoberá aj Európska komisia, spor sa prenesie aj
do NR SR. Slovenskí poslanci
mienia ministra pripravi o právo
odvola policajného funkcionára
aj bez udania dôvodu. Parlament by o tom mal rozhodnú u
tento týdeò.

¼avicový puèík

Zmenu schválil u aj Výbor
NR SR pre obranu a bezpeènos
 so zruením spornej výsady
súhlasili opozièní i koalièní poslanci, s výnimkou Palkovho
KDH. V prípade
odvolania
odborárskeho predáka Miroslava Litvu jednoznaène prevládol pocit, e dolo k jej
zneuitiu, vyhlásil pre HN éf
výboru
Róbert
Kaliòák
(SmerSD). Samotný Litva iniciatívu poslancov víta. Je potrebné zákony nastavi tak, aby
nebolo moné niektoré paragrafy vyuíva úèelovo. Naopak,
Palko zmenu zásadne odmieta.
Bra ministrovi vnútra túto právomoc je hazard so tátom,
skontatoval vèera v diskusnej
relácii STV. Prvý policajný protest, na ktorý vo¾ne nadviazala
poslanecká iniciatíva, dokonca

oznaèil za ¾ahký pokus o ¾avicový puèík. Tlaèová tajomníèka
rezortu vnútra Monika Kuhajdová pripomenula, e je nevyhnutné, aby minister mohol urýchlene dosadi do funkcie policajta,
ktorý je schopný zvládnu krízovú situáciu. Zároveò je nevyhnutné, aby mal monos preloi policajta, ktorý úlohy nezvláda. Policajný zbor fungoval aj
pred prijatím tohto paragrafu,
oponuje Litva.

Palko verzus EuroCOP

Cie¾om druhého protestného
zhromadenia policajtov bola
pod¾a Litvu snaha zabezpeèi,
e odborárske práva policajtov
nebudú nikým spochybnené 
nikto nebude ani postihovaný za
výkon odborárskej práce. Predseda nezávislého odborového
zväzu polície ÈR Milan tepánek pripomenul, e nedávno sa
o protestoch policajtov hovorilo
aj v Èesku. Dôvodom bol zákon
o sluobnom pomere, ktorého
funkènos sa odïa¾uje u viac
ne dva roky. Kvôli kauze Litva sa s Palkom stretol aj éf európskych policajných odborárov
EuroCOP Heinz Kiefer. Litva by
mal by rehabilitovaný, vyhlásil
Kiefer po rokovaní. Pod¾a neho
nebude Európa nikdy akceptova, ak policajného úradníka odvolajú kvôli tomu, e sa angauje v odborárskej demontrácii.
Toto svoje personálne rozhodnutie nezmením, dozvedel sa
od ministra.

Ministerstvo vnútra
výhrady nechápe

Protestova práve v èase,
keï
policajtom
narastú platy
o 13,2 percenta a podarilo
sa
zachova aj
výhody sociálneho a
dôchodkového zabezpeèenia, je nepochopite¾ný a mylný krok, tvrdí hovorca rezortu Boris Aaltoviè. Pod¾a neho odborári takto pokodzujú záujmy policajtov. Neviem, v èom spoèíva
spomínané zvýenie platov, reagoval Litva. Ministerstvo sa
pod¾a neho v prepoètoch pomýlilo. Platy narastú o 2,5 percenta plus hodnostný príplatok 650
korún, a to je vetko. Minister
vnútra Vladimír Palko má na rok
2006 k dispozícii 25 miliónov Sk
na zvýenie osobitných príplatkov. Tieto prostriedky pôjdu na
zvýenie príplatkov pracovníkov
pecializovaných
útvarov,
spresnil Aaltoviè. Litva tvrdí:
Chýba nám zvýenie miezd v
ostatných zlokách. Policajní odborári sa obrátili s výzvou aj na
NR SR. iadame, aby poslanci
u v prvom èítaní zamietli novelu
zákona o sociálnom zabezpeèení policajtov, vysvetlil podpredseda Odborového zväzu polície
Marián Magdoko.
Dnes majú policajti aj vojaci
pri odchode zo sluby po 15 rokoch nárok na výsluhový dôchodok. Po novom musia prísluníci

PZ navye dovài 50 rokov veku. Z piatich na desa rokov sluby sa pre policajtov posunie aj
hranica nároku na vyplatenie odchodného. Magdoko tvrdí: Novela výrazne diskriminuje policajtov. Poslanec NR SR Roman
Vavrík (SDKÚ) toto opatrenie
tie nepovauje za ve¾mi systémové. Jeho jediným efektom by
mohlo by, e sa podpíe pod
absolútnu nestabilitu Policajného zboru, pripája sa predseda
výboru
Robert
Kaliòák
(SmerSD). Aj preto novelu nepodporia. Policajní odborári takisto od poslancov oèakávajú
zrovnoprávnenie odmeòovania.
(TASR)

trála KOZ toti avizujú ïalie
protesty. Platy policajtov naozaj
nie sú vysoké  spolitizovaním
témy, ktorú u zneuíva opozícia, sa vak sami pripravili o väè-

akcii boli aj heslá, ktoré povauje minister za kandálne.
Obvinenie poslanca Soboòu
z toho, e na rezorte vnútra je
netransparentné hospodárenie,

ie pochopenie zo strany verejnosti.
.týdeò

je pod¾a Palka na úrovni ta¾afatiek. Kritizované výberové konania a pochybenia pri nich prirovnal k snenému muovi Yetimu. Aj o òom kadý píe, ale nikdy ho nikto nevidel, povedal
minister.
(SITA)

Autokrat?

Politikov zaskoèilo, e minister Palko vyuil svoju právomoc
práve v prípade Litvu. V minulosti toti argumentoval, e bez
uvedenia dôvodu mieni odvoláva len v prípade ako dokázate¾ných skutoèností  napríklad
keï sa policajti stretávajú s ¾uïmi z podsvetia alebo jazdia pod
vplyvom alkoholu mimo sluby.
Ubezpeèoval nás, e to nebude
zneuíva, hovorí poslanec Vavrík. Rozumel som jeho argumentom. Dnes si vak myslím,
e by u nemal disponova takouto právomocou, keï s òou nevie narába, dodáva Kaliòák.
Pod¾a Vavríka je preto na zváenie, èi netreba zákon novelizova.
Podpredseda poslaneckého
klubu SMK Gyula Bárdos naopak konanie ministra vnútra
ocenil. Aj ja vnímam konanie
policajných odborov ako politikárèenie. Kritické reakcie politikov sú populizmom, tvrdí Bárdos, ktorý sa zúèastnil na viacerých rokovaniach koalície o tátnom rozpoète. Minister Palko
sa bil za policajtov ako lev, vybojoval pre nich ve¾ký balík peòazí.
Nebolo to jednoduché. Minister
povauje kritické reakcie politikov za scestné. Aj policajti majú
pod¾a Palka právo na zhromaïovanie, ale na spomínanom
proteste vraj dolo k vyjadreniu
výsostne politických poiadaviek, ako je odstúpenie vlády.
Takýto pokus o politizáciu
policajného zboru je neprípust-

éf EuroCOPu nepresvedèil
Palka o tom, e pochybil

Minister vnútra Vladimír Palko je vak neoblomný. Nezmenil
toti názor ani po tyroch hodinách tvrdých rokovaní, ktoré mal
vèera práve s Kieferom. Palko
sa toti vyhováral, e policajného odborového predáka Miroslava Litvu odvolal z iných dôvodov
ako pre jeho odborárske aktivity
na protestnom zhromadení.
Palko ho pripravil o flek riadite¾a
odboru
vedeckotechnického
rozvoja Prezídia PZ. Okrem Litvových odborových aktivít spomínal Palko aj jeho komunistickú
minulos. Na otázku náho denníka krátko po Litvovom odvolaní, èi mu neprekáajú aj ïalí exkomunisti, ktorými je obklopený,
vak odvetil: A aká je vlastne
otázka? Po zopakovaní otázky
u neodpovedal a rýchlo odiiel
z centrály KDH. Kiefer si vak
napriek vetkému uvedomuje,
e Palko nemôe zobra svoj
personálny rozkaz spä. Obaja
sa zhodli na tom, e ministerstvo
nikdy nezamý¾alo sankcionova
policajtov za úèas na protestoch, ako aj na tom, e odborový
zväz má pôsobi v adekvátnych
podmienkach. Palko preto uvauje oslobodi policajných odborových funkcionárov od sluobných povinností v Policajnom
zbore. Budú teda v zálohe, podotkol minister.
(onf,TASR)

Slune!

ný, hoci nie prekvapujúci. Na èele odborového zväzu polície toti
stojí stará komunistická truktúra Litva, povedal Palko.Minister
vnútra sa odhodlal k riskantnému kroku, ktorý sa mu môe vypomsti. Policajné odbory aj cen-

Minister dnes tie odmietol
kritiku, e by nerepektoval odborárske práva. Vyadujem od
odborárov len to, aby sa správali slune, kontatoval v relácii,
no zároveò neodpovedal na
otázku, kedy je ochotný sa so
zástupcami policajných odborov
stretnú. To sú pod¾a neho nepodstatné detaily. Zásadne vak
odmietol diskutova o tom, èi je
ochotný predáka policajných odborárov Miroslava Litvu rehabilitova a vráti na odvolané
miesto. Je to nemoné, vyhlásil Palko v tejto súvislosti a zopakoval, e Litva si pri prvom
trajku policajtov poèínal neeticky, pretoe ho nezvládol. On nesie zodpovednos za to, e na

EuroCOP kritizuje
konanie ministra Palka
Luxemburg (TASR)  Prezident Európskej konfederácie polície (EuroCOP), zastreujúcej
organizácie národných policajných odborových zväzov v Európskej únii, Heinz Kiefer dnes
ostro odsúdil nedávny postup
slovenského ministra vnútra Vladimíra Palka ako nenáleité zasahovanie do legitímneho práva
policajných odborov iada lepie pracovné podmienky pre policajtov na Slovensku.
Len nieko¾ko mesiacov po
podriadení polície pod vojenskú
jurisdikciu sa zdá, e slovenský
minister vnútra je rozhodnutý ís
ïalej cestou opätovného zavedenia autoritatívnych truktúr na
Slovensku, vyhlásil Kiefer.
Po legitímnom proteste vye
3000 policajtov proti výke platov v Bratislave z minulého utorka minister Palko degradoval
predsedu OZP v SR Miroslava
Litvu. Teraz hrozí prepustením
policajtov, ktorí sa zúèastnia na
ïalích demontráciách, uvádza
vyhlásenie EuroCOP.
Keï som o tom po prvý raz
poèul, musel som sa pozrie do
kalendára a uisti sa, v ktorom
storoèí ijeme, poznamenal
Kiefer. Nechápem, ako môe
minister Palko reagova takto
nezodpovedne, dodal s tým, e
právo nesúhlasi bez obavy z
degradácie patrí k najzákladnejím predpokladom efektívneho
uplatòovania kolektívnych práv.
EuroCOP bude o ïalích krokoch v tejto záleitosti diskutova
tento týdeò na zasadnutí svojho výboru v Londýne. Kiefer
oèakáva, e èlenské organizácie
EuroCOP budú ostro kritizova
postup ministra Palka. Slovenská vláda musí pochopi, e súèasný represívny kurz ministra
Palka povedie k politickej izolácii
Slovenska v EÚ, dodáva vyhlásenie konfederácie.
Snímky na dvojstrane
Peter ákoviè
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MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Odbor sociálneho zabezpeèenia a zdravotníctva
Sekcie personálnych a sociálnych èinností
Rozde¾ovník poukazov na domácu rodinnú rekreáciu

Váení pracovníci rezortu !
Dovo¾te Vám oznámi, e na
základe kladného ohlasu naich
rekreantov k spôsobu rozde¾ovania poukazov, zriaïovate¾
rozhodol, e spôsob poskytovania rekreaèných poukazov v naom zariadení bude ete rok
skúobne pokraèova rovnakým
spôsobom ako v roku 2006, aby

sa klady a zápory tohto spôsobu
dali lepie vyhodnoti. Poukazy
na rekreáciu v RZ MV SR Smrekovec na Donovaloch si na rok
2007 budete opä môc objedna
priamo v zariadení.

iados na konkrétny termín
rekreácie, podpísanú personálne nadriadeným a rekreaènou
komisiou Váho útvaru, adresujte priamo do rekreaèného zariadenia Smrekovec. Ak bude Vami iadaný termín vo¾ný, bude
Vám obratom zaslaný poukaz aj
so ekom na úhradu. Ak by bol
termín obsadený, bude Vám ponúknutý náhradný termín. Ïalej
je treba postupova pod¾a pokynov
na poukaze. Pri
pokraèovaní
v
tomto spôsobe pride¾ovania poukazov chceme zabezpeèi
väèiu
monos dosta sa
na rekreáciu hlavne tým, ktorí
majú o rekreáciu u nás záujem.
Pri tomto spôsobe je monos
dosta sa k vo¾nému poukazu aj
krátko pred nástupom alebo si
dovolenku plánova v predstihu.

Informujte prosím o tejto monosti kolegov, ako aj rezortných
dôchodcov.
Cena poukazu pre rok 2007 :
l dospelé osoby a výsluhoví dôchodcovia - 345.-Sk/deò
l starobní dôchodcovia 259.-Sk/deò
l diea do 12 rokov
238.-Sk/deò

Pouite prosíme  i a d o s  !
(stiahnutie na intranete)
Kontaktné spojenie na RZ
MV Smrekovec - Donovaly,
976 39 Donovaly è. 100
tel. : 048 4199860-3
fax. : 048 4199731
e-mail: recepcia@smrekovec.sk
www.smrekovec.sk

1. polrok zima - jar 2007
I. turnus
II. turnus
III. turnus
IV. turnus
V. turnus
VI. turnus
VII. turnus
VIII. turnus
IX. turnus
X. turnus
XI. turnus
XII. turnus

PO,KE
BB,ZA,TN
BA,NR,TT
VN

-

od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

13.1.2007
20.1.2007
27.1.2007
4.2.2007
10.2.2007
17.2.2007
24.2.2007
3.3.2007
10.3.2007
17.3.2007
4.4.2007
23.6.2007

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

20.1.2007
27.1.2007
2.2.2007
10.2.2007
17.2.2007
24.2.2007
3.3.2007
10.3.2007
17.3.2007
24.3.2007
10.4.2007
30.6.2007

-

7 - dòový
7 - dòový
6 - dòový
6 - dòový
7 - dòový
7 - dòový
7 - dòový
7 - dòový
7 - dòový
7 - dòový
6 - dòový
7 - dòový

nástup
nástup
nástup
nástup
nástup
nástup
nástup
nástup
nástup
nástup
nástup
nástup

sobota
sobota
sobota
nede¾a
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
streda
sobota

Polícia pre bezpeènos...
(Pokraèovanie zo strany 5)

Treba vak vidie, e vetky
tieto úlohy sme zvládli so stále
mením poètom ¾udí. Vzh¾adom
na vános bezpeènostnej situácie je zniovanie personálnych
poètov nezodpovedné a to sa
ete vypomstí.

Iná téma: Vystrojenie
Ete stále neexistuje iadne
koneèné spo¾ahlivé plánovanie,
existujú len deklarovanie úmyslov. Toto je eklatantný príklad
politického zlyhania len s ako
predstavite¾nými
nevýhodami
pre vnútornú bezpeènos. Politická tragédia najvyieho stupòa.
Heslo: Byrokracia
Poiadavka na zníenie byrokracie patrí k najob¾úbenejím
politickým frázam. Ktorý obèan 
a my tie sme obèania  pravidelne nenadáva na rozmery byrokracie v naej krajine. Z tohto
dôvodu sa tieto politické frázy s
ob¾ubou pouívajú. Nie je to niè
len vzduch  aj to niekedy otrávený. Byrokracia vade narastá
 následkom politických rozhodnutí, èi u hovoríme o reforme
verejnej správy, o nových daòových modeloch v rôznych vydaniach a organizaèných truktúrach. Vetko sa uskutoèòuje pod
hlavièkou modernizácia správy
a èasto krát slúi len na hospodárskoekonomické
riadenie
policajnej práce alebo len jednoducho politickej sebaprezentácii. Samozrejme, e je v týchto
prípadoch aké urobi nejaké
pauálne hodnotenie, pretoe
mnohé môe by správne a uitoèné, ale mnohé je jednoducho
intelektuálny nezmysel.
Polícia nie je pokusným králikom, aby sa na nej skúali rôzne
manaérske koncepty ako napr.
Balanced Scorecard, Total Quality Management, alebo rôzne
iné.
Ve¾a kolegýò a kolegov sa
prakticky ani nedostáva k vlastnej práci, pretoe ve¾mi ve¾a èasu im zaberá definovanie cie¾ov
alebo zbieranie údajov pre Controlling. Takto vznikajú gigantické papierové obludy, v ktorých
zmysel uniká mnohým kolegyniam a kolegom.
Tam kde niè nie je  tam sa
nedá ani niè nájs. My nie sme
ihriskom pre pokusy politikov a
drahých poradenských firiem.
Ministerská sebaprezentácia v
rôznych farebných broúrkach
nie je ete meradlom praktickej
hodnoty konceptov.
Pre mòa je byrokracia spojením nepríjemného s neuitoèným. My nie sme naozaj iadnou brzdou modernizácie, ako
nám je èasto vyèítané, my len
chceme pracova v prospech
obèana.

Odborový zväz polície sa nebráni racionalizácii výdavkov,
efektívnemu riadeniu alebo modernému manamentu.
To ale nesmie by iba maskovaním rigoróznych etriacich
programov a tzv. reforiem.
Heslo: Federalizácia
Prenos mzdových, zaopatrovacích a kariérnych kompetencii
(zákonov) na spolkové krajiny je
mylnou cestou. Prenos týchto
kompetencií nie je nièím iným
ako nástrojom na sanáciu rozpoètov a sebaprezentácie predsedov spolkových vlád.
Vetci týmto budeme ete trpie. Aj tu to máme znova. Toto
zase vedie len k ïalej byrokracii, nako¾ko na ministerstvách sa
musia vytvori nové pracovné
miesta. Táto federalizácie nie je
niè iné len odsolidarizovanie tátu. Spolkové krajiny si budú ete
viac konkurova. Ústavou chránený cie¾, t.j. vyrovnáva ivotné
pomery v Nemecku, sa dostáva
stále viac a viac do úzadia. V
Polícia nesmie by stále
èastejie a vo väèej miere
konfrontovaná s nedostatoènou výchovou, chybnou socializáciou a deficitnými rozpoètami, prièom je
v tejto èinnosti èasto odkázaná sama na seba.
(Konrad Freiberg)
tomto myslím predovetkým na
vývoj v nových spolkových krajinách. Ve¾mi po¾utovaniahodný
vývoj.
O úspornosti v odboroch
tento nároèný etriaci proces má aj svoj cie¾, ktorým je zachova nezávislos policajných
odborov, ktoré zostanú aj po finanènej stránke schopné zabezpeèi potrebné odborárske akcie, ako napr. protest na jar tohto roku. Nechceme by ako iné
odbory, ktoré sú finanène pritisnuté o múr. Chceme zosta policajnými odbormi, ktoré sú nezávislé a vyjednávania schopné.
Na mnohé, èo sme spolu dosiahli, môeme by hrdí, napr. na
nau vysokú dôveryhodnos vo
verejnosti. Aj keï sme najmeními odbormi v DGB, èo sa týka
stupòa známosti, sme na 3.
mieste. To je sèasti zásluha aj
naej dobrej práce s médiami. V
poslednom volebnom období
sme mali viac ako 400 tlaèových
konferencií. Len v tomto roku
navtívilo
nau
internetovú
stránku cca 1 mil. návtevníkov.
Poèet otázok zo strany médií sa
takmer zdvojnásobil.
Pribline 13 300 krát bolo
GDP spomenuté v elektronických médiách v rozmedzí od októbra 2002 do septembra 2006.
To bolo cca 39 000 minút správ
vo vzahu ku GDP v elektronických médiách s 4,4 miliardami
poslucháèov a divákov.
Aj toto je poteujúci spoloèný
výkon. Za to sa vám chcem
vetkým poïakova. Odborový
zväz polície má vo verejnosti
dobré meno a kvôli tomuto sa
oplatí ïalej pracova s ve¾kou
angaovanosou.
(odznelo v utorok
14. novembra 2006)
(krátené redakciou)
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Tlaky zvonku nepripustíme
Minister Robert Kaliòák odpovedá na otázky èitate¾ov.
l Dáte pripravovanú novelu pravidiel cestnej premávky
pripomienkova aj odbornej
verejnosti alebo to vyjde nekvalifikovane ako vdy?
(Branislav Adamoviè,
Bratislava)
Samozrejme, nemáme záujem veci násilne urých¾ova. Ide
o to, aby sa do Národnej rady
dostala u kvalitne pripravená
legislatíva, ktorá by zoh¾adòovala reálny ohlas v prostredí cestnej premávky. Aj preto konzultáciu s odbornou verejnosou povaujeme za nevyhnutnos. V
roku 2008 chceme do parlamentu predloi u úplne nový zákon
o cestnej premávke.
l Kedy si dáte za peniaze
daòových poplatníkov urobi
prieskum o svojej ob¾úbenosti tak ako jeden z vaich predchodcov?
(Stanislav Budovec,
Ladzany)
Myslím si, e prostriedky v rezorte vnútra potrebujeme investova úplne iným spôsobom. Dokazuje to aj stav, v akom sme ho
preberali.
l Preèo sa policajná hliadka v Polomke nechala tak
amatérsky odzbroji?
(Karol Kubi, Zvolen)

Páchatelia mali policajné uniformy a preukazy, take hliadka
bola naozaj v akej situácii.
Chcem to skôr obráti. Jej prítomnos na mieste èinu toti výrazne prispela k rýchlemu objasneniu prípadu. ako odhadnú,
ako by skonèili ïalí èlenovia rodiny, keby policajti páchate¾ov
nevyruili.
l Kedy vláda splní svoj
s¾ub a pripraví zákon o sociálnom zabezpeèení hasièov,
ako to majú vojaci a policajti?
(Roman Teplický, ilina )
V priebehu budúceho roka.
l Poznám prípad, keï sa
vinou psychotestu nedostal
do PZ inteligentný èlovek a jeho presný opak zase áno. Nemali by sa psychotesty prehodnoti?
(Milan Machaj, Bobrovec)
Celý systém prijímania aj následného preverovania policajtov budeme nanovo prehodnocova.
l Myslíte si, e sa vám podarí zníi aspoò na polovicu
zatia¾ neúspené objasòovanie hospodárskej korupcie na
ministerstvách?
(Mikulá ufliarsky, Martin )
Toto sa nedá odhadnú. Môem len poveda, e vynaloíme
vetko úsilie na to, aby sme aj
tento neduh mohli úèinne postihova.

l Nemáte pocit, e o tom,
ako vyzerá naa polícia, rozhodujú tí, èo majú peniaze, a
nie vy spolu s vládou?
(Tibor Lièko, Prievidza )
Nie. Zodpovednos za stav
polície nesie minister vnútra a
celá vláda. iadne tlaky zvonku
nepripustíme.
(Pravda, 24.11.2006)

Krv pre kolegu

Tragédia, pri ktorej páchatelia
brutálnej vrady v Polomke postrehli policajta, zmobilizovala jeho kolegov. Viac ako 50 z nich
u darovalo krv v Ruomberku.
Brezniansky 26roèný policajt utrpel 14. novembra aké
zranenia. Zabijaci podnikate¾a
Jána Kubaiaka z Polomky pri
úteku trafili brucho a krk policajta, prièom mu jedna strela spôsobila aj trietivú zlomeninu
spodnej èe¾uste. Policajt sa podrobil u nieko¾kým operáciám a
hoci jeho zdravotný stav je vány, postupne sa z najhorieho
dostáva.
Pacient je bojovný typ, znáa to statoène. Ve¾kou motiváciou sú pre neho jeho najblií,
odpovedal primár ARO Vojenskej nemocnice v Ruomberku
Marián Bereík.
Neastie vyburcovalo policajtov k tomu, aby v tej istej nemocnici darovali krv. Iniciatíva vyla
z Brezna a odtia¾ bola aj väèina
darcov. Pripojili sa k nim kolegovia z banskobystrického Úradu
justiènej a kriminálnej polície,
potvrdila krajská policajná hovorkyòa Mária Faltániová. Do Ruomberka pôjdu opä v januári.
(Plus jeden deò; 30.11.2006)

(Ne) kvalita odevných súèiastok

Staré známe príslovie vraví, e aty robia èloveka. Nu v
naej profesii nielene aty robia èloveka, ale mali by
v ¾uïoch vyvoláva aj pocit úcty a repektu, èi poskytnú
svojmu nosite¾ovi vzh¾adom na nároènos policajnej
práce, urèitý pocit pohodlia, kvality a komfortu. A tu niekde sa zaèína problém, ktorý trápi nie jedného policajta.
Priznám sa, e v civilnom ivote príli nedbám na to, èo
mám práve obleèené a módne
trendy a textilné materiály sú pre
mòa asi takou záhadou ako h¾adanie Yetiho. Jediným kritériom, na ktorý som  nielen ja 
háklivý, je kvalita materiálu a
spracovania. ia¾bohu, niektorým ¾uïom zjavne nedochádza,
e nielen vzh¾ad ale aj spracovanie rovnoaty èi pracovného
obleèenia, v ktorom sme po celý
èas výkonu svojej práce, by malo by na urèitej kvalitatívnej
úrovni. Inak by sa nemohlo sta,
e napríklad pracovná rovnoata má viac vád spracovania ako
hypochonder chorôb. V miestach, kde je najviac namáhaná
(suché zipsy na nohaviciach a
bunde, pútka na opasok, rozkrok) sa pára, farba je tie nekvalitná. V miestach, kde dochádza ku kontaktu rúk s odevom
(hlavne vrecká) obleèenie ltne
(asi ako reakcia farby a potu z
rúk). Takisto farba bledne na
miestach ako sú kolená (staèí ak
si párkrát k¾aknete) èi v oblasti
lakov na bunde.
Sivé nohavice, ktoré patria k
rovnoate vz.98 majú tie svoje
muchy. Napríklad ak ste zvyknutý nosi k¾úèe vo vreckách, po
nieko¾kých dòoch zistíte nemilú

nekvalitné, pára sa a trèia z neho nitky. Golier sa po dlhom
pouívaní zaèína deformova,
celkovo je materiál, z ktorého sú
koele vyrobené, príli tenký a
nekvalitne preitý. Len si predstavte, e vás za òu pri vykonáskutoènos. Milé vrecko sa vaní sluobného zákroku niekto
vám pomaly (ale isto) zaène pá- riadne potiahne. Pravdepodobra a ak to nepostrehnete vèas, ne budete chodi hore bez.
zistíte, e k¾úèe nemáte. Pútka
Nalo by sa ete nieko¾ko
na opasok trpia rovnakým nedu- ïalích výèitiek aj oh¾adom
hom ako v prípade pracovného ostatných súèastí výstroja (naodevu. Materiál pravdepodobne príklad èasto praskajúca koa
nepatrí k najkvalitnejím, ak sa na poltopánkach ), avak tento
nedajboe pofàkate vodou, f¾ak, èlánok som nepísal ako módny
ktorý na nich vznikne èastokrát policajt. Chcel som iba, aby sa
neodstránite ináè ako prepratím. kompetentní, ktorí majú na staOcenil by som (a to nielen ja), ak rosti výber výrobcov odevných
súèastí, zamysleli
nad svojou prácou a v prípade,
e zo strany výrobcov nepríde k
náprave a skvalitneniu výroby, porozmý¾ali
nad
ich výmenou za
firmy, ktoré si
svoju prácu odvedú kvalitnejie.
Nie je predsa
myslite¾né, aby
Dopadneme nakoniec takto?
som sa v rámci
(Ilustraèné foto) mojich povinností
staral aj o preíby sa f¾ak po èistej vode dal od- vanie nekvalitne a fuersky zhostráni prostým vysuením.
toveného odevu a bál sa, e po
Koe¾a (èi u s krátkymi alebo najbliom sluobnom zákroku
dlhými rukávmi) patrí svojím budem do práce chodi len v trespracovaním niekde na trhovi- nírkach (aj keï budú zelené).
sko s lacným èínskym odevom.
strm. R. Hegyi,
Obitie gombíkových dierok je
SO PZ Pezinok

V prípravách na Schengen
Slovensko výrazne meká
Zabezpeèenie východnej hranice pre vstup Slovenska do
schengenského priestoru vo¾ného pohybu meká a sú v òom výrazné nedostatky. Po prvý raz to
priznal minister vnútra Robert
Kaliòák na základe kontroly Európskej komisie. Tá Slovensku
vyèíta najmä zlú organizáciu na
hranici, nedostatoèné technické
vybavenie a overovanie osobných údajov. V prípravách urèite nie sme lídri, skôr naopak,
povedal minister. Ako sa ïalej
vyjadril, napriek tomu stále verí,

vembra. Odvtedy ¾udia stratili
dôveru v políciu.
Vrada Jána Kubaiaka, ktorý by práve vèera oslávil 39 rokov, jeho pohreb, páchatelia na
úteku a diskusie o zapredaných
policajtoch. Polomèania za týdeò zaili viac ako inokedy za
celý rok.
Trochu sa to u nás upokojilo,
ale ¾udia stratili dôveru v políciu.
Nikto nevie, keï vás veèer zastaví hliadka, èi sú to tí praví, alebo nie, hovorí starosta Polomky
Ján Lihan. ivé debaty vedú Polomèania aj o nízkom poète policajtov na obvodnom oddelení v
Pohorelskej Mai. Práve odtia¾

P. Gossányi

e pôvodný termín október 2007
Slovensko stihne. Minister vnútra nepriamo kritizoval bývalé vedenia rezortu: Zabezpeèenie
východnej hranice sa zaèalo v
roku 2000. Za es rokov sme
nepokroèili, ako sa dalo. Niektoré upozornenie vyslovila Európska komisia u dávnejie, ale niè
sa s tým nerobilo. Kaliòákov
predchodca Martin Pado takúto
kritiku odmieta. Poèas môjho
ministrovania sa zabezpeèila
príprava letiska v Bratislave, vyrieil sa eleznièný priechod v
Èiernej nad Tisou a tendre sa
koneène pohli ïalej.
(Pravda; 23.11.2006)

¼udia policajtom neveria

Polomka  Horehronská Polomka sa ani po týdni nespamätala z brutálnej vrady podnikate¾a, ktorá sa tam odohrala.
Obec si ila pokojným ivotom
a do osudného veèera 14. no-

prila dvojèlenná hliadka do Kubaiakovho domu po telefonáte
suseda. Na územie od obce Beòu cez Polomku a po Telgárt
pripadá na 16tisíc obyvate¾ov
iba 15 policajtov a aj tí sa striedajú! Starosta musel dokonca
poiada políciu v Banskej Bystrici, aby na druhý deò po vrade
priiel niekto chráni svedkov. Z
výsluchu ich poslali domov, báli
sa a nikto niè, dodáva.
(Plus jeden deò; 23.11.2006)

Máme dos muov zákona?

Nechcel by som tu by v policajtovej koi. Mu v slubách zákona je na roztrhanie, na rozhodovanie nemá èas a keï tvrdie
zakroèí alebo nebodaj vystrelí,
musí poèíta s tým, e za pársekundové konanie ho èaká nieko¾komesaèné nepríjemné vyetrovanie.
(Slovenka è. 47/2006)

Rozkazy prezidenta PZ
NOVEMBER 2006
98. o zriadení komisie na prehodnotenie tudijných osnov pomaturitného kvalifikaèného a pomaturitného zdokona¾ovacieho túdia
stredných odborných kôl Policajného zboru
99. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
90/2004 o urèení velite¾a a zástupcov velite¾a objektu Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v Bratislave na Raèianskej ulici è. 45 v
znení rozkazu prezidenta Policajného zboru
100. o vykonaní intruktáno-metodického zamestnania zameraného na taktiku sluobných zákrokov a úkonov, streleckú prípravu a
sebaobranu
101. o zriadení pecializovaného tímu
102. o zriadení pracovnej skupiny na rozvoj informaèného systému Denník vyetrovacích spisov a zabezpeèenie rutinnej prevádzky
103. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie
skúok odbornej spôsobilosti prísluníkov obecnej polície v Bratislave
104. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie
skúok odbornej spôsobilosti prísluníkov obecnej polície v Liptovskom Mikulái
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O èom uvaujú obèianski zamestnanci?
Blíi sa koniec roka 2006 a vade sa zaèína bilancova. V
naich podmienkach sa dá bilancova hocièo, ale pre
kadého zamestnanca je najdôleitejie zbilancovanie
predchádzajúceho obdobia, èie prácu, ktorú vykonal a
samozrejme aj to, èi a ako bola jeho vykonaná práca
ohodnotená. Touto bilanciou sme dospeli k nasledovnému:

V roku 2002 bola verejná
správa rozdelená na tátnu a verejnú slubu, o èom pojednával
zákon è. 312/2001 a 313/2001.
Pri èítaní tohto zákona sme sa
vetci teili, e nám koneène pribudnú v závere roka peniaky
vo forme 13 platu, avak znova,
tak ako po iné roky, niè z toho
nebolo, nako¾ko nikdy neboli navýené finanèné prostriedky urèené na mzdy pre nás obèianskych zamestnancov. S ve¾kým
oèakávaním sme taktie èakali,
e zmeny na politickej scéne prinesú svetlo do naich príbytkov v podobe zvýenia platov,
ale znova niè. Stále len poèúvame a èítame o pripravovaných
mzdových zmenách týkajúcich
sa iba policajtov, aj keï aj tu zatia¾ ostáva vo väèine iba pri s¾uboch.
Len valorizácia
V denníku PRAVDA zo dòa
26. 10. 2006 je ve¾kým písmom
napísané Vláda zvýhodnila èas
zamestnancov, ale my sa pýtame, koho sa vlastne tieto zmeny
týkajú? V podstatne vetkých a
zároveò nikoho, lebo vetky tieto
zmeny a výhody sú u platné, lebo sú zakotvené v Kolektívnej
zmluve a niè nové nás teda neèaká. V spomenutom èlánku je
taktie napísané aj zlepenie
platu o 4  7 %, je to vak len
doterajia valorizácia, teda zasa
niè nové.
Pýta sa niekto zodpovedný
na to, preèo je nedostatok zamestnancov vo verejnom záujme? Ak nie, tak je asi vetko v
poriadku, ale ak sa na to niekto
pýta zaène, tak tu je odpoveï.
Nízke platy, ktoré sú zvýené iba
zo zákona t.j. na základe odpracovaných rokov, takmer iadne

odmeny a o platovom postupe
môeme len sníva. Sme si vedomí, e odmeny nie sú nárokovatelné ale èo potom má motivova zamestnanca k príjemnejím
èasom stráveným prácou pre
verejný záujem? Mnohí z nás vykonávajú svoju prácu nad rámec
svojej pracovnej náplne a nadriadený mu niee
nechce, ale ani nemôe za túto prácu
poïakova finanènou odmenou, lebo
ju nemá!
Taktie je potrebné pozrie sa na
posledné schválené tarifné platy vydané v zákone è.
316/2006 Z.z. a potom je vetkým
vetko jasné. Plat v
PT 6 (7.870, Sk)
je v prvom platovom stupni vyí
len o 270, Sk
oproti v súèasnosti
schválenej
minimálnej mzde. Uvedený plat majú vetci mladí zamestnanci, ktorí si vak
do
jedného

dvoch mesiacov ve¾mi rýchlo
rozmyslia, èi budú alebo nebudú
pracova za tieto smiene peniaze. Vyie spomenutú platovú triedu majú napr. vetky referentky sekretárky, bez ktorých
by bol celý chod KR PZ v Bratislave ako aj celého rezortu vnútra úplne paralyzovaný.
Môe, ale nemusí
Na KR PZ v Bratislave sú zamestnaní aj zamestnanci, ktorí
majú odpracované v tejto organizácii u dlhé roky. Majú prizna-

né aj osobné príplatky, ale vetci
vieme, e tento príplatok nie je
nárokovatelný a teda môe prís
aj k tomu, e by nemusí. Potom
títo dlhoroèní zamestnanci budú
ohodnotení len základom a to je
ve¾mi povzbudzujúce. Nový zamestnanec èes výnimkám ne-

má ancu získa príplatok, pretoe finanèné prostriedky na to nie
sú vyèlenené u dlhé roky. V
podstate osobný príplatok môe
by zvýený len na úkor iného

zamestnanca, alebo vtedy, ako
niektorý zamestnanec u nevydrí tú biedu a odíde.
Doposia¾ som v podstate len
zhodnocovala, ako to v skutoènosti je, ale preèo vlastne tento
list píem? No hlavne preto, lebo
sa nám blíi koniec roka a vetci
obèianski zamestnanci dúfali, e
za ich celoroènú prácu im bude
poïakované aj vo forme finanènej odmeny, veï my nie sme iní
¾udia ako tí, ktorí pracujú v civilnom sektore, kde si ich prácu

váia a patriène ju aj finanène
ohodnotia. Urèite by aj nás to
ve¾mi poteilo a taktie motivovalo do ïalích ne¾ahkých rokoch práce vo verejných slubách, neh¾adiac na to, e sa blíia sviatky.
Celý rok 2006 zabezpeèuje
687 obèianskych zamestnancov
KR PZ v Bratislave servis nielen
pre vetkých policajtov, ale dá
sa poveda aj pre irokú verejnos, ktorí políciu potrebujú. Bez
nás obèianskych zamestnancov
by vlastne bola ochromená èinnos polície, veï my ich zabezpeèujeme po materiálnotechnickej stránke, údrbe budov, stravovanie,
upratovanie,
príprava a realizácia
mzdových a finanèných prostriedkov,
ochrana objektov a
ete je ve¾mi ve¾a
iných èinností, ktoré
tu nie sú spomenuté. Èo vak títo zamestnanci majú z
toho, e sú tak prepotrební? Plat, ktorý
nepostaèí ani na zaplatenie povinných
platieb v domácnosti.
Tvrdá stena
Tu vak naráame na dos tvrdú
stenu a znova, ako
aj v minulom roku
sa z kuloárov dozvedáme, e na odmeny pre obèianskych zamestnancov zasa peniaze neostali.
Je vak ve¾mi zaujímavé, e obèianski zamestnanci zamestnaní
priamo na MV SR a P PZ takéto
problémy nerieia. Tam na odmeny peniaky vdy sú aj poèas
roka, a to nie v takej smienej
výke 1 000, Sk na osobu, ako
sa potichuèky uká, e budú u
nás na kraji. A preto sa pýtame, aký je teda systém pride¾ovania mzdových prostriedkov,
keï niekde je aj poèas roka na

odmeny a inde nie je ani na výplaty?!
Máme to chápa tak, e v naom rezorte sú rovní a ete rovnejí? Oni robia inak, lepie?
Alebo sú len na správnych
miestach? Neviem .
Z dôvodov, ktoré sú v tomto
liste uvedené sa pýtame, nezaslúime si aj my lepie ohodnotenie aj keï nie kadý mesiac èi
tvrrok, tak aspoò na konci roka? Myslí si niekto zo zodpovedných, e platy aké máme a odmeny ktoré nedostávame sú za
uplynulé obdobie postaèujúce a
odzrkad¾ujú nau odvedenú prácu?
Je ve¾mi smutné, e kadá
nastupujúca vláda sa vdy zaoberá len platmi uèite¾ov a zdravotníkov. My, asi INÍ zamestnanci verejnej sluby si nezaslúime zvýenie platov ako uèitelia
a zdravotníci? To si máme svoje
práva taktie vydobýja tvrdým
nátlakom a trajkami?
Zdá sa nám to neférové, nehovoriac o tom, e keï obèiansky zamestnanec ochorie, radej ide na dovolenku, je to ako
keby to mal trest za svoju prácu,
lebo pomaly bude musie ete
do zamestnania peniaky prinies. Z èoho máme plati povinné poplatky? Z èoho máme i,
keï náhrada mzdy pri doèasnej
pracovnej neschopnosti je ve¾mi
nízka? Kedy sa koneène zaène
niekto zaujíma a zaobera aj nami obèianskymi zamestnancami pracujúcimi vo verejnom záujme? Kedy budeme lepie
ohodnocovaní a odmeòovaní?
Kedy, kedy, kedy???
Zamyslí sa u koneène nad
týmito ¾udskými potrebami niekto zodpovedný a u koneène
zistí aj to, e aj títo zamestnanci chcú i v dôstojných podmienkach, ktoré zodpovedajú
21. storoèiu?
Z podnetov obèianskych zamestnancov KR PZ v Bratislave
spracovala Andrea Èierna
(Medzititulky redakcia)

Ako je to s rezortnými lekármi?
Preèo ja ako policajt musím cestova za lekárom do okresného mesta, keï aj v mieste
bydliska mám lekára, ktorý má zmluvu so Spoloènou zdravotnou poisovòou? Nie je to
náhodou forma diskriminácie? Uvediem príklad: seklo mi v kríoch, nevedel som sa
ani pohnú, ale vtedajia lekárka bola cca 25 km od môjho bydliska, musel som èaka
celý deò, kým priiel niekto z rodiny a odviezol ma k lekárke, ktorá mi dala injekciu a
bolo po vetkom. Túto injekciu mi mohla da aj lekárka, ktorú máme v mieste bydliska Preèo je to tak? Nemohlo by sa s tým nejako pohnú, aby si aj policajt mohol slobodne vybra svojho lekára? Preèo je to tak, e keï ma na PN  ku vypíe iný lekár ako
ten jeden v okrese, musím sa do troch dní hlási uòho, aby potvrdil moju PN  ku? Hádam ten lekár, ktorý vystavoval PN  ku, je menej schopný? Cestova za lekárom nie
je len o èase, ale aj o peniazoch na cestovné Niekomu v kancelárii sa nepáèilo, e
doklady prichádzajú od viacerých lekárov?
práp. T. Szalay, Ve¾ký Meder
O stanovisko k otázkam èitate¾a sme poiadali kompetentných zo Sekcie personálnych a sociálnych èinností
MV SR.
V odpovedi na list odstúpený
redakciou POLÍCIE námu odbornému útvaru musíme kontatova, e právne vedomie policajtov je naïalej nedostatoèné.
Od 1. januára 2005 platí zá-

kon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Paragraf 11 odsek 7 tohto zákona upravuje právo na výber
poskytovate¾a zdravotnej starostlivosti osôb, ktoré sú prísluníkmi presne definovaných intitúcií, kde pod písmenom b) sú
uvedení prísluníci Policajného
zboru. V súlade s uvedeným zá-

konom bolo vydané Nariadenie
ministra vnútra Slovenskej republiky o urèení poskytovate¾ov
zdravotnej starostlivosti pre prísluníkov Policajného zboru
pod èíslom 56 zo dòa 26. mája
2005, ktorým sa urèujú poskytovatelia veobecnej ambulantnej
starostlivosti pre prísluníkov
Policajného zboru. K nariadeniu
sa v rámci pripomienkového konania vyjadrovali vetky prísluné zloky MV SR.

Je smutné, e policajti doteraz neboli so znením nariadenia
dostatoène oboznámení, lebo v
opaènom prípade by vedeli, e
v prípade akútnej a neodkladnej
zdravotnej starostlivosti (napr.
horúèka, seknutie v kríoch, )
môe by policajtovi poskytnutá
zdravotná starostlivos aj iným
ako urèeným lekárom. Odporúèame preto uvedené nariadenie
si pretudova.
Policajti majú vzh¾adom na
svoju tátnu slubu zákonmi garantovaný, za dodrania predpisov, väèí rozsah bezplatnej
zdravotnej starostlivosti aj vyiu dávku nemocenského zabezpeèenia v prípade neschopnosti na výkon tátnej sluby
(PN). Tento fakt pisate¾ nepovauje za pozitívnu diskrimináciu
voèi ostatným obèanom, na rozdiel od svojho pocitu diskriminácie pri výbere lekára.
Urèení lekári umoòujú garantova policajtovi, e bude
primerane a vèas lieèený a lie-

èebný proces bude zameraný
na jeho èo najrýchlejie uzdravenie a vrátenie do výkonu
sluby. Monos pobera plný
plat poèas PN urèite prispieva k
psychickej pohode policajta, èo
podporuje lieèbu, preto vedenie
rezortu sa snaí udra tento
stav aj za cenu prísnejej kontroly adekvátnosti lieèby policajta. Opatrenie nútenej vo¾by
lekára, ako to vníma pisate¾,
preto treba povaova za súèas pozitívnej diskriminácie
policajtov. Rozhodne vôbec nesúvisí so zbieraním dokladov v
dajakej kancelárii. V prípade
vyrovnania systému dávok PN
s ostatnými obèanmi sa urèite
vyrovná aj slobodná vo¾ba lekára.
Mgr. Jana Molnárová,
zástupkyòa generálneho
riadite¾a a riadite¾ka odboru
sociálneho zabezpeèenia
a zdravotníctva SPSÈ MV SR
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Projekt Správaj sa normálne v dlhom horizonte

Je potrebné ïalie vzdelávanie?
Keï v roku 1999 vstupoval Policajný zbor na pôdu kôl
s preventívnym projektom adopcie kôl známym pod názvom Správaj sa normálne, bolo do projektu zapojených 20 policajtov  lektorov. Absolvovali odbornú dvojtýdòovú prípravu, ktorej cie¾om bolo pripravi policajtov
na realizáciu projektu, t.j. na návtevu kôl a prácu s 10
12 roènými demi, vies vyuèovaciu hodinu, pracova s
metodickou príruèkou a pracovnými listami. V neposlednom rade ilo aj o zásady efektívnej komunikácie.
Tieto poznatky mali a mohli
policajti vyui aj v svojej sluobnej èinnosti. Príprava policajtov
bola aj jednou z podmienok zaradenia preventívneho projektu
Policajného zboru Správaj sa
normálne do Pedagogicko  organizaèných pokynov Ministerstva kolstva Slovenskej republiky.
Dvojtýdòová príprava lektorov sa po vykonaní monitoringu
pilotného projektu v roku 2000
skrátila na jeden týdeò, poèet
tematických okruhov sa z dvanástich ustálil na desa. Kadý
rok sme takto vystrojili a poslali
medzi iakov nových zaèínajúcich lektorov. A èo policajtky a
policajti, ktorí ako lektori projektu
u pokraèovali druhý, tretí a aj
iesty, siedmy rok ? Oèakávala
sa od nich bezproblémová realizácia projektu na kolách. Ale
èo, ak mali v triede problém? Ak
iaci prili s otázkami, na ktoré
ako h¾adali odpovede (na základných útvaroch boli radi, ak

mali poèítaè, nie to ete prístup
na internet, kde by mono nali
rieenie)? Z vedomostí získaných v základnom kurze pred
vstupom do projektu sa dalo
chví¾u ai, no ako dlho?
V kurze doby
Keï sa v roku 2006 novelizovali pracovné listy k projektu a
bola vydaná prepracovaná metodická príruèka, oddelenie prevencie kancelárie prezidenta
Policajného zboru ponúklo lektorom pokraèujúcim v projekte
monos zúèastni sa odborného
zamestnania. Kým v roku 1999
bolo do projektu zapojených 20
policajtov, v kolskom roku
2006/2007 sa poèítalo s úèasou
u cez 320 policajtov a z toho
bola stovka zaèínajúcich. Uvedomovali sme si, akú nároènú
úlohu si kladieme. Prekoli to¾ko policajtov v krátkom èasovom
termíne a zároveò im ponúknu
okrem novej metodiky a systému práce s novou verziou pracovných listov aj nové odborné

poznatky a informácie uitoèné
pre projekt bolo potrebné zosúladi s bezproblémovým výkonom sluby.
Tak sa v dòoch 20.
21.9.2006 a 27.28.9.2006 v zariadení MV SR na Donovaloch a
4.5.10.2006 v zariadení MV SR
v Tatranskej Lomnici vystriedalo
156 policajtiek a policajtov na
kolení pre pokroèilých lektorov.
O charakteristike rasovo extrémistických zoskupení a ich prísluníkoch, aktuálnej situácii na
Slovensku, medzinárodnej a
vnútrotátnej právnej úprave informoval JUDr. Daniel Milo,
predseda o.z. ¼udia proti rasizmu. O èinnosti Linky detskej istoty, aktuálnej èinnosti organizácie UNICEF v oblasti ochrany
detí a pomoci deom v krízových
situáciách oboznámila úèastníkov kolenia PhDr. Silvia Broniová, sociálna poradkyòa Linky
detskej istoty. Vedúci centra tabaku Úradu verejného zdravotníctva PhDr. Róbert Ochaba informoval o aktuálnej právnej
úprave v oblasti uívania tabaku
a alkoholu, súèasnej situácii v
závislostiach pri uívaní tabaku
a alkoholu v detskej populácii.
Okrem externých lektorov k
celkovej pozitívnej úrovni kolenia výraznou mierou prispeli nai kolegovia z KEÚ P PZ kpt.
PharmDr.
Katarína
áková
Jankovièová, mjr. PharmDr.

Èo potrebuje polícia
a èo èaká obèan
Z

o vetkého najviac, èo
potrebuje dnená polícia,
je razantná reorganizácia Policajného zboru. Nie iba kozmetické úpravy a presuny. Musí sa
zaèa od samotných základov.
Tými sú základné útvary  obvodné oddelenia, oddelenia dopravnej polície, vyetrovatelia a
kriminálka z Úradu justiènej a
kriminálnej polície.
Reorganizácia vykonaná za
ministra Vladimíra Palka sa minula s úèinkom. Mono bola

P. Gossányi

dobre myslená, ale bola zle
uskutoènená. V jej rámci okrem
iného oddelenia skráteného vyetrovania a vyetrovate¾ov zlúèili s kriminálkou. Vyiadalo si to
ve¾ké presuny ¾udí najmä z obvodných oddelení. Teda výkonných policajtov nahnali do kan-

celárií. Tým sa ve¾ká èas obvodov znefunkènila.
Napríklad jedno obvodné oddelenie v okrese Rimavská Sobota malo pred reorganizáciou

zhruba 30 ¾udí. S týmto poètom
sa u dala zabezpeèi sluba
tak, ako si to situácia vyadovala a ako to oèakával obèan. Po
zmene tam zostalo 16 ¾udí! A toto oddelenie
má v pôsobnosti dve mestá a viacero
dedín, pribline
20tisíc
obyvate¾ov a
ve¾kú rozlohu.
Tak
sa
skonèil zámer
reorganizácie
dosta viac policajtov do ulíc
a bliie k obèanovi. Samozrejme, obèania sú ve¾mi
nespokojní a
policajti preaení. A tí, ktorých zaradili na oddelenie skráteného vyetrovania, ako aj vyetrovatelia sú doslova zasypaní trestnými spismi.
Nie je výnimkou, e na jedného
policajta naraz pripadne 40, 50 a
niekde a 60 prípadov.
A obèan? Parafrázujúc staré

heslo  ten je na konci vetkého
tohto snaenia. Pritom ¾udia potrebujú ma istotu. Èi u na ulici,
vo svojom byte, istotu svojho
zdravia, majetku, istotu, e sa
majú v prípade nebezpeèenstva
na koho obráti, e sa dovolajú
pomoci ihneï, nie a o tyri hodiny.
Obèan potrebuje policajtov cíti v dobrom zmysle slova. Nie
ich ma na krku, len èo vyjde autom z mesta èi dediny, kde ho
hneï zastavia a bez toho, aby
bol o pár stoviek ¾ahí, neodíde.
Pretoe policajt je nútený da mu
pokutu za hocièo. Èiarkový systém toti nepustí, moloch byrokracie a tatistiky treba nakàmi.
A policajt nie je hodnotený pod¾a
toho, èi obèanovi pomôe, ale
za to, ako ho potrestá.
Zbor je zreorganizovaný tak,
e dve tretiny policajtov sedia v
kanceláriách a iba tretina robí
prácu, ktorú má polícia robi v prvom rade. Potrebujeme viac policajtov, ale naozajstných policajtov pre obèana, nie hovorcov,
tatistov, analytikov, personalistov èi kontrolórov.
Tí iba zaevidujú, zosumarizujú a hovoria o tom, èo robia skutoèní policajti, tí v základných útvaroch, tí èo sú na uliciach, ktorých obèan vidí a cíti.
Jozef Mihálik, nadporuèík vo
výslube, Banská Bystrica
(Pravda, 23.11.2006)
krátené

Beáta Nálepková a pplk. RNDr.
Cyril Balák, ktorí spolu s mjr.
Mgr. Duanom Gavalérom z
NPJ ÚBOK P PZ priblíili bezpeènostnú situáciu na Slovensku v oblasti drog, vplyv drogy
na organizmus dieaa i aktuálnu
právnu úpravu v tejto oblasti.
Súèasnú situáciu v oblasti kriminality mládee a páchanej na
mládei prezentovala mjr. Mgr.
Zuzana Gretschová z Úradu
justiènej a kriminálnej polície P
PZ. Na základe podkladov z odboru poriadkovej polície P PZ
bol úèastníkom predstavený
Projekt policajných pecialistov
pre prácu s komunitami. Zistili
sme, e niektorí úèastníci kolenia u boli nominovaní do tohto
projektu. Pre ïalích to bola nová informácia.
Vïaka vetkým
Vzh¾adom na dåku trvania
kolenia (dva dni) a nároènú obsahovú náplò nebol vytvorený
dostatoèný èasový priestor na
rozvinutie aktívnej diskusie k
jednotlivým okruhom problémov.
V budúcnosti sa na základe naich skúsenosti javí optimálne
pripravova takéto kolenia aspoò na tri dni. A ako potvrdili
mnohí úèastníci, takéto kolenia
by sa mali organizova èastejie
a nie len pre lektorov projektu
Správaj sa normálne ale aj pre
policajtky a policajtov na OO PZ,
ktorí sú poverení vykonávaním

prevencie. Vïaka patrí nielen
lektorom kolenia. Nae poïakovanie je urèené aj vetkým riadiacim pracovníkom, ktorí vytvárajú svojim podriadeným podmienky na prácu v projekte i preventívne pôsobenie polície v irom kontexte. Ete väèia vïaka tým, ktorí dokáu túto prácu
oceni èi u morálne alebo dokonca finanène. Je trochu smutné doèíta sa v závereènom hodnotení kolenia, e úèas na takomto kolení je okrem vïaky a
radosti zo strany deti v triede jedinou odmenou za túto nároènú
prácu.
Snahou nás, pracovníkov oddelenia prevencie kancelárie
prezidenta Policajného zboru
ako gestora projektu Správaj sa
normálne na základe podnetov
zo strany úèastníkov kolenia
bude príprava názorných pomôcok k jednotlivým témam. Zároveò pripravujeme obsahovo ïalie systematické vzdelávanie
lektorov a veríme, e sa podarí
vytvori podmienky na jeho realizáciu. Aby viac ne 13 200 detí
zapojených do projektu malo z
jeho realizácie rados a vye 320
policajtov malo dostatoèné materiálne i èasové podmienky a
zároveò i potrebné odborné
predpoklady.
mjr. Ing. Mária Penáková,
oddelenie prevencie kancelárie
prezidenta Policajného zboru

Matematika, pravda, politika

Na vysokej kole som u ten krá¾ovský rozmer matematiky a
jej vzah k pravde vnímal ve¾mi jasne. A, samozrejme, aj potom,
keï som ju na Elektrotechnickej fakulte uèil a aktívne som v nej
pracoval.
l .èoho konkrétne sa týkala tá práca?
To tu nedokáem jednoducho vysvetli, je to príli abstraktné.
l .nevadí, skúsme.
Naozaj sa to asi nedá. No tak napríklad za svoj najzávanejí
a najlepí výsledok povaujem dôkaz toho, e v zväze podpriestorov Hilbertovho priestoru konverguje postupnos jednorozmerných podpriestorov k nule v topológii usporiadania práve vtedy,
keï prísluné jednotkové vektory konvergujú k nule slabo. Èo k
tomu môem poveda? Hádam len to¾ko, e je to pod¾a mòa naozaj zaujímavé. Najmä tým, e slabá konvergencia je vec matematickej analýzy a zväz podpriestorov je zas vec algebraická. Èie tam dolo k nieèomu, èo povaujem na matematike za úplne
najkrajie: e sa objaví hlboká súvislos dvoch vecí, ktoré sa zdajú by z celkom iných konèín matematického vesmíru.
(Z rozhovoru s poslancom KDH V. Palkom: .týdeò; è.
48/2006)

Milé posedenie

Dòa 9.11. 2006 uskutoènila ZO OZP v Èadci v spolupráci s OR
PZ Èadca kadoroèné stretnutie dôchodcov  èlenov ZO OZP Èadca. Z pozvaných hostí
sa stretnutia zúèastnili
riadite¾ ORPZ Èadca
plk. JUDr. Miroslav
Hodás a jeho zástupca
pplk. Mgr. Ján Kuboek. Skupinu dôchodcov vo výbore ZO OZP
Èadca zastupuje Mgr.
Adam Janeík  bývalý predseda ZO OZP
Èadca, ktorý aj stretnutie zastreoval, a
ktorému patrí poïakovanie za zdarný priebeh stretnutia, kde si okrem tradièného pohostenia mohli dôchodcovia vypoèu aj ¾udovú muziku od známeho kysuckého interpreta  heligonkára. V hre na tento nástroj sa nedal zahanbi ani riadite¾ OR PZ Hodás!
mjr. Mgr. Rastislav Kalièák,
predseda ZO OZP Èadca
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Veselý Silvester!
Policajt sa miluje so enou a tá pri tom strane
krièí.
Bolí? pýta sa jej.
Nie, skôr naopak.
íloB?

Prechádza stará babka
kríom cez cestu a policajt
na òu krièí: Babka, a po
prechode by sa nedalo?
Dalo, chlapèe, dalo, ale
nie si môj typ.

P. Gossányi

Dvaja policajti v civile
zoberú do auta stopárku.
Tá nelení, na zadnom sedadle si pekne vyloí nairoko roztiahnuté nôky a
na hlavové opierky a spolujazdec zistí, e nemá nohavièky. Nenápadne drgne
vodièa: Kukny sa do zrkadla! Vodiè zdúpnie. Ty
kokso! Nemá hreben?
ak vyzerám jak p a!!!
l l l
Dvaja policajti pozorujú
oblohu a jeden vraví:
Aha, tam je helikoptér!
To nie je helikoptér, ale
helikoptéra!
Èloveèe, ty má ale
oèi!
V drogérii si policajt pýta
telový dezodorant.
Prajete si gu¾kový?
Nie, pod pazuchy.

Policajná hliadka zastaví
auto: Pán vodiè, èoe to
máte so zadnými svetlami?
Vodiè vystúpi, prejde za
auto a zaène zúfalo lamentova.
No len pokojne, pokojne, veï niè také strané sa
nestalo, upokojuje ho
hliadka, my sme sa pýtali
len na svetlá!
Èo tam po svetlách, ale
kde mám príves so enou a
demi?!
l l l
Velite¾ oznamuje svojim
¾uïom: Chlapci, zajtra sa
pekne obleète, ideme na
Figarovu svadbu. Na druhý deò prídu vetci v oblekoch a s kyticami. Náèelník
je v oku. Vy tupci! Naèo
sú vám tie kytice? Veï to

nie je ozajstná svadba, ideme na operu!
Z pléna ticho zaznie:
éfe, a ktoe to minule
priiel na Labutie jazero s
udicou?
l l l
Náèelník polície sa pýta
podriadených: Viete preèo vlak, keï ide, tak rachotí?
Nikto nevie, náèelník pokraèuje. Tak si to rozoberme. Èo je vlastne vlak?
Vlak, to lokomotíva s vagónmi. Vagóny sú ahané
lokomotívou, take tie odpíeme. Ïalej: èo je lokomotíva? Lokomotíva, to je
vlastne motor a kolesá. Èo
ide po ko¾ajniciach? Kolesá, take motor odpíeme.
Kolesá sú vlastne kruhy,
take nám staèí iba jeden.
A kruh je vlastne πr2. π je
kontanta, tú odpíeme,
ostáva nám r2. A èo je r2?
No to je predsa tvorec. A
èo robí tvorec, keï sa kotú¾a? No predsa rachotí!
Milosrdné prianie:
Bodaj a kriminalistický
technik obkreslil!

Nemocnica MV: pacienti chodia po chodbách oproti sebe. Zdravia sa a zdravia, a kým
sa neuzdravia.
Policajt si a na tedrý
veèer spomenie, e nekúpil
kapra. Zoberie udicu, návnadu, sekeru a ide na rybník. Vyseká dieru do ¾adu,
nahodí udicu a èaká. Zrazu
sa ozve: Tu niè nechytí!
Nevíma si to, sedí ïalej. A
znova: Tu niè nechytí!
Neznámy hlas stále opakuje: Tu niè nechytí! A to
náho rybára natve a krièí: Kto to tu stále kecá?

Z megafónu sa ozve: To
som ja, správca zimného
tadióna!
l l l
Dvaja policajti sa vracajú z pochôdzkovej sluby.
Èloveèe, ja som taký unavený, e si nohy necítim,
vraví Jano. Tak si èuchni
k mojim, radí Fero.

P. Gossányi

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
MESAÈNÍKA POLÍCIA NA CELÝ ROK 2007
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 48 Sk

Poèet výtlaèkov

Názov ZO OZP v SR
Adresa:
Dòa:

.
..

....

..
podpis, peèiatka organizácie.....................................................
Predplatné uhraïte v UniBanke, Bratislava, è. úètu 895/1200.

P. Gossányi

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)
Redakcia
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