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Dohodli ïalší postup pri presadzovaní práv policajtov

Subkomisiu viedol predseda,
Nemec Frank Richter, (na snímke z¾ava), jej èlenmi sú tlaèový
tajomník centrály EuroCOP–u
Jan Velleman, Belgièan Philip
van Hamme, Dán Peer Witha-

gen a Portugalec Armando Ferreira. Komisiu hostil èlen výkonného výboru EuroCOP–u,
predseda OZP v SR Miroslav
Litva.
O výsledkoch rokovania nás

struène informoval Miroslav Litva. Predmetom rokovania boli
otázky, ako uvies do života
Chartu informaèných a konzultaèných práv, prijatú na jesennom summite EuroCOP–u.

Charta tvorí základný dokument, ktorý urèuje štandard pracovných a iných podmienok policajtov, ktoré by postupne mali
dosiahnu všetky èlenské štáty
EÚ. Subkomisia si dohodla mechanizmus, ako zisti skutoèné
podmienky práce policajtov v
jednotlivých èlenských krajinách
a navrhla kroky ïalšieho postupu EuroCOP–u pri presadzovaní charty do života. (Bližšie v
rozhovore s predsedom subkomisie Frankom Richterom.)
foto autor

Belgickí kolegovia majú slušný štandard, napriek tomu ich je málo

Van Hamme: „...museli sme si to vybojova“
Jedným z èlenov subkomisie EuroCOP–u, ktorý sa zúèastnil rokovania v Bratislave, bol Philip van Hamme,
prezident belgického policajného odborového zväzu
(Syndicat National du personnel de Police et de Securité). Využili sme túto vzácnu príležitos a požiadali
sme pána prezidenta, aby nám priblížil prácu belgických kolegov.
l Pán prezident, ako funguje belgická polícia a akú
pozíciu v nej majú odborové
organizácie?
V Belgicku funguje polícia na
dvoch úrovniach: máme federálnu políciu, priamo riadenú ministerstvom vnútra, a potom samosprávne, teda obecné polície. Štátna polícia má okolo 40
– tisíc príslušníkov. U nás pôsobia štyri odborové zväzy, tri z

nich sú viac – menej napojené
na niektorú politickú stranu. Iba
jeden z nich, ten náš, je výsostne apolitický a urèený výluène pre policajtov. Momentálne ho vediem. Zastrešujeme 25 percent z celkového
poètu policajtov v Belgicku. Náš
odborový zväz má dvanás
územných pracovísk, ktoré sa
zhodujú s administratívnym delením štátu. V každej z provincií

potom existuje desa základných organizácií. Na našej centrále pracuje dovedna 20 ¾udí,
ktorý sú nieko¾ko dní v týždni v
centrále, inak pôsobia v našich
regionálnych kanceláriách. Každé štyri roky sú vo¾by prezidenta, ja mám pred sebou vo funkcii prezidenta ešte dva roky.
l Prezradili ste, že budúci
rok môžete ís do penzie…
Do penzie môžem ís po
dovàšení 56. roku života s dôchodkom vo výške 75 percent z
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CENA 0,23 €

V Bratislave sa stretli èlenovia subkomisie EuroCOP–u, hostil ich OZP v SR

Bratislava (on) – Èlenovia subkomisie EuroCOP–u pre informaèné a konzultaèné
práva poctili Bratislavu svojou návštevou, 4. a 5. marca rokovali priamo na pôde Odborového zväzu polície v SR, èo bolo ich výslovné želanie. Vzácna návšteva si cestou k sídlu OZP v SR úchytkom prezrela neve¾mi reprezentatívne nádvorie a útroby
zadného traktu budovy PPZ na Raèianskej ulici. Komisii vôbec neprialo ani poèasie,
pretože celý èas lialo ako z krhly, ale to nijako nezmenšilo význam rokovania.

l Skúsenosti zo SRN

posledného dosiahnutého platu.
Môžem robi až do 65. roku, ale
nevidím na to najmenší dôvod.
Myslím si, že naše sociálne zabezpeèenie je slušné, z tohto
poh¾adu nám patrí popredné
miesto v Európe.
l Keï už sme pri tom, aká
je príjmová úroveò policajtov
v Belgicku?
Prvý rok po absolvovaní prijímacieho konania je policajt v
škole. Na zaèiatku dostane 1
200, ku koncu štúdia 1 300
euro. Ak mladý policajt zaèína v
Bruseli, kde majú policajti najvyšší plat, a vie dve reèi, pokojne zaèína na dvoch tisíckach
euro. Reálne sa naše platy pohybujú približne v rozpätí 1 600
až 3 000 euro.
(Pokraèovanie na strane 3)

Medzi dvoma
kameòmi
V èase, keï vlády po celej
Európe zápasia s následkami
finanènej krízy, policajti majú
problém navyše. Sú zovretí
medzi dvoma kameòmi. Èelili
tvrdým násilnostiam – ak
mám použi zopár príkladov –
pri demonštráciách v Grécku,
na Islande a v Lotyšsku. To je
jedna stránka krízy. Z druhej
strany sú to politické kampane, namierené proti zdanlivo
ve¾mi dobre situovaným verejným službám. Ide doslova
o panickú snahu zníži verejné výdavky tým, že sa
drasticky znížia platy vo verejnej službe. Otázka neznie
tak, èi si môžeme dovoli dáva policajtom slušné platy.
Otázka je, èi si môžeme dovoli neurobi to. Znižovanie
platov až o 20 percent, ako
sa to stalo v Lotyšsku, ažko
môže by tou správnou
vo¾bou, ako sa policajná služba má dosta na štandardnú
úroveò Európy. Ak politici
argumentujú, že nechcú zaaži naše deti bremenom obrovských rozpoètových deficitov, mali by sa zamyslie nad
bremenom, ktoré vytvárajú
tým, že znižujú výdaje na verejné služby – vrátane polície
– ak chcú, aby tieto služby
fungovali tak ako majú fungova. Koniec koncov, nízke platy a zlé pracovné podmienky
nie sú tým jediným, zato jedným z hlavných dôvodov
existencie korupcie.
Na trochu inú tému: Poèas
decembrových nepokojov v
Grécku bola polícia hanebne
použitá na zastretie politických chýb. Skladám ve¾ký
kompliment gréckym policajným odborom za ich mimoriadne vyargumentovaný a
adresný prístup pri uvádzaní
konkrétnych nedostatkov poèas vyjednávania za dialóg.
To je to, èo by sme mali dosiahnu osobitne v èase krízy:
rozhodnutia založené na vzájomnej dohode. To je náš
cie¾, za ktorý bojujeme. Takto
jednoducho vnímame pojem
„sociálny dialóg“. V agende
EuoCOP–u ostáva podpora
sociálneho dialógu záležitosou vysokej priority. V súèasnosti je ove¾a dôležitejšia
ako kedyko¾vek predtým.
Spolu budeme stá za tým,
aby sme pripomenuli EÚ – a
v prípade potreby aj jej èlenským štátom – nevyhnutnos
postupova spoloènou dohodou a férovými rozhodnutiami
– teraz i v budúcnosti.
Heinz Kiefer,
prezident EuroCOP–u
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V portugalskom Lisabone sa konalo jarné zasadanie EuroCOP–u

Aj Poliaci sú už riadnymi èlenmi
Zasadanie èlenských organizácií EuroCOP–u, ktoré sa koná
štyrikrát do roka, tento raz privítal portugalský Lisabon. Vo¾ba
nebola náhodná – Portugalsko
èelí intenzívnej kritike EuroCOP–u za to, že niektoré èasti
polície tu ešte stále majú vojenský charakter. Portugalský minister vnútra Rui Pereira tak mal
èo vysvet¾ova naozaj reprezentatívnemu zloženiu policajných odborových predákov z
celej Európy.
Za Odborový zväz polície v
SR sa na zasadaní 10. marca
zúèastnil predseda Miroslav Litva, ktorý je zároveò èlenom výkonného výboru EuroCOP–u, a
podpredseda Marián Magdoško. „Podobnej kritike èelia aj
ïalšie štáty, ktoré majú ešte vojensky alebo polovojensky organizované niektoré policajné jed-

tívne vyjednáva. V Portugalsku
majú zatia¾ len asociáciu vo
forme obèianskeho združenia,

ce subkomisií pre rovnos príležitostí, pre bezpeènos a ochranu zdravia pri práci a subkomisie pre konzultaèné a informaèné práva, ktorej zasadanie sa
po prvýkrát uskutoènilo na pôde
Odborového zväzu polície v SR
a informujeme o òom na inom
mieste. Predmetom rokovania
boli aj twinningové programy
spolupráce „skúsenejších“ odborových organizácií s nováèikmi v èinnosti EuroCOP–u. O
kvalite týchto „patronátov“ referovali aj zástupcovia po¾ských
odborárov, ktorí sa stávajú riadnymi èlenmi tejto medzinárodnej

Policajných odborárov z celej Európy privítal v Lisabone prezident portugalského zväzu (SINAPOL) Armando Ferreira

Marián Magdoško

ktoré však zïaleka nemá také
práva ako odborová organizácia, objasnil Magdoško. Portugalský minister vnútra sa usiloval vysvetli plénu odborárov, preèo národná
garda ešte zachováva
vojenský status, pod¾a
Magdoška však boli jeho
argumenty málo presvedèivé. „Stanovisko EuroCOP–u je jasné, v dnešnej modernej Európe vojenská organizovanos
polície v štruktúrach ministerstva vnútra nemá
miesto.“
Definitívne slovo zo
strany Portugalska na
zasadaní nepadlo. Ako
však EuroCOP–u potvrdil prezident portugalskej
odborovej
policajnej
organizácie (SINAPOL)
Portugalský minister vnútra Rui Armando Ferreira, po
Pereira mal čo vysvetľovať...
nástupe nového ministra
vnútra sa kvalita dialógu
notky. Je to napríklad aj pro- medzi zamestnancami a zablém Španielska a Talianska,“ mestnávate¾om podstatne zlepuviedol pre POLÍCIU Marián šila.
Magdoško. Tieto vojenské zložZ ïalších bodov jarného zaky nemajú právo odborovo sa sadania
EuroCOP–u
spoorganizova ani nemôžu ko lek- meòme ešte vyhodnotenie prá-

EuroCOP v súčasnosti zastrešuje 34 policajných odborových zväzov z 26 krajín Európy - dovedna
okolo pol milióna členov
organizácie. Podobne pozitívne
skúsenosti potvrdila aj spolupráca Dánov s Litovèanmi, Slovákov s Èechmi a Holanïanov s
Portugalcami.
Za zmienku tiež stojí, že
EuroCOP–u musela opusti robustná talianska odborová organizácia (SIULP) pretože s vedením EuroCOP–u prestala komunikova a plni si svoje èlenské
povinnosti.

Väzbu predåžili zo štyroch na pä rokov
Poslanci schválili predåženie
maximálnej dåžky väzby zo štyroch na pä rokov. Plati bude
pre ¾udí, ktorí sú trestne stíhaní
pre obzvláš závažný zloèin, za
ktorý možno uloži trest odòatia
slobody na 25 rokov alebo na
doživotie. Novelu podporilo 123
zo 124 prítomných poslancov.
Pod¾a prijatého návrhu novely
Trestného poriadku väzbu možno predåži na pä rokov v prípadoch, ktoré sa neukonèili do
uplynutia celkovej lehoty väzby
v trestnom konaní, a prepustením obvineného na slobodu
hrozí, že bude zmarené trestné
konanie. Súd môže rozhodnú o
predåžení celkovej lehoty väzby
v trestnom konaní na nevyhnutný èas, a to aj opakovane. Celková lehota väzby v
trestnom konaní spolu s jej
predåžením však nesmie presiahnu 60 mesiacov.Generálny
prokurátor Dobroslav Trnka minulý týždeò v stredu po rokovaní vlády priznal, že predåženie
väzby je jediným spôsobom,
ako zabráni údajnému mafiánovi Róbertovi O. dosta sa na
slobodu. V apríli mu má vyprša

maximálna dåžka väzby. Hrozí,
že sa z väzby dostane, pretože
rozsudok Špeciálneho súdu,
ktorý ho odsúdil na doživotie,
pránenadobudol
ešte
voplatnos. Róbert O. sa totiž
odvolal, o odvolaní bude rozhodova Najvyšší súd SR. Poslancovi Danielovi Lipšicovi (KDH)
na dnešnom zasadnutí ústavnoprávneho výboru neprešiel
pozmeòujúci návrh, pod¾a ktorého súd mal rozhodnú o predåžení lehoty väzby tak, aby v prípade podania sažnosti proti

rozhodnutiu mohol by spis
predložený nadriadenému súdu
najneskôr pä pracovných dní
pred uplynutím lehoty väzby.
Lipšic chcel, aby v prípade, ak
nadriadený súd nerozhodne do
uplynutia lehoty, predseda senátu nadriadeného súdu by prepustil obvineného z väzby na
slobodu písomným príkazom,
ktorý musí by primerane odôvodnený.
Ak novelu podpíše prezident,
úèinná bude dòom vyhlásenia.
(Webnoviny, 11. marca)

Zasadalo Predsedníctvo OZP v SR
Dubnica nad Váhom (on) – Februárové zasadanie Predsedníctva OZP v SR sa konalo 20. februára 2009 v Dubnici nad Váhom. Èlenovia predsedníctva sa o. i. zaoberali otázkami ochrany zdravia a bezpeènosti pri práci, vyhodnotením èinnosti a
návrhom roèného plánu kontrol v tejto oblasti. Zaoberali sa tiež
prípravou novely Stanov OZP v SR. Vedenie OZP predložilo
predsedníctvu návrh na stvárnenie vlajky a zástavy OZP v SR,
ktoré návrh schválilo. Podpredseda OZP v SR Ladislav Graèík
informoval o úpravách výšky èlenského príspevku pre viaceré
skupiny dôchodcov a ¾udí na materskej dovolenke. Ïalšou dôležitou témou rokovania bola príprava V. zjazdu OZP v SR., ktorý
sa bude kona v hoteli SUZA v Bratislave.

Výkonný výbor EuroCOP-u čosi rozveselilo...

Prezident SR odobril zrušenie vojenských súdov
Prezident SR podpísal novelu zákona o súdoch, ktorá
vojenské súdy ruší k 1. aprílu.
Vojenskí sudcovia prejdú na
civilné súdy. Konania, ktoré sa
na vojenských súdoch začali
pred 1. aprílom, prevezmú
okresné súdy, odvolania bude
namiesto Vyššieho vojenského
súdu riešiť Najvyšší súd SR.
Návrh na zrušenie vojenských
súdov predložil minister spravodlivosti Štefan Harabin, ktorý
ich označil za relikt totalitného
obdobia. Proti zrušeniu vojen-

ských súdov sa postavili
poslanci za SNS. Emil Vestenický (SNS) navrhol ich reorganizáciu. Tri obvodové súdy sa
mali zlúčiť do jedného so sídlom v Banskej Bystrici a odvolacím súdom by zostal Vyšší
vojenský súd v Trenčíne, Vestenický však so svojím návrhom
neuspel. Harabin pred hlasovaním v NR SR pohrozil, že ak
prejde návrh SNS, novelu z
rokovania parlamentu stiahne.
(aktuálne.sk, 19.02.2009)

VÝZVA

Venujte dve percentá zo svojich daní
Odborovému zväzu polície v SR!
Pomôžete tým, èo pomoc potrebujú najviac!
(Viac na strane 8)
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Van Hamme: „...museli sme si to vybojova“
(Pokraèovanie zo strany 1)

l Vy ste pôvodne dopravný policajt, teraz sa venujete
len práci prezidenta odborového zväzu?
Áno, som uvo¾nený pre túto
funkciu, platí ma štát a kedy-

Philip van Hamme
ko¾vek sa môžem vráti na svoje profesionálne miesto. Štát
garantuje, že oò nemôžem prís.
l Ako funguje spolupráca
vlády so štyrmi odborovými
zväzmi? Nejednotnos je
predsa to najhoršie, èo môže
by. Už v starom Ríme sa hovorilo: Rozde¾ a panuj!…
V skutoènosti rozdiely v názoroch jednotlivých odborových
zväzov u nás nie sú nejako
ve¾ké. Takže spory síce sú, ale
pri vyjednávaní s vládou sa musíme najprv dohodnú my vo
zväzoch a s vládou, resp. s ministerstvom vnútra vyjednávame iba o tých oblastiach, v ktorých panuje zhoda. Napríklad
keï ide o zvýšenie platov, tak
sú všetky zväzy zhodné…
(smiech) Niekedy sa prijme princíp väèšiny, èiže v nieèom musí niekto aj ustúpi. Máte však
pravdu, že nejednotnos nie je
najšastnejšia. Každá vláda sa
usiluje odbory rozdeli. Takže ak
chceme by úspešní, v zásadných veciach sa musíme
stretnú, vydiskutova si ich
vopred a ma jednotný názor.
Náš hlavný partner pri vyjednávaní je minister vnútra, je prezident vyjednávania za vládu. Vo
Francúzsku, napríklad, je 36 odborových policajných organizácií. Je to dovedna okolo stotisíc
policajtov. Keby boli jednotní,
každá vláda s nimi bude ma
problém.
l Akú máte pozíciu pri vyjednávaní?
Spoèiatku sme boli slabí, nedokázali sme niè presadi. Teraz je to už úplne iné, máme silné slovo a keï treba, neváhame
využi štrajk ako najkrajnejší
prostriedok.
l Vážne ostrý štrajk?
Áno. Riadny štrajk.
l Legislatíva mnohých krajín však zakazuje policajtom
štrajkova…
Európska legislatíva nezakazuje policajtom štrajkova, robia
to len jednotlivé krajiny a je to v
rozpore s prijatou európskou legislatívou. V Nemecku napríklad

policajti nesmú štrajkova. Nejdeme do štrajku èasto, ale ak
treba, ideme. Samozrejme, že
nie všetci, aspoò 20 percent policajtov ïalej slúži, aby sme zaruèili bezpeènos obyvate¾ov
tejto krajiny. Sme v podobnej situácii ako trebárs
lekári èi dozorcovia vo väzniciach,
máme urèitú zodpovednos aj pri
uplatnení práva
na štrajk. Èo sa
nás týka, aj pri
štrajku je ve¾mi
dôležitá podpora
verejnosti, sympatie obyvate¾stva.
Ak by sme ju nemali, štrajk nemôže ma úspech.
l EuroCOP je
ideálna pôda na
porovnávanie
podmienok,
v
akých
pracujú
policajti v jednotlivých èlenských
štátoch.
EuroCOP sa usiluje o to, aby sa tieto podmienky v rámci celej Európy
postupne k sebe približovali.
V èom môže by Belgicko z
tohto poh¾adu vzorom pre iné
krajiny?
Policajné odbory v Belgicku
fungujú 75 rokov. Prešli sme
ve¾mi dlhú cestu k tomu, èo máme teraz. V Belgicku pracujú
policajti 38 hodín týždenne. Nikdy nesmú
pra co va
viac ako
50 hodín
týždenne
– ani v prípade mimoriadnych situácií.
Máme 35 dní dovolenky,
naše platy patria medzi tri – štyri najvyššie v Európe. To nám
nikto nedal, museli sme si to vybojova. Ak sa pozriem trebárs
na situáciu v Nemecku, ich podmienky sú približne rovnaké, ale
pred dvoma rokmi im zvýšili pracovnú dobu z 38 na 42 hodín. A
do penzie im vláda dala nie 75,
ale len 72 percent z dosiahnutého platu. A do penzie idú nemeckí policajti až vo veku 62 rokov! Takže to je ve¾ký rozdiel.
Nemeckí kolegovia teda išli dole s vymoženosami, a nešli do
štrajku. Keby sa to stalo u nás,
buïte si istí, že sme v uliciach.
Takže keï sa tak poobzerám
okolo seba po Európe, sme na
tom dobre. Máme úplne zadarmo kompletnú zdravotnícku starostlivos – nielen policajti, ale
všetci zamestnanci, ktorí pracujú pre políciu. Bezplatné nemocenské poistenie patrí aj deom
policajtov. Dvakrát roène máme
odmeny, tzv. dovolenkové v
máji vo výške okolo tisíc euro, k
Vianociam 600 euro. To tiež nemajú v každej európskej krajine.
K tomu máme zadarmo cestovné na verejnú dopravu po celej
krajine a samozrejme stravné,
ak pracujeme nepretržite aspoò
8 hodín. Každý policajt, ktorý vie
aspoò jednu reè naviac, dostáva 200 euro mesaène. Samozrejme, dostávame kompletnú výstroj zadarmo v urèitých le-

hotách. Takže v mnohých smeroch slúžime aj ïalším európskych krajinám za vzor a naše
zabezpeèenie poslúžilo pri vyjednávaní francúzskym i monackým kolegom.
l Èiže zrejme nemáte problém s náborom do radov policajtov?
Ale máme problém! Tabu¾ky
nie sú naplnené, pretože kritériá
sú dos prísne. Záujemcov je
dos, fyzické testy však neurobí
okolo 50 percent. Na psychotestoch vypadáva desa a viac
percent uchádzaèov. Novoprijatí
policajti musia absolvova roènú
prípravu, poèas nej vypadnú
ïalší. Takže v súhrne reálne
nastúpi tak 10 percent a je problém. No nemôžeme znižova
nároènos na prijímanie. Ak by
sme to urobili, za takých pä rokov tu máme problém s kvalitou
zboru.
l To mi pripomína situáciu
u nás… Sú rozdiely v naplnenosti na vidieku a trebárs vo
ve¾kých mestách, kde je viac
pracovných príležitostí?
Viete, že sever Belgicka hovorí flámsky, juh zasa francúzsky. Medzitým máte Brusel, ktorý hovorí dvadsiatimi reèami. V
Bruseli sú dos výrazne vyššie
platy, ktorými chce ministerstvo
priláka policajtov na službu v
Bruseli. V regiónoch musíte èaka, kým sa nejaké miesto
uvo¾ní. Alebo na jedno uvo¾nené
miesto robíme výberové konania. Ale tam už vstupujú rôzne
politické vplyvy, takže vôbec nie
je záruka, že vyberú toho najschopnejšieho.

Máme to isté èo vy, èiže systém kolektívnych zmlúv na rok,
na dva èi na tri, pod¾a stavu vyjednávania. Ak sa nevieme dohodnú s vládou, môžeme ís na
súd. Bez problémov.
l Ako by ste charakterizovali pozíciu polície k verejnosti? Aká je u vás dôvera
obèanov v políciu?
Sme verejnou službou, máme svoje úlohy. Vláda od nás
nieèo oèakáva, obyvate¾om sa
to nemusí páèi. Takže sme
vždy medzi dvoma kameòmi.
Ale môžem poveda, že dlhodobo máme s verejnosou dobré
vzahy. Tie sú pre nás ve¾mi dôležité, lebo keby sme nemali
podporu obyvate¾stva, nemáme
nijaké operatívne informácie,
musí tu by dôvera. sú to naši
partneri v spolupráci. To nesmie
by, aby sme slúžili ako nátlakový nástroj voèi obyvate¾stvu. Koniec koncov, sme tiež súèasou
obyvate¾stva. Takto to funguje
dvesto rokov.
l Poznáte trochu pomery
aj na Slovensku?
Bol som tu na Slovensku
prvýkrát krátko po revolúcii. A
bol som tu v Bratislave pred
štyrmi rokmi na vašej protestnej
manifestácii proti útlaku a za
vyššie platy. Prišli sme vás podpori. Videl som vtedy, že ¾udia
až neveriaco pozerali, ako je to
možné, že policajti verejne protestujú. Viem, že prezident
EuroCOP–u sa vtedy stretol s
vtedajším ministrom vnútra a že
sa veci zaèali hýba, že váš odborový zväz rozhýbal veci. Je to
demokratizaèný proces, ktorý

Belgická polícia má k dispozícii aj takéto šikovné transportéry.
Niekedy sa isté skupiny obyvateľstva nevedia vmestiť do kože...
l Aj to mi nieèo pripomína…
Práve preto túto otázku strážia odbory. Strážime, aby bolo
všetko tak, ako má by.
l Máte právo vstupova do
výberových konaní?
Áno, samozrejme.
l Akým spôsobom?
Ak vidíme, že šéf polície kladie ove¾a jednoduchšie otázky
uchádzaèovi A, než uchádzaèovi B, oficiálne písomne protestujeme a protest zašleme príslušnému nadriadenému alebo priamo na ministerstvo. Takže boli
prípady, že sa výberové konania po našom zásahu museli
opakova.
l Ako uzatvárate kolektívne zmluvy v rámci sociálneho partnerstva?

keï raz zaène, tak ho už nemôžete zastavi. Je to v každej krajine len otázka èasu. Európska
únia nastavila parametre. Momentálne sa viac zameriava na
riešenie globálnych ekonomických problémov, ale to pominie
a potom znova bude prioritou
vyrovnávanie rozdielov medzi
jednotlivými èlenskými krajinami. Je predsa dôležité, aby vláda každej krajiny mala dobré
vzahy s políciou. A pre každú
vládu musí by rovnako dôležité,
aby mala dobré vzahy s policajnými odbormi, pretože keby
sme museli ís do štrajku, kto
potom bude stráži verejný poriadok?
l Problém korupcie u vás?
To je vec, o ktorej poèujete v
každej európskej krajine. Zaují-

mavé, èím viac na sever idete,
tým o nej poèujete menej – a
opaène. Èím viac na juh, tým je
viac korupcie. To nie je moje
zdanie, potvrdzujú to štatistiky.
Ak slušne platíte svojich policajtov, nemáte problém s korupciou. Ak budete ma priemernú mzdu v krajine trebárs tisíc euro a policajti budú ma
900, budete ma korupciu. Ak
im dáte 1 200, je po probléme.
Samozrejme, vždy sa nájdu takí
,èo im nikdy nie je dos – nech
je to jedno alebo dve percentá,
tých treba odhali, vyhodi,
zatvori. Samozrejme, korupcia
nie je vždy len o úplatkoch, ale
je aj o zneužití moci – trebárs
politikmi, ktorí ovplyvnia policajných funkcionárov. Preto je
dôležité, aby verejný servis a
najmä policajti mali dôstojné
platy. Viete, taký vedec alebo
lekár, keï nie je spokojný s platom, môže odís trebárs do Nemecka. Ale kam pôjde policajt?
Isteže, aj to sa môže v budúcnosti zmeni, však my už teraz máme policajtov v Bulharsku, sú tam pätnásti, pomáhajú
Bulharom s ochranou hraníc.
l Za èo momentálne bojuje váš odborový zväz?
V tejto chvíli bojujeme za to,
aby belgická vláda prijala všetky
európske štandardy. To je hlavná úloha na tento rok. Napríklad
sociálna kapitola je ve¾mi dôležitá, ale vláda nesúhlasila so
všetkým. Takto budeme postupova aj v ïalších krajinách, aby
sa rozdiely postupne stierali.
Teraz práve o tom rokujeme v
tejto subkomisii. Jedným z takýchto nariadení je, aby minister
vnútra v každej jednej krajine
bol povinný prerokova k¾úèové
otázky s odbormi – aby mal túto povinnos, aby to nebolo vecou jeho osobného rozhodnutia.
Takže my v Belgicku sa usilujeme teraz takýmto spôsobom pomáha ostatným krajinám.
l Myslíte si teda, že ¾udia
pozitívne vnímajú pôsobenie
odborov v polícii?
Urèite, spájanie síl má mnohé výhody. Napríklad pri vyjednávaní
podmienok
s
poisovòami. Urèite je výhodnejšie, keï môžete hovori
za ve¾ký poèet èlenov, teda potenciálnych klientov. Idem do
poisovne a poviem – dajte mi
cenu na desatisíc poistiek. A
výsledkom je 40–percentné
zlacnenie. To isté urobím vo
Volkswagene, aby naši èlenovia
dostali z¾avu pri nákupe vozidla.
Alebo idem do cestovnej kancelárie a poviem – mám záujem o
zájazd pre našich èlenov na
Niagarské vodopády, chceme
vidie aj New York a Washington. Na tri týždne. Ko¾ko stojí taký zájazd? Povedia mi cenu. Ja
poviem – naplním vám celé lietadlo, tristo zákazníkov. Akú cenu ponúknete? A máme to o polovicu lacnejšie. To isté u mobilného operátora – ale len pre
èlenov, nie pre všetkých!
l Ïakujem vám. Myslím si,
že je to dobrá bodka na záver
nášho rozhovoru.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímka autor, internet
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Nemeckí policajní odborári èelia útokom vlády na príjmy

l Pán predseda, ako teraz
dýchajú nemeckí policajti?
Momentálne máme v súvislosti s finanènou krízou dos
vážne starosti, pretože nám vláda zobrala dos ve¾a peòazí,
ktoré sme mali dosta v decembri. Povedali sme si, že musíme nieèo urobi. Výsledkom
bola februárová ve¾ká demonštrácia nielen policajtov, ale
vôbec z verejného sektora – boli tam lekári, uèitelia… S¾úbili
nám valorizáciu platov len o 5
percent na najbližšie tri roky, èo
je hlboko pod úroveò inflácie.
Chceli sme osem percent. Bojujeme ïalej. Bol to dobrý pocit,
vidie 3 500 protestujúcich policajtov v uliciach…

l Ako vníma verejnos vaše úsilie? Máte podporu?
¼udia nás chápu, mali sme
podporu, hoci sa teraz nikomu
nežije ¾ahko a sporíme sa, èo s
krízou. Vláda pchá peniaze do
monopolov, do bánk, ale ¾udia si
nemôžu kúpi výrobky. Sme
exportná krajina, ale momentálne je najlepší recept da
¾uïom viac peòazí ,aby si mohli
kúpi nové auto, nový televízor.
Pod¾a nás je to najlepší spôsob
na krízu. Hocako, myslím si, že
posledné obdobie dos zmenilo
aj v mysliach ¾udí, pretože videli, že odbory dokážu zabojova
za záujmy zamestnancov a rastie nám èlenstvo v odboroch.
Pred piatimi, šiestimi rokmi

mnohí hovorili, že však naèo sú
odbory… Takže všetko zlé je na
nieèo dobré. Nemecko vrie sociálnymi protestmi.
l Ste predsedom subkomisie EuroCOP–u pre informaèné a konzultaèné práva. O
èom bolo vaše bratislavské
rokovanie?
Povedali sme, že v Európskej únii je nevyhnutné dosiahnu urèitú jednotu vzahov
medzi odbormi a vládou, resp.
medzi zamestnávate¾mi a zamestnancami. Vidíme, že rozdiely medzi krajinami sú v tomto
smere ve¾mi ve¾ké, celkom rozdielna situácia je v Rumunsku,
iná tu na Slovensku, iná u nás v
Nemecku. To nie je dobré, musíme sa usilova o dosiahnutie
urèitých štandardov vo všetkých
krajinách, aby sa dostali približne na rovnakú úroveò. Èiže
chceme dosiahnu, aby Európska únia stanovila líniu a vyžadovala jej dosiahnutie od všetkých
èlenských krajín. Èiže musíme
tlaèi aj na orgány EÚ. Zatia¾ ¾udia v jednotlivých krajinách vnímajú EÚ ako èosi abstraktné,
ale rovnako je možné – a už sa

to aj stalo – že budeme demonštrova spoloène v Bruseli,
aby EÚ splnila naše predstavy,
aby tlaèila na èlenské štáty.
Snímka Peter Ondera

Nemec Frank Richter reprezentuje v EuroCOP–e policajných odborárov Severného Porýnia – Vestfálska. Táto spolková krajina (sídlo Düsseldorf) má 42–tisíc policajtov, z toho až 30–tisíc je organizovaných v policajných odboroch GdP (Gewerkschaft der Polizei).
Frank Richter je aj predsedom subkomisie EuroCOP–u,
ktorá nedávno zasadala v Bratislave. Redakcia POLÍCIA
tesne pred odchodom zo Slovenska požiadala Franka
Richtera o krátky rozhovor.

Tieto kroky musíme robi spoloène, a tu musíme meni myslenie, aby sme pochopili, že tak
ako Európa postupuje proti
èlenským krajinám, rovnako je
dôležité, aby sa krajiny spojili a
spoloène tlaèili na orgány EÚ.
To je pôda pre EuroCOP. Stanovi si tieto štandardy je úplne
nevyhnutné.

l Ako to dosiahnu?
Vari pred dvoma mesiacmi
sme mali spoloènú demonštráciu v Štrasburgu, aby sme prinútili Európsky parlament neprija pravidlá, nevýhodné pre zamestnancov. A parlament aj na
náš nátlak návrh neschválil.
Takže tie protesty prebiehali na
národnej úrovni, ale potom aj
priamo na pôde EÚ. Musíme sa
drža èo najbližšie pri kolegoch,
aby sme dobre vedeli, èo potrebujú a aby sme im vysvetlili, že
musíme spoloène postupova a
keï vidíme v niektorej krajine
nieèo dobré, treba usilova, aby
sa na takú úroveò dostali aj ïalšie krajiny. Je to dlhá cesta, ale
je to jediná možnos, ktorú máme.
l Preèo má „vaša“ subkomisia taký zložitý názov?
Vidíte to! (Smiech) Sami hovoríme, že musíme by èo najbližšie k ¾uïom, ale na pôde EÚ
je zlozvykom dáva všetkému
zložité názvy, ktorým nikto nerozumie, ale znie to strašne dôležito.
Zhováral sa Peter Ondera
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Problémy sú na to, aby sa riešili…

O zaujatie stanoviska k
týmto dvom listom sme požiadali viceprezidenta PPZ
gen. Stanislava Jankovièa.
Jeho odpoveï prinášame v
plnom znení.

Na základe Vašej žiadosti o
zaujatie stanoviska k problematike vykonávania vyšetrení na
alkohol a používania pátracích
pomôcok a zoznamov vodièov

Snímka Peter Ondera

lu v krvi. Ak sa osoba odmietne
podrobi takému vyšetreniu,
možno na požiadanie vykona
lekárske vyšetrenie odberom a
vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu. Ak osoba

na považujeme za nevyhnutné,
aby vec riešil príslušný riadite¾
okresného riadite¾stva Policajného zboru s riadite¾om zdravotníckeho zariadenia alebo z
jeho zriaïovate¾om.

odmietne takéto lekárske vyšetrenie, stupeò opilosti urèí lekár pod¾a medicínskych klinických príznakov.“ V odseku 6
sa uvádza, že lekárske vyšetrenia vykonávajú v zdravotníckych
zariadeniach.
Z uvedeného zákonného
ustanovenia je zrejmé, že zdra-

K listu npor. Mgr. Slávièka
týkajúceho sa pátracích pomôcok a zoznamov vodièov
so zákazom èinnosti vies
motorové vozidlá:
Problematiku pátrania po
osobách a veciach upravuje nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky è. 53/2007 o

gen. JUDr. Stanislav Jankoviè
so zákazom èinnosti vies motorové vozidlá príslušníkmi Policajného zboru, Vám predkladáme nasledovné stanovisko.
K otázke vyšetrenia vodièov na alkohol:
Vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok upravuje § 5 ods. 4 zákona
NR SR è. 219/1996 Z.z. o
ochrane pred zneužitím alkoholických nápojov a o zriadení a
prevádzke protialkoholických
záchytných izieb, v ktorom sa
uvádza „Vyšetrenie na zistenie
alkoholu sa vykonáva dychovou
skúškou prístrojom, ktorým sa
urèí objemové percento alkoho-

Ilustračné foto: J. Dubravay

N

a redakciu sa obrátil
príslušník PZ z dopravnej polície. V liste sa zdôveril so svojou zlou skúsenosou z návštevy zdravotníckeho zariadenia, kam
priviedol vodièa, ktorý odmietol dychovú skúšku na alkohol. Lekári si ho vraj „podávali“ a nikto sa necítil povinný
vykona odber vzorky krvi na
požiadanie hliadky PZ. Pýta
sa teda, aký predpis zaväzuje
pracovníkov zdravotníckych
zariadení pri takejto požiadavke.
Druhý list adresoval redakcii príslušník poriadkovej
polície. Upozoròoval na zbytoènú agendu. Motorizované
hliadky sú vraj povinné ma
vo vozidle zoznam osôb, ktorým bol udelený zákaz riadenia motorového vozidla a tiež
zoznam osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie. Pisate¾
tvrdí, že takéto zoznamy sú
neúèelné, pretože rýchlo
strácajú aktuálnos. Ove¾a
operatívnejšie je pod¾a neho
lustrova prostredníctvom vysielaèky.

votnícke zariadenie je povinné
požiadavke policajta vyhovie.
Preto ak sa policajti stretávajú s
neochotou zdravotníckeho personálu takéto vyšetrenie vyko-

postupe pri pátraní po osobách
a veciach v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky è. 44/2008, kde sa uvádza,
že medzi prostriedky pátrania,

okrem iného patria aj pátracie
pomôcky. Pátracie pomôcky si
základný útvar Policajného zboru a príslušník Policajného zboru základného útvaru v priamom
výkone služby vedie priebežné
aktualizované pátracie pomôcky, ktorými sú „útvarové
pátracie pomôcky a osobné
pátracie pomôcky policajta“. Príslušník Policajného zboru, ktorý
má prístupové práva do informaèného systému Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky REGOB, má prístupové práva aj do
informaèného systému Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PATROS 2, v ktorom si môže
sám vykona aktualizáciu osobnej pátracej pomôcky. V žiadnom internom predpise, pokyne,
resp. usmernení, nie je upravená povinnos ma v služobnom
cestnom vozidle zoznam osôb,
ktorým bol uložený správnym
orgánom zákaz èinnosti vo
forme zákazu èinnosti vies motorové vozidlá.
K predmetnej problematike je
možné uvies, že úrad justiènej
a kriminálnej polície prezídia
Policajného zboru preveruje
možnosti dia¾kového lustrovania
v informaèných systémoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pomocou technických
zariadení, ktoré budú dostupné
v motorových vozidlách Policajného zboru.
Viceprezident PZ
gen. JUDr. Stanislav Jankoviè

Karel Torn: Jubilejný IDET ponúkne nové oblasti
Medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDET sa za deväť
doterajších ročníkov stal jednou z najvýznamnejších svetových akcií v tejto
oblasti. Jeho jubilejný desiaty ročník sa uskutoční na výstavisku v Brne v
dňoch 5. až 7. mája 2009. Na to, čo veľtrh prinesie zaujímavé, sme sa opýtali
jeho riaditeľa Karla Torna.
l IDET tohto roku oslavuje desiate
výročie. Keby ste mali zhrnúť predchádzajúce ročníky, aký je trend veľtrhu, ktorým smerom sa uberá?
Ak by som mal
stručne zhrnúť uplynulých deväť ročníkov
veľtrhu, tak by som
spomenul
asi
tri
základné
míľniky,
ktoré ovplyvnili vznik,
vývoj a smer veľtrhu.
Prvým zásadným míľnikom bol, samozrejme, premiérový ročník IDET-u v roku
1993 a s jeho vznikom úzko súvisiaca
účasť Armády Českej republiky, ktorá
využila IDET ako platformu na prezentáciu a predstavenie sa v rámci novej
demokratickej spoločnosti. Druhým dôležitým medzníkom vývoja veľtrhu bolo
potom obdobie prvej (1999) a druhej
(2004) vlny rozšírenia NATO o nové
členské krajiny strednej a východnej
Európy. Veľtrh tak získal nový rozmer a
postupne si vybudoval postavenie ako
ideálne miesto nielen pre uzatváranie
kontraktov, ale aj pre nadväzovanie
nových kontaktov. Tretí a zároveň aktuálny míľnik je globálna a výrazná zmena,
ku ktorej dochádza počas posledných
rokov v oblasti obrany a bezpečnosti.
Vzhľadom na meniace sa riziká ohrozenia demokratickej spoločnosti dochádza
k neprehliadnuteľnej integrácii, spolupráci a zbližovaniu armádnych a bezpečnostných štruktúr pri obrane štátov,
ich záujmov a tiež pri ochrane civilného
obyvateľstva. Týka sa to nielen situácie
v jednotlivých krajinách, ale aj celých
strategických vojenských zoskupení.
l Ako sa táto situácia premietne na
veľtrhu IDET? A aké sú prognózy do
budúcnosti?
Vývoj veľtrhu táto situácia, samozrejme, ovplyvní. Na základe týchto celosvetových trendov v oblasti bezpečnost-

ných a obranných technológií a vyhodnotenia marketingových prieskumov
vystavovateľov i návštevníkov tohtoročného veľtrhu PYROS/ISET (medzinárodný veľtrh požiarnej a bezpečnostnej
techniky a služieb) sme sa rozhodli v
rámci 10. jubilejného ročníka veľtrhu
IDET ponúknuť vystavovateľom v odbore požiarnej a bezpečnostnej techniky
novú nomenklatúru – Požiarna technika
a služby a zvýraznenú tému – Bezpečnostná technika a služby. Veľtrh IDET
teda ponúkne svojim vystavovateľom
možnosť prezentovať okrem „klasickej“
obrannej techniky takmer celú šírku
techniky a služieb spojených s prácou
integrovaného záchranného systému.
Prerod veľtrhu IDET na akciu, ktorá
ponúkne dokonalý prehľad o celej oblasti vojenskej a civilnej bezpečnosti, bude
potom dokončený v ďalšom ročníku, v
roku 2011, keď vznikne nový veľtrh integrovaného záchranného systému.

l V tomto roku sa zišlo hneď niekoľko významných výročí a podujatí.
Okrem desiateho výročia veľtrhu
IDET je to aj desať rokov od vstupu
ČR do NATO a šesťdesiate výročie
založenia NATO. Navyše Česká republika v čase konania veľtrhu predsedá Európskej únii. Prejavia sa tieto

udalosti nejako na veľtrhu?
Tohtoročný IDET bude naozaj v znamení výročí a významných udalostí,
ktoré sa určite prejavia v nadstavbe veľtrhu, a to napríklad v podobe významných návštev a hostí. Spolu s ministerstvom obrany a Armádou ČR organizujeme rad oficiálnych delegácií zo zahraničia. Pred dvoma rokmi prišli tieto delegácie z 23 krajín. Tohto roku by mala odísť
pozvánka ministerky obrany do 75 krajín

celého sveta. Pozvaní
budú ministri obrany
danej krajiny, ďalej
vždy konkrétne osoby
na pozícii náčelníka
generálneho štábu a
národného riaditeľa pre
vyzbrojovanie, ako aj
veľvyslanci, vojenskí
leteckí pridelenci obrany. Medzi pozvanými
sú okrem iných aj
námestník generálneho
tajomníka pre obrannú politiku a plánovanie NATO pán Jiří Šedivý, riaditeľ pre
vyzbrojovanie na veliteľstve NATO pán
Richard Froh alebo výkonný riaditeľ EDA
pán Alexander Weis a celý rad ďalších
významných osobností. V rámci jubilejného IDET-u a výročí budú tieto oficiálne
delegácie a významní hostia pozvaní na

celé tri dni veľtrhu. Ďalej, ako už tradične, priletí do Brna špeciál z Bruselu,
ktorý privezie jednotlivých národných
zástupcov akreditovaných v centrále
NATO. Armáda ČR tak chce využiť IDET
na podporu českého obranného priemyslu a umožniť stretnutie českých
vystavovateľov s dôležitými hosťami.
IDET tak opäť upevní svoju prestížnu
pozíciu v novom priestore NATO a
dôstojne oslávi nielen svoje desiate
výročie, ale aj už spomínané jubileá a
udalosti.
l IDET býva v nepárnych rokoch
najväčším európskym veľtrhom,
zameraným na obranné technológie
súvisiace s pozemným vojskom.
Bude to tak aj tohto roku?
Predpokladám, že áno. Ak
porovnáme stav príprav na tohtoročný ročník so stavom, ktorý bol
k rovnakému dátumu pri ročníku
minulom, potom tomu všetko
nasvedčuje. V súčasnosti máme
na IDET 2009 viac prihlášok
vystavovateľov ako v rovnakom
čase pred dvoma rokmi. Z
českých firiem obranného priemyslu, ktoré sú už prihlásené,
môžem menovať napríklad MPI
CZ, TATRA, A.M.T. Group,
RETIA, DAHER KARBOX, štátne
podniky VOP-026 Šternberk a LOM
Praha. Zo zahraničných spoločností je to
napríklad Patria, izraelský Rafael alebo
rakúsky PIK-AS. Zabudnúť nesmieme
ani na tradične najväčšieho vystavovateľa – Ministerstvo obrany ČR a Armádu
Českej republiky.
l Ako bude vyzerať prezentácia
Armády Českej republiky tentoraz?
Účasť Armády ČR bude oproti tej
minulej s určitými zmenami. Armáda tentoraz obsadí pavilóny G1, G2 a voľné
plochy G a Z. Prezentovať sa tu budú
ako na každom IDET-e všetky dôležité
armádne zložky. Nemení sa ani princíp,
ktorý zaručuje, že v armádnom pavilóne
bude vystavovateľom a zahraničným
delegáciám k dispozícii prakticky každý,
kto v Armáde ČR rozhoduje o akvizíciách. Armáda sa tiež bude podieľať na

odbornom sprievodnom programe vrátane dynamických ukážok techniky na
terénnom polygóne.
l Čo ďalšie tento odborný program prinesie?
Na odbornom sprievodnom programe
sa okrem organizátorov veľtrhu podieľajú aj Združenie obranného priemyslu
ČR, Armáda ČR, Univerzita obrany,
AFCEA ČR a ďalšie inštitúcie. Ak mám
vyzdvihnúť nejaké akcie, potom by som
sa rád zmienil o konferencii CATE, v
rámci ktorej sa uskutoční napr. 9. medzinárodné sympózium o zbraňových systémoch, konferencia Vojenské technológie, konferencia Simulácie a dištančné
vzdelávanie, konferencia Bezpečnosť a
ochrana informácií, 10. odborný seminár
Materiály a technológie vo výrobe špeciálnej techniky, medzinárodná konferencia Ekonomika, logistika, ekológia v
ozbrojených silách alebo konferencia
Príprava profesionálov v
obranných a bezpečnostných silách z
pohľadu spoločenských vied a jazykového vzdelávania.
Súčasťou konferencie CATE bude aj RAT
31 Support konferencia, ktorá
sa bude zaoberať aktuálnou radarovou
problematikou.
l Čím by ste chceli vystavovateľov
veľtrhu IDET 2009 pozvať na účasť?
IDET je najlepšia príležitosť, ako sa
prezentovať na trhu, ktorý zahŕňa veľkú
časť krajín NATO, zvlášť tých zo zatiaľ
posledných dvoch vĺn rozšírenia. Vystavovatelia tak nemusia tieto štáty navštíviť – naopak – dôležití zástupcovia
armády, ministerstva obrany a obchodníci daných odvetví z týchto krajín prídu za
nimi.
l A na čo sa môžu tešiť návštevníci?
Pre návštevníkov je veľtrh jedinečnou
šancou oboznámiť sa s novinkami a
trendmi v odbore na jednom mieste priamo u odborníkov a v príjemných podmienkach.
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Navždy nás opustil
Dňa 14. januára 2004 nás vo veku 43
rokov navždy tragicky JANUÁR
opustil 2004

MAREC 2009
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DODATOK Č. 1
KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE

AKTUÁLNE PROBLÉMY METODIKY VYŠETROVANIA
EKONOMICKÝCH TRESTNÝCH ČINOV

S prezidentom Policajného zboru
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Na obveselenie l Na obveselenie l Na obveselenie
Bájka I.
Staví sa kulturista s erotomanom, kto dlhšie vydrží, kto viac
vládze. Kulturista bude nosi do
druhého poschodia ženy a erotoman ich bude uspokojova.
Kto vydrží dlhšie, vyhráva, dohodli sa.Veèer zaène kulturista
nosi ženy a erotoman každú
uspokojí. Tak to ide celú noc.
Ráno kulturista odpadne na
schodoch so slovami: „Ja už
nevládzem!“ Erotoman vyhral
stávku!Aké ponauèenie z bájky
vyplýva?Je lepšie ma styky,
ako donáša!

Dôsledky krízy
Pod mostom v New Yorku
sedia dvaja bezdomovci. „Èo
hovoríš na tú svetovú krízu?“
pýta sa Johny.
„Prosím a, akoby sa práve
nás mohla týka?“ èuduje sa
Freddy.
„Budeš
sa
èudova,“
vysvet¾uje Johny. „Máš kamaráta nejakého bankára alebo finanèníka?“
„Samozrejme, že nie,“ reaguje Freddy.
„No vidíš, a už budeš ma!“

tvrdo! Ja som napríklad prestala
upratova. Týždeò nevidel niè,
nevšímal si to, ale potom zaèal
upratova!“
Nemka sa pridala: „Aj ja
mám takú skúsenos. Prestala
som upratova a pra. Týždeò
nevidel niè, nevšímal si to, ale

Zjazd feministiek
Na zjazde feministiek v San
Franciscu vystúpila jedna Amerièanka: „Na mužov sa musí ís

30Ȍ

Lámka

Fáza
mesiaca

Privíta

30Ȍ

Neopojili

Pretlaþ na
bývalých
známkach

potom zaèal upratova a dokonca aj pra.“
Napokon vystúpila Slovenka:
„Ja som prestala pra, upratova
a dokonca aj vari. Prvý týždeò
som nevidela niè, druhý týždeò
už aspoò trocha na ¾avé oko!“

Bájka II.
Policajti zobrali vlkovi vodièský preukaz za vysokú
rýchlos. Smutný kráèa po lese,
stretne líšku, vyžaluje sa jej.
„Niè sa ty neboj, ja som prefíkaná, oblbnem ich, vodièák ti vrátia!“ ubezpeèila ho.
Z inšpektorátu sa však vrátila
smutná: „Tí policajti boli neoblomní, nedalo sa. Nijako ich
neoblbneš, žiadna finta nezaberá!“ klopila zrak. Vlk jej aj tak
poïakoval za ochotu a ïalej
smutno chodil po lese. Stretol
medveïa, aj tomu sa vyžaloval.
„Ty sa niè neboj, ja som ve¾ký a
silný, z¾aknú sa ma, vrátia ti vodièák!“ tvrdil medveï. Ale ani on
nepochodil. „Tí chlapci sa neboja nikoho a nièoho, darmo som
ceril zuby,“ priznal medveï.
Vlk napokon stretol somára a
aj ten vyzvedal, preèo je våèik
taký smutný. Vypoèul si galibu a
vlka ubezpeèil, že mu vodièák
donesie spä. „Ty, somár, mi donesieš vodièák?“ èudoval sa vlk.
„Veï to nedokázala líška, ba ani

medveï!“ „Neboj,“ ubezpeèil ho
somár. „Spo¾ahni sa!“
Na druhý deò somár priniesol
våèikovi vodièák. „Úžasné, ako
si to dokázal?“ tešil sa vlk. Somár iba mávol kopytom: „Malièkos, ja mám všade spolužiakov…“

Filigránka
„Ty si taká premúdrelá, na
všetko a vždy nájdeš odpoveï,“
dobiedza muž do manželky.
„Ale stavme sa, že mi nedokážeš poveda niè také, èo by ma
zároveò aj potešilo, aj naštvalo!“
provokuje.
„Zlatko, rada vyhoviem,“ reaguje žienka. „Máš ho väèší ako
sused!“

Nespravodlivé
Pred èeský súd sa dostal náš
tmavší spoluobèan. Sudca vynáša rozsudok: „…a tímto vás
odsudzuji na tøi léta nepodmínìne!“
Odsúdený zopne ruky a
úpenlivo zvolá: „Preboha, pán
sudca, nie na tri letá! Radšej na
tri zimy!“
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moderní

Smrkával
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Nižší
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ropy
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slov
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Dátum
/nem./

Vpili sa

Natáþaj
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Jaþal
/þesky/
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Americké
ženské
meno

RehoĐa
/nem./

Brána
/náreþ/
PoĐské
mužské
meno
Druh syra
/hovor./

Alexander
Kmotor
þesky
Staroindické
božstvo

Skope

Staršia
ruská
stíhaþka

Téza
/þesky/

Veslo
/franc/
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správa
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Nová
mena

Nela dom.
Januára po
þesky
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ObyvateĐ
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Letecká
jednotka

Kuca paca
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meno

Prišiel policajt k doktorovi a hovorí: „Pán doktor, mám triesku v jazyku, môžete mi pomôcĢ? Doktor: A to sa vám ako podarilo? Tajniþka.
Autor: Ján Harminc
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èastnilo 23 dobrovo¾ných darcov krvi (vrátane riaditeľa
KR PZ M. Slobodníka) a z
okresných riadite¾stiev Policajného zboru v Banskej Bystrici, v Brezne a v Rimavskej Sobote ïalších 23 dobrovo¾ných
darcov. Prvý krát sme takúto
akciu zorganizovali v novembri
roku 2006. S touto iniciatívou
prišli policajti z Brezna, pretože

HODIE MICHI, CRAS TIBE
Latinský citát znamená:
Dnes mne, zajtra tebe. Širšie:
Èo sa dnes stalo mne, zajtra
sa môže sta tebe. Citát má na
hrobke vytesaný zemepán
Melichar Balaš, ktorého roku
1568 milujúci syn pochoval do
hrobky v Sološnici. A èo s ním
máme my?
K úvahe ma prinútilo viacero rozhovorov s vysokými
dôstojníkmi. Pýtali sa ma, preèo POLÍCIA zverejòuje len
nekrológy, teda oznámenia o
úmrtí policajtov a spomienky.
Preèo vraj nedávame do novín
aj veselšie oznámenia o tom,
že policajt X. Y. sa v zdraví
dožil dôchodkového veku a –
trebárs – po 35 rokoch vernej
služby odchádza do civilu.
Srdeène sa s ním lúèi kolektív
ten a ten a ïakuje mu za vykonanú prácu…
Ozaj, preèo takéto oznamy
nezverejòujeme? Odpoveï je
jednoduchá. Minimálne za
posledné tri roky redakcia takúto požiadavku ani z jedného
pracovného kolektívu na Slovensku nedostala.
Asi nie je správne, keï èlovek po rokoch služby odíde z
pracoviska len tak, že sa mu
do rúk strèí obálka s pár eurami a potom mu dvaja verní zamávajú z okna… HODIE MICHI, CRAS TIBE. Poïakova
¾uïom, odchádzajúcim do dôchodku, by predsa vonkoncom
nemusela by len morálna
pohnútka odborárov (veï všetci sme ¾udia…) Takže iba pripomínam, že na stránkach
POLÍCIE je príležitos vzda
hold aj živým, nie len màtvym…
Poznámka redakcie: Medzièasom sa v našej pošte objavila prvá lastovièka…
(on)

Poïakovanie
V stredu 11. marca polícia v
Banskej Bystrici zorganizovala v
poradí už piatu dobrovo¾nú
akcia darovania krvi, aby sme
opä mohli takýmto spôsobom
pomôc Ústrednej vojenskej ne-

mocnici v Ružomberku. Akcia
prebiehala v dopoludòajších hodinách na KR PZ v Banskej Bystrici a zúèastnilo sa jej 46 policajtov. Z krajského riadite¾stva
Policajného zboru sa akcie zú-

Gratulácia
Naša kolegyòka Anna Kotferová 7. februára 2009 oslávila
svoje 60. narodeniny. Ku gratulantom sa pripája aj naša základná organizácia. Pani Kotferová pracuje na oddelení dokladov
nášho OR PZ od roku 1988 až dosia¾, je èlenkou OZP v SR a
zorganizovala pre náš kolektív už ve¾ké množstvo podujatí, kultúrnych i poznávacích zájazdov. Aj takto jej chceme zo srdca
poïakova za vykonanú prácu, prajeme jej do ïalších rokov života ve¾a zdravia a osobnej spokojnosti.
ZO OZP v SR Michalovce

Naša jubilantka je na snímke v strede spolu s ïalšími kolegyòami – v pozadí s predsedom ZO Marekom Ihnaèíkom

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
FEBRUÁR

2009

ROZKAZY PREZIDENTA PZ
8. o úlohách na zabezpečenie nerušenej prípravy a konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2009
9. o vykonaní streleckej prípravy novoprijatých príslušníkov Policajného zboru útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
10. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov Policajného
zboru úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia
Policajného zboru a odboru
kynológie a hipológie Prezídia
Policajného zboru vyzbrojených
služobným revolverom
11. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky
12. ktorým sa mení a dopĺňa

v tom èase v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku lieèili zraneného kolegu z Brezna, ktorý bol postrelený pri incidente v Polomke. Vtedy sa odberu zúèastnilo 50 policajtov. Táto akcia urèite nebola
posledná, v tejto tradícii budeme pokraèova.
kpt. PhDr. Mária Faltániová,
KR PZ Banská Bystrica

rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 50/2006 o zriadení
skúšobných komisií na vykonanie záverečných vyšetrovateľských skúšok príslušníkov Policajného zboru v znení neskorších predpisov
13. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Bratislave
14. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Žiline
15. o získavaní údajov o
uskutočnenej telekomunikačnej
prevádzke účastníkov verejnej
telefónnej siete
16. o zriadení pracovnej skupiny na dokumentovanie podozrenia z organizovanej trestnej
činnosti proti archeologickému
dedičstvu Slovenskej republiky
1. o úlohách krajských riaditeľstiev Policajného zboru pri

zabezpečovaní informácií z
verejných hromadných podujatí
18. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 40/2007 o zriadení
špecializovaného tímu v znení
neskorších predpisov
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
5. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 17/2008 o činnosti základných útvarov služby
poriadkovej polície Policajného
zboru v znení nariadenia prezidenta Policajného zboru č.
18/2008
6. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 16/2008 o organizačnom poriadku Prezídia
Policajného zboru v znení
nariadenia prezidenta Policajného zboru č. 19/2008
. O Vestníku Policajného
zboru

Touto cestou chceme poïakova všetkým spolupracovníkom a známym, ktorí odprevadili kpt. Mariána Vrablica z OR
PZ Bratislava IV. na jeho poslednej ceste.
Rodina Vrablicová, Štefánikova ul. è 448,
908 73 Ve¾ké Leváre

Preèo odovzdáva 2% príjmu z daní na centrálu OZP v SR?
Vážené kolegyne a kolegovia!
Obraciame sa na vás s projektom „ Sociálnej pomoci“,
ktorý bol OZP v SR rozbehnutý už v roku 2008 a život ukázal, že je potrebné v tomto projekte pokraèova, pretože umožòuje pokrýva aspoò v èiastoènej miere podmienky pre
zlepšenie sociálnej situácie
tých, ktorým bude poskytnutá.
Tento projekt bude zabezpeèovaný z 2% podielu zaplatenej
dane za zdaòovacie obdobie
roku 2008, ktoré môžete zasla
na centrálu OZP v SR. Finanèné prostriedky získané z vašich
príjmov budú prerozdelené pre
základné organizácie, ktoré na
základe písomnej žiadosti
požiadajú komisiu o urèitú finanènú èiastku pre riešenie
náhlej sociálnej situácie svojho
èlena – èi už to bude obèiansky zamestnanec, príslušník
policajného
zboru,
alebo
dôchodca.
Projekt by mal by zameraný
najmä na tieto výpomoci:
–
náhle úmrtie èlena
základnej organizácie, èi sa to
týka je èinnosti spojenej s jeho
zamestnaním alebo mimo
neho, pokia¾ sa jeho rodina
dostane do sociálnych ažkostí
– nepredvídate¾ne živelné
pohromy spojené so sažením
sociálnych podmienok
– pri podpore štúdia detí
sociálne slabších rodín
– na podporu zlepšenia
materiálneho vybavenia ažko
zdravotne a telesne postihnutých rodinných príslušníkov
– pri èiastoènej podpore
spojenej s rehabilitaènými
pobytmi detí a rodinných príslušníkov ažko zdravotne a
telesne postihnutých
– pri podpore táborových

pobytov detí slabších sociálnych rodín
Preèo sme sa rozhodli presadzova tento projekt? Vedie
nás k tomu myšlienka, že v prípade dostatoèného výberu
finanèných prostriedkov môžeme èiastoène uspokoji urèitú
skupinu ¾udí. Z takto získaných
prostriedkov môžeme prispie
konkrétnej osobe väèším obnosom, ako je v možnostiach
väèšiny základných organizácií. Živým príkladom je sociálna
výpomoc, o ktorú požiadala ZO
OZP v Starej ¼ubovni pre pani
Gernátovú. Živelná pohroma ju
dostala do ve¾mi zložitej životnej situácie. Na základe ich
žiadosti bolo menovanej v roku
2008 pridelená sociálna výpomoc vo výške 50 000 Sk, prièom základná organizácia by
jej takúto sumu nemohla
poskytnú.
Transparentnos pride¾ovania finanèných prostriedkov
bude zabezpeèovaná komisiou, v ktorej sú zastúpení
obèianski zamestnanci ako aj
príslušníci Policajného zboru.
Vážení èitatelia, èlenovia
Odborového zväzu polície v
SR! Èlánkom chceme oslovi
tých èlenov, ktorí ešte nie sú
rozhodnutí, komu prideli 2%
zaplatenej dane a tým podpori
náš projekt sociálnej pomoci
tým, ktorí najviac potrebujú
pomoc. Ïakujeme za pochopenie a tešíme sa ïalšiu spoluprácu.
Ladislav Graèík,
podpredseda OZP v SR
Poznámka:
Tlaèivo
VYHLÁSENIA nájdete na
našej intranetovej stránke
alebo na stránke ministerstva financií na adrese:
www.finance.gov.sk/Defaul
t.aspx?CatID=4036
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