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Zasadalo Predsedníctvo a Rada predsedov ZO OZP v SR

Detailnéprípravyzjazdovéhorokovania

BanskáBystrica(on)–Užv
tesne predzjazdovej atmosfére
sa vo štvrtok 10. septembra
stretli na pravidelnom rokovaní
èlenovia Predsedníctva OZP v
SRanadruhýdeòsavKremnièkepriBanskejBystricikonalo jesenné zasadanie Rady
predsedov základných organizáciíOZPvSR.
Èlenovia rady si z úst predsedu Miroslava Litvu vypoèuli
aktuálneinformácieoaktivitách
vedenia OZP pri formovaní
akciovej spoloènosti z našich
automobilových opravovní, oboznámilisasosituáciouokolo
uvažovaného zlúèenia dvoch
štátnych zdravotných poisovní
a o priebehu zaèleòovania príslušníkovŽelezniènejpolíciedo
štruktúrMVSR.Problémyvznikajú najmä pre doterajšie rozdiely v odmeòovaní. Podpredseda Marián Magdoško informoval o návrhoch na zmenu
StanovOZPvSR.Radapred„Operatívnaporada"predseduOZPMiroslavaLitvu(vstrede)s členmipredsedníctvapočaskrátkejprestávky.
„Viditeľní"sú(zľava):E.Urbánek,D.Harvát,V.KissaJ.Medera sedov zmeny schválila, noveli(Pokraèovanienastrane2)
SnímkaPeterOndera

Spoloènos ISS Facility Services, spol. s. r. o. neuzatvorila zmluvu s Ministerstvom obrany SR
VaugustovomèíslePOLÍCIEsmenastrane1a2publikovalièlánokpodnázvom„Ad:Vážneotázkyprevedenieministerstvavnútra“.Naèlánokzareagovalivedúci predstavitelia spoloènosti ISS Facility Services.
Dòa18.9.2009vzmysle§8ods.4a5TlaèovéhozákonapožiadaliredakciuPOLÍCIAozverejnenieodpovedenauverejnenénepravdivétvrdenia.
„Spoloènos ISS Facility Servicesspol.sr.o.nebolavíazom
tendra na upratovanie a zimnú
údržbu komunikácií Ministerstva
obrany SR, v dôsledku ktorého
muselodíszosvojhopostuministerobranyFrantišekKašický,
a spoloènos ISS Facility Servicesspol.sr.o.anineuzatvorilas
MinisterstvomobranySRžiadnu

zmluvu,ktorejpredmetombybolo upratovanie a zimná údržba
komunikáciiMOSR.Spoloènos
ISSFacilityServicesspol.sr.o.
bola pre nesplnenie podmienok
verejnejsúaženaupratovaniea
zimnú údržbu komunikácií MO
SR z verejnej súaže vylúèená
ešte pred predkladaním cenových ponúk, takže uvedenú ve-

rejnú súaž MO SR nemohla
vyhra. Víazom verejnej súaže
MOSRnaupratovanieazimnú
údržbukomunikáciíMOSRbolo
konzorcium vedené spoloènosouSLOVCLEANs.r.o.(METON Slovakia, a.s. Bratislava,

IRPS, s.r.o. Košice, PRIMA
INVEST, s.r.o Banská Bystrica,
HRADBYT,s.r.o.Žilina,LUXKošices.r.o.),sktorýmniejespoloènos ISS Facility Services
spol.sr.o.nijakpreviazaná,práve naopak, ide o konkurenèné
subjekty.
Nie je pravdou, že tá istá

spoloènos,sktorousanaupratovanieazimnúúdržbukomunikácií zmluvne zaviazalo Ministerstvo obrany SR, v dôsledku
èohomuselodíszosvojhopostuministerobranyFrantišekKašický, je tá, ktorá uzatvorila s
Ministerstvom vnútra SR zmluvu za úèelom správy budov a
súvisiacich èinnosti rozpoètovýchapríspevkovýchorganizáciívspráveMVSRajehozariadenívrámciSR,aleideoúplne
inéobchodnéspoloènosti.“
Spozdravom

Ospravedlnenie
Spoloènosti ISS Facility
Services,spol.s.r.o.saza
zverejnenie nepodloženej
informácieospravedlòujem.
Mgr.PeterOndera,
redakciaPOLÍCIA

Ing.HonorIlavský,konate¾ISS
FacilityServicesspol.s.r.o.
LadislavBacigál,prokuristaISS
FacilityServicesspol.s.r.o.

Spoloèné zamyslenie vedenia OZP v SR na tému:

Naèosúnámodbory?
V októbri 2009 èaká Odborový zväz polície v SR V.
zjazd.Jetovhodnápríležitoszamysliesanadtým,v
akejpozíciijenášodborovýzväzvsúèasnosti,akývýznammáprácaodborárov,akúcestuzväzprešielaktoréproblémybudemusieriešivnadchádzajúcomobdobí. Nad tým všetkým sa v spoloènej diskusii zamýš¾alipredsedaOZPvSRMiroslavLITVAapodpredsedoviaMariánMAGDOŠKO,PavolMEKIÒAaLadislav
GRAÈÍK.
REDAKCIA: Obzrime sa
spä:èobolpod¾avásnajdôležitejší moment uplynulého obdobia?
P. MEKIÒA: Najdôležitejšie

asi boli naše verejné protestné
vystúpenia,pretoženášpoh¾ad
naodmeòovaniepolicajtovbolv
hlbokom rozpore s poh¾adom
pána ministra Palka a jeho po-

mocníkov.Onináspresviedèali,
že máme na výplatných páskachove¾aviac,akosmevideli
my.Jetak?
M. LITVA: Samozrejme, no
celú situáciu vidím ove¾a zložitejšie. Odmeòovanie je súèas
nášho programu, významnou
mierou prispieva k stabilizácii
alebokdestabilizáciivPZanáš
záujemje,abypolíciabolafunkènáadôveryhodná.Jetospojená nádoba, pretože keï mámedôveryhodnosavýsledky,s
podporou verejnosti môžeme
svoje požiadavky úèinnejšie

presadzova. V tom èase sme
už jasne videli, že Policajný
zborjevprocesedestabilizácie,
zaèali odchádza ¾udia už po
nieko¾kých rokoch služby a to
znamenalo, že je najvyšší èas
nieèo pre stabilizáciu urobi. V
tom sme sa so zamestnávate¾om zhodli – že je potrebné
nieèo urobi pre stabilizáciu. V
èomsmesarôznili,tobolimetódy–èiichstabilizovanásilím,
teda predåžením doby služby,
kým vznikne nárok na odchodné a dôchodok. My sme boli
ochotní rokova, ale nechceli

sme, aby policajt zotrval nasilu
vPolicajnomzbore,aleabybol
rád, že v òom môže slúži. V
tomsmevidelicestu,abyajvýsledkyprácepolicajtovbolilepšie.Eštejedenfaktor–povolanie policajta je na rozdiel od
mnohých iných charakteristické
tým, že si vyžaduje dlhú prax,
kýmzaènebynaozajstnýmprínosom. Výslednos práce ve¾mi
mladých, neskúsených policajtov nikdy nemôže by optimálna.Ïalšíspornýbodspomínaného obdobia pred piatimi a
(Pokraèovanienastrane4)
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(Pokraèovaniezostrany1)

zované znenie stanov bude
predložené na rokovanie V.
zjazduOZP.
Podpredseda OZP Ladislav
Graèíkoznámil,žesúužhotové
vlajkyazástavyOZPvSR.Slúžia ako nový oficiálny symbol
OZP, základné organizácie si
ich môžu zakúpi po 35,385
eura.LadislavGraèíktiežinformovalovznikunovejZO,vktorej je zatia¾ asi 60 príslušníkov

Železniènej polície. Prijatie novej základnej organizácie do
štruktúryOZPvSRèlenoviarady jednomyse¾ne schválili. Na
èelenovejZOstojíbratislavský
dôstojníkŽelezniènejpolícieLadislavRoman.
Rada predsedov sa ïalej
zaoberala postupom pri oceòovaní zaslúžilých èlenov základných organizácií v zmysle nových smerníc, keï väèšina ZO
zatia¾tútomožnosnevyužila.
Rada sa detailne zaoberala

prípravouV.zjazduOZPvSR,
ktorý sa bude kona 8. a 9.
októbra2009vzariadeníministerstvazahraniènýchvecíSUZA
na Drotárskej ceste v Bratislave. Predsedovia tiež schválili
návrhpredsedníctvanazorganizovanie slávnostného podujatia
pripríležitosti20.výroèiavzniku
OZPvSRvjanuári2010.
Poslednýkrátvtomtorokusa
èlenoviaradypredsedovstretnú
11.decembra.
SnímkyP.Ondera

Bratislavčaniasivždymajúčopovedať:predsedakrajskejrady
Stano Chajdiak  (vľavo) v dialógu s predsedom ZO 8/8 Jurajom
Kotzom

Druhékolotzv.zbraòovejamnestiesazaène1.októbra

RadapredsedovZOOZPprijaladosvojichradovnovúzákladnúorganizáciu,zloženúzpríslušníkovŽelezničnejpolície,ktorúkolegompredstaviljejpredsedaLadislavRoman.

Každý, kto medzi 1. októbrom 2009 a 30. aprílom 2010
dobrovo¾ne odovzdá nelegálne
držané zbrane alebo strelivo,
nebude stíhaný za nedovolené
ozbrojovanie. Vyplýva to z novelyzákonaozbraniachastrelive, ktorú schválil parlament.
Zníži sa tak poèet nelegálne
držaných zbraní a streliva a
u¾ahèíidentifikáciazbraní,ktoré
mohli by použité v súvislosti s
páchanímtrestnejèinnosti.
Odovzdaná zbraò sa musí
najskôr podrobi skúmaniu, èi
òounebolspáchanýtrestnýèin.
Ak sa potvrdí, že zbraò nebola
použitápritrestnejèinnosti,ten,
kto ju odovzdal bude môc požiada o jej zaevidovanie. Žiadosbudemožnépodanaktoromko¾vek policajnom útvare.
Ak o zaevidovanie nepožiada,

V minulom èísle POLÍCIE
sme sa v èlánku pod názvom
„O verejnom obstarávaní,
ktoré sa celkom minulo úèinkom,“ pozastavili nad cenovými rozdielmi ponúkaných
druhov krmiva pre služobných psov. V plnom znení
prinášame stanovisko Odboru verejného obstarávania SE
MV SR.
Verejná súažbolavyhlásenánazáklade požiadavky
atechnickejšpecifikácieaopisu
predmetuzákazky–Krmivopre
psov,predloženejOdboromkynológie a hipológie PZ (ïalej
OKHPZ) na Odbor verejného
obstarávania SE MVSR. OKH
PZ taktiež stanovil kritéria na
vyhodnotenieponúk,t.j.80%–
kvalita,20%–cenazapredmet
zákazky. Verejná súaž bola
vyhlásená a realizovaná v systéme EVO – elektronické verejnéobstarávanie.
Uvedená verejná súaž bola
zverejnená Oznámením o
vyhlásení metódy v Publikaènom vestníku Európskej
únie dòa 09.04.2009 pod
èíslom:2009/S69–100046,avo
Vestníku ÚVO è. 063/
02.04.2009
pod
èíslom:
01742–MST.
Súažnépodkladysivyzdvihli
cez systém EVO 13 záujemcovia.Ponukupodalo7uchádzaèov.Zosiedmichuchádzaèov6
uchádzaèovnesplnilopodmienkyúèastivoverejnejsúaži.
V priebehu verejnej súaže

nebolapodanážiadnažiadoso
nápravu(predchádzanámietke)
pod¾a§136zákonaè.25/2006
Z.z.overejnomobstarávaníao
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov. Z toho vyplýva, že
vylúèení uchádzaèi si boli plne
vedomí chýb, ktoré v priebehu
verejnejsúažeurobili.
Cenyniektorýchuchádzaèov

predloženévpredmetnejsúaži
– uvádzam najviac používané
kompletné granulované krmivo
pre vysokoaktívnych, zaažených psov, gravidné a kojace
suky,kdekoeficientkvalitytvoril

Víazná spoloènos– Plaèek
–Prémium,Bratislava–ponúkanékrmivoEukanuba.
Ponúkaná cena: 2,88,– € s
DPHza1kilogram,terazjednoduchámatematika,425gkrmiva je za 1,23,– €. Zbytok t.j.
0,63,– € zostane psovi na tzv.
pamlsky – prídavky,t.j. rybie
konzervy,ryža…..
Ostané spoloènosti vo verejnejsúaži:
S p o m í n a n á
spoloènosPharmacopola–Žiar
nadHronom,ponúkanékrmivo–
Royalcanin.
Ponúkaná cena: 2,26,– € s
DPH za 1 kilogram, takže nie
ako sa uvádza v èlánku:
1,86,– €
Spoloènos Marián Benko –
Klátová Nová Ves, ponúkané
krmivo–Acana.
Ponúkaná cena: 2,61,– € s
DPHza1kilogram.

75,84 %, teda absolútnu väèšinuoprotiostatnýmtovarom.
Pre zaujímavos, denný finanènýlimitprejednéhopsaje
stanovený na 58,– Sk, èo po
prepoète zodpovedá 1,92,– €.
Výrobcom odporuèená denná
dávkapre40kgpsavplnejzáaži je 425 g, pre 35 kg je to
375 g,atï.

Spoloènos mz trade, s.r.o.,
Ladomierská Vieska, ponúkané
krmivo–Mastery.
Ponúkaná cena: 2,49,– € s
DPHza1kilogram.
Spoloènos Zanzo Servis,
s.r.o., Kysucký Lieskovec, ponúkanékrmivo–AnkaHiPerformace.
Ponúkaná cena: 3,58,– € s
DPHza1kilogram
Odbor verejného obstarávaniaSEMVSR

(TOKMV,11.09.2009)

Ilustračnéfoto

Akojetoskrmivomprepsov?

zbraò sa stane vlastníctvom
štátu.Požiadaozlegalizovanie
zbrane bude možné do dvoch
mesiacovodoznámeniavýsledkuexpertízy.Priprvejzbraòovej
amnestii v SR v rokoch
2005–2006 obèania odovzdali
celkovo 3 490 zbraní. Tento
inštitút je úspešný aj v Èeskej
republike,kdesaosvedèilužtrikrát. Novela zákona o zbraniach a strelive takisto reaguje
nanálezústavnéhosúduoprotiústavnosti niektorých ustanovení zákona. Ruší napríklad
osobitnú komisiu na posúdenie
bezúhonnosti a spo¾ahlivosti a
definujekonkrétnetrestnéèiny,
ktoré majú za následok stratu
bezúhonnostiprevydaniezbrojnéhopreukazualebolicencie.

Rozkazy a nariadenie prezidenta PZ
AUGUST2009
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
59. ktorýmsazriaďujekomisianaposudzovaniežiadostío
poskytnutie rekreačného pobytu
60. o vykonaní previerok z
telesnej zdatnosti príslušníkov
Policajného zboru útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky v náhradných termínochaopravnomtermíne
61. ovykonaníprevierokzo
streleckej prípravy príslušníkov
Policajného zboru útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
62. ktorýmsameníadopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 7/2009 o vydaní Ročného plánu Prezídia Policajného zboru na rok 2009 v znení
neskoršíchpredpisov

63. ktorým sa mení rozkaz
prezidentaPolicajnéhozboruč.
36/2009 o určení funkcií, pri
ktorýchvýkonesamôžuoprávnené osoby oboznamovať s
utajovanýmiskutočnosťami
64. ozabezpečení53.ročníka medzinárodných cyklistických pretekov OKOLO SLOVENSKA
65. ktorým sa mení rozkaz
prezidentaPolicajnéhozboruč.
40/2007 o zriadení špecializovanéhotímuvzneníneskorších
predpisov
NARIADENIE PREZIDENTA PZ
18. ktorýmsameníadopĺňa
nariadenie prezidenta Policajnéhozboruč.l6/2008oorganizačnomporiadkuPrezídiaPolicajného zboru v znení neskoršíchpredpisov
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Precízna kontrola vystopovala každý krok trestuhodnej neèinnosti vyšetrovate¾ov

Prípad19–roènéhotrestnéhostíhaniamádozvuky
VaprílovomèíslePOLÍCIEsmena1.stranezverejnili
históriu jedného vyšetrovania, ktoré trvalo 19 rokov.
Tentošokujúci,hocizrejmenieojedinelýprípadzprehistórie ÚJKP sme dali do pozornosti prezidenta PZ
gen.JánaPackuanajehopokynsadoprácepustil
OdborkontrolyPPZ.
Pripomeòme si udalos.
Neznámi páchatelia 5. marca
1990 okolo 21. hod. pred známouviechounaŽilinskejuliciv
Bratislave napadli istého Štefana. Zobrali mu 1 500 Kès, 100
US dolárov, retiazky s príveskom a hodinky zn. Seiko.
Celkováškodabolaasi10–tisíc
Kès, lieèenie zranenia hlavy sa
v tom èase odhadovalo na 12
dní. Èistá lúpež spolupáchate¾stvom.Dvajaobvinenípáchatelia¼ubošD.aPavolS.èoskoroputovalidoväzby.Celýpriebeh vyšetrovania bol relatívne
rýchly, obžalobu prokuratúra
dokonca podala ešte v ten istý
deò,akospissnávrhomdostalazvyšetrovaèky(!)
9.9.1991
Súd takisto konal relatívne
rýchlo,29.7.1991PavlaS.vtedajší Obvodný súd Bratislava I.
oslobodil. Prokurátor sa však
odvolalakrajskýsúd9.9.1991
celú vec vrátil do prípravného
konania. Tento dátum je ve¾mi
dôležitý, pretože odvtedy vyšetrovací spis de iure neopustil

budovu vyšetrovaèky v I. bratislavskom okrese (obvode) na
Sasinkovej ulici v Bratislave.
Celýprípadukonèilaažokresná
prokuratúra svojím uznesením
zo 4. februára 2009, kedy prokurátorka stíhanie Pavla S. zastavila,„pretožejenepochybné,
žeskutoknespáchalobvinený“.
Rekapitulácia: obvinenie v tejto
vecivznesené28.marca1990,
stíhaniezastavenéprokuratúrou
4.februára2009.)
Dnes už máme k dispozícii
výsledky precíznej, ve¾mi detailnej kontroly. Len samotný
protokol o výsledku kontroly
tohtovyšetrovaciehospisu(bez
príloh) má v poèítaèi 56–tisíc
znakov (24 husto písaných
strán)Èoprotokolodhalil?
Neèinnos…
Prezidiálnakontrolapreverila
„prácu“ na tomto vyšetrovacom
spise naozaj dôkladne a poznatkysúšokujúce.Prípadmali
postupne piati vyšetrovatelia. V
máji1994zomreldruhýzobvinených,opämesiacovneskôr
aj sám poškodený. Na základe

obsahovej a èasovej analýzy
postupnostivykonávaniajednotlivých úkonov vo vyšetrovacom
spise ÈVS: VV–148/1990 kontrola zistila, že vyšetrovatelia
poèas ve¾mi dlhých období nevykonali na veci žiaden procesný úkon a prokuratúra bola
doslova bezbranná, hoci intenzívne bombardovala vyšetrovaèku upozorneniami na neèinnos.Vpriebehurokovsatakýchtourgenciízostranyprokuratúry na neèinnos a prieahy
vyšetrovate¾ov nazbieralo 36!
Chlapcami na Sasinkovej však
zrejmeniènepohlo,vistomob-

dobí nebol vykonaný ani jeden
procesný úkon celých sedem
rokov:Kontrolazistila,ževprípade jedného z vyšetrovate¾ov
jeho nadriadený o priebeh vyšetrovaniatohtonásilnéhotrestnéhoèinudvarokyaosemmesiacovneprejavilnijakýdokázate¾ný záujem. O konanie èi nekonanie v poradí piateho vyšetrovate¾a tohto prípadu sa
nadriadený preukázate¾ne nezaujímalpärokovajedenmesiac! Ko¾ko vnútorných predpisov títo zainteresovaní pri vyšetrovaní hrubo porušili, je po
týchrokochvôbeczbytoènévymenúva.

Spomínanie…
Veci na Sasinkovej sa pod
tlakom prokuratúry ako tak zaèalihýbaažvroku2006,hocis
odstupom èasu mohli ma už
niektoré dodatoène nariadené
procesné úkony skôr formálny,
akniepitoresknýcharakter.Tak
eštevnovembri2008prišlipolicajtizaobvinenýmPavlomS.a
odviezli ho do Bratislavy, aby
absolvoval konfrontáciu s jednýmzosvedkov.Èosiužaktérimôžuvnovembri2008pamätaoudalostiz5.marca1990?
Prokurátorský záver poznáme.PavolS.simoholpo19rokoch vydýchnu… Aj keby bol
záverprokuratúryopaèný,t.j.ak
by prokuratúra naozaj podala
naPavlaS.obžalobuzaskutok
zroku1990,bolobyzaujímavé
sledovareakciepríslušnéhosudu,keïbymal„nastole“màtveho spoluobvineného aj poškodeného a poškodeného má
zastupovaopatrovník,tedamediaèný a probaèný úradník OS
BratislavaI,ktorýbolustanovenýpo12rokochodjehoúmrtia
ažvroku2006?!
Ako tento prípad vôbec
nazva? Hanba vyšetrovate¾ov?
Hanbazodpovednýchnadriadených,ktorícelétierokybralipríplatky za riadenie, ale vôbec
nekontrolovali? Tým nemáme
namyslilen¾udízbratislavskej
„jednotky“,ale–trebárs–ajbý-

Fotoglosa
Možný predaj služobného bytu?

Ilustračnéfoto

„Vroku2003mibolpridelenýslužobnýnájomnýbytvTrenèíne, o èom bola uzatvorená
zmluva o nájme bytu na dobu
urèitú (po dobu trvania služobného pomeru) medzi mnou
a KR PZ v Trenèíne. V roku
2008 sme viacerí nájomcovia
služobných bytov v Trenèíne
adresovaližiadostioodkúpenie
bytu do trvalého vlastníctva na
príslušné miesta v rezorte.
OdpoveïsmedostalilenodEO
KRPZvTrenèínesozáverom,
ževtomèasetoneumožòovala
žiadna legislatívna norma.
Chcem sa spýta, èi sa v súèasnosti pripravuje právna
úprava na získanie nájomného
bytudotrvaléhovlastníctvanájomcu.Tátoproblematikaurèite
zaujíma aj iných kolegov s pri-

delenými služobnými nájomnýmibytmi.“
R.A.,Trenèín
Tlaèový odbor KMV nám
sprostredkoval stanovisko KR
PZvTrenèíne:
„Krajské riadite¾stvo PZ v
Trenèíne ako správca bytov v
súèasnostinemázáujemopredaj služobných bytov keïže je
ich málo a majú slúži predovšetkýmnadoèasnériešenie
bytovejotázkypolicajtov.Odkupovanie služobných bytov je
upravenévzákoneè.182/1996
Z.z.ovlastníctvebytovanebytových priestorov. Pod¾a neho
je byt možné odpreda minimálnezacenu,zaktorúbolnadobudnutýdovlastníctvaštátu.“

valúsekciuvyšetrovanianaMV
SR, poènúc generálom Ivorom
a všetkými jeho nasledovníkmi
až po vedenie ÚJKP. Koho už
dnesbranazodpovednos?
Všetcipoznámepomery,ktoré dlhé roky pretrvávali na
najvyaženejších úradoch vyšetrovania. (Ozaj, nepretrvávajú?!Viïkaždoroènésprávygenerálneho prokurátora…) Kedy
a kto však má právo poveda,
žeèojeve¾a,toužjenaozajve¾a–napríkladtýchtakmer19rokovstíhaniavréžiivyšetrovate¾ov pod oèividne bezmocným
„dozorom“prokuratúry?
Taký je život?
Kdesi úplne ïaleko ostal
osud jedného obyèajného chudobnéhoèloveka,devätnásrokovstíhanéhoPavlaS.Jetouž
takmer60–roènýinvalid,ktorýsi
za iné svoje hriechy odpykal
svoje.Žijeakožijevjednejubytovni na Záhorí. Ako obèan
tohto štátu má bez akejko¾vek
diskusie právo na spravodlivé
zadosuèinenie.Celkomjevšak
možné,žebysapritempepráce nášho ústavného súdu nemusel koneèného verdiktu ani
doži. O prípadnej sažnosti do
Štrasburgu ani nevraviac. Taký
ježivot?!
PS. Poh¾ad prezidenta PZ
gen. Jána Packu na tento prípadprinesiemevbudúcomèísle.PeterOndera
Na internete koluje fotografia,
ktorá prinajmenšom zaujme.
Zobrazuje technicky jednoduchý,
ale naozaj robustný retardér èi
skôr„zastavovaè“motorovýchvozidiel pred chráneným železnièným priecestím. Pod¾a pozadia fotografie by mohlo ís o
technickézariadenie„sovietskeho
typu“. Jednoduché, no zjavne
úèinné.OpýtalismesaajnaPR
oddelenínašichželezníc,èiotakom nieèom vedia. Dostali sme
odpoveï, že v našich podmienkach sa s podobným konštrukèným riešením v Polomke ani nikde inde neuvažuje… Ale zaujímavétoje,èinie?(r)

PolicajtizTrebišovabližšiekobèanom
V dòoch 14. – 15. augusta
2009savTrebišoveuskutoènilo podujatie s názvom Dni
mesta Trebišov, ktoré sa už
opakovane koná v mestskom
parku, ktorý podujatiu dodáva
uvo¾nenú atmosféru bez hluku
dopravnýchprostriedkov.Medzi
atrakcie podujatia pre mladšie
vekové roèníky patria kolotoèe,
prestaršíchstánkysobèerstvením,kultúrnyprogram,pretekyv
parkúrovomskákaní.Nazabezpeèení Dni mesta Trebišov sa
koždoroène podie¾a aj Okresné
riadite¾stvo PZ Trebišov, ktoré
monitoruje bezpeènostnú situáciu a zabezpeèuje verejný poriadok.
Neodmyslite¾nou súèasou
Dni mesta Trebišov je aj súaž
vo varení gu¾áša prihlásenými
družstvami z radov obèanov a
organizácií.Vtomtorokusasúažeužpodruhýkrátzúèastnilo

družstvoOZPpriORPZTrebišov,ktorévtomtorokuobhajovalo minuloroèné prvenstvo. V
silnej konkurencii majstrov varešky naše mužstvo tohto roku
prvenstvonezískalo,avšaksvojimúèinkovanímnadchloobyva-

te¾ov mesta Trebišov a pri¾ahlých obcí a v neposlednom
radezblížilovdnešnejhektickej
a vïaka rôznym skupinám napätejdobeverejnosapríslušníkovPolicajnéhozboru.
(ZOOZPvSRTrebišov)
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Naèosúnámodbory?
(Pokraèovaniezostrany1)

viacrokmibolvtom,žesmenaberalidozborunekvalitných¾udí, pretože boli nízke kritéria,
nízkenároky.Úkolovalisakrajskí riaditelia na masívne prijímanie,abysapokrylistratypoodídených.
REDAKCIA:
Policajtov
naozaj chýbalo ve¾a, v skutoènosti sa však stavy ani nemohli naplni, pretože mzdové
prostriedkynavo¾nétabu¾kysa
použili na zvýšenie odmeòovania niektorých skupín policajtov…

M. LITVA: Minister Palko
objektívne nedostal pre rezort
to¾ko prostriedkov, ko¾ko sme
potrebovali,alemysmeužnemohlièakanainúpolitickúkonšteláciu, ktorá by bola trebárs
cez rezort financií priaznivejšie
naklonenánašimpotrebám.Èiže ak sme sa rozhodli pre verejnýprotest,boltoodraztoho,
ženašeúsilienebolopochopenéanašeargumentyprirozporových konaniach vedenie rezortuneprijímalo.
REDAKCIA: Verejný protest
bolvnašichpodmienkachnieèo
celkom nezvyèajné. Jeho
úspechèineúspechvmnohom
záležalnatom,akoprotestprijme verejnos, èi pochopí argumenty. Bolo milé prekvapenie,
že verejnos prakticky jednoznaèneúsilieodborárovpochopila. A keï sa teda s odstupom
èasu pozrieme na výslednos
týchtoprocesov,hlavnévecisa
podarilorealizova.Niecelkom,
nie úplne, ale urèite sa všetci
zhodneme,žeposlednéštyriroky sú výrazným posunom
vpred.
M. LITVA: Nastúpili sme na
realizáciu krokov, ktoré bolo
potrebnéurobi.Prišielnovýminister, našli sme pochopenie,
veci poznal a výsledky sú. Nie
je to však koniec, ale zaèiatok
cesty,naktorúsmesavydali.
L. GRAÈÍK: Ja by som to
zobral z iného uhla poh¾adu.
Každý minister prinášal do rezortu urèitú svoju filozofiu. Èo
som vnímal ve¾mi negatívne na
pánoviministroviPalkovi,tobolo uplatòovanie filozofie tvrdej
represie a reštrikcie. Myslím si,
že aj to bol jeden z dôvodov,
preèo policajti vo ve¾kých
poètoch opúšali naše rady.
Vládla atmosféra strachu, pociovalsomtoajnaAkadémiiPZ,
kdesomvtedypôsobil.Ve¾a¾udí zvažovalo odchod, pretože
mali pocit, že tu logické argumenty neplatia. Sám som sa
takmerstalobeoutejtofilozofie

dokonca ešte za pána ministra
Pada. Toto zneisovanie a personálne sekerníctvo ïalej prehlbovaloneistotu.
M. LITVA: Keï už sme pri
tom,to,èosadialo,tedavýrazné excesy študentov a policajtov bolo dané aj tým, akú
kvalitu ¾udí sme prijímali. Povedali sme si, že musíme h¾ada
cesty,akonajmäumladýchpolicajtov vybudova väèší pocit
zodpovednostiasebadisciplíny,
aby sami chápali, preèo chcú
osta v Policajnom zbore a budova svoju dlhodobú kariéru.
Opä sa teda dostávame k súboruopatrení,ktorévedúkstabilizácii–adekvátneodmeòovanie a plnokrvné využitie možnosti kariérneho rastu – aby si
¾udia sami rozmysleli, èi budú
robi sprostosti a hanbu Policajnému zboru alebo sa im
oplatídodržiavadisciplínu.
L. GRAÈÍK: Stále je však
dos prípadov, kedy je policajt
prepustený bez náležitých dôkazov. Toto ustanovenie, možnosprepustibezudaniadôvodu, je ve¾mi nešastné, pretože
stále ponecháva priestor pre
vlastné ego nadriadeného. Nepodarilosanámtopresadi.Terazjedostupnejšiacestazmeni
to.
REDAKCIA: Zasa sme pri
jednejzúlohodborov…
M. LITVA: Kto dnes obháji
práva a záujmy zamestnancov,
aknieonisamiprostredníctvom
odborov?Aksaniektospolieha
nanejakúvyššiumocalebona
nejakúpolitickústranu,takjev
omyle.Nacelomsvete,ajvtých
najvyspelejšíchdemokraciáchje
obhajoba práv pracujúcich
základnýmposlanímodborov.
REDAKCIA: Odboryajvnašichpodmienkachdokázalive¾a
vybojova, èi skôr vyrokova.
Èasèlenovvšakzlevníma,že
ostatní, teda neèlenovia sa na
týchto výdobytkoch zvezú, hoci
sami niè neurobia, získajú tie
istévýhody…
M. LITVA: Jetosícetak,ale
nedásapredstavi,žebyodbory vybojovali nieèo len pre
odborárov. Je ažké si predstavi, aby odbory bojovali trebárs
za valorizáciu len pre odborárov.Tojeotázkaetikyasvedomiatých,èomyslialennaseba.
Základným princípom odborov
je solidarita. Èo ma však prekvapilo: nás roky vychovávali v
socialistickomduchu,kolektívne
a v duchu solidarity. Teraz sa
ve¾mi intenzívne zoznamujeme
s pomermi v západných krajinách a zisujeme, že u nich je
solidaritapracujúcichnaïaleko
vyššej úrovni, ako je momentálne u nás. Hovorím teraz
ocelejnašejspoloènosti:unás
jekaždýtakpovediacsúkromník
sámsaseba,aaksaajdokážu
¾udia spoji, väèšinou sú to
zoskupeniazáujmové,sebecké.
Je tu ve¾a ¾udí, ktorí sa boja
nieèo riskova, nechcú sa obetova,pomôc,aleradibypožívali všetky výhody. Je tu ve¾a
sebectvaaalibizmu.Týkasato
aj èasti riadiacich pracovníkov,
ktoríviacvnímajúsvojeosobné
záujmy, nie záujmy kolektívu,
ktorýriadia.Jedinácestadopre-

dujevnašejtrpezlivosti,vpresviedèaní, aby ¾udia pochopili,
ženietinejcesty,lenvspájaní
síl. Dovolím si poveda, že náš
Odborovýzväzpolíciejevtomto chápaní nevyhnutnosti ïalej
–vporovnaníscelkovouspoloèenskou klímou a vnímania
odborov verejnosou. Dbáme o
to, aby sme pri kritike dokázali
navrhnú aj schodné iné riešenie.Apredsaanipodielorganizovanýchpolicajtovkichcelkovémupoètuniejeeštetaký,aký
by sme si predstavovali. Respektíve je nižší, než v iných
európskychkrajinách,kdemajú
policajné odbory trebárs aj storoènútradíciu.
REDAKCIA: Znamenáto,že
èlenstvovOZPjeeštestálepre
zamestnancovmáloatraktívne?
Akozvýšijehopríažlivos?
L.
GRAÈÍK:
Trpezlivo
vysvet¾ujemenajmämladým¾udom, aký je význam OZP, èo
ponúkaaèožiada.Malsomnedávno debatu s mladým policajtom, ktorý sa pýtal, èo mu
èlenstvo dá. Uviedol som príklad – neby tlaku nášho OZP,
kariérny postup by v tomto rezorte bol ešte stále neznámym
pojmom. Základom musí by
trpezlivé vysvet¾ovanie, propagovanie, aby najmä mladí pochopili, v èom je význam èinnosti OZP a aby cítili potrebu
zúèastòova sa na tejto práci.
Táto osveta je nesmierne dôležitá, ak to ¾udia pochopia, vnímajúnásúplneinak.Ve¾mipodstatné je, aby sme nezaspali,
aby sme boli na pulze dòa a v
predstihu otvárali témy, ktoré
násbudútlaèi,ktoréjepotrebné rieši. Ak k tomu dokážeme
da aj konštruktívne návrhy na
spôsobyriešenia,potomjetotá
najsprávnejšiacesta.
M. LITVA: (so smiechom)
Hádamnechcešpoveda,žetu
spíme!Mnohokrátsitietoúlohy
vyžiadajúcelérokyúsilia.Ko¾ké
roky sme bojovali napríklad za
kariérny postup alebo za nový
systémvzdelávania!?Vždyjeto
behnadlhútra.
M. MAGDOŠKO: Skúsim sa
tohodotknúzinejstrany.tonie
jeproblémlenèlenovodborovéhozväzu,vrámciKOZsmena
tom v podstate najlepšie, ale o
poslaní odborov a o èlenstve v
odborochmusímehovorivrámci celého Slovenska. Slabý
záujem o vstup do odborov je
súèas procesu transformácie
tejtospoloènosti,kdeeštestále
vládne vysoká miera korupcie,
klientelizmu.
Mnoho
zamestnancov neverí ani odborom,bojasa,súradi,ževôbec
majú zamestnanie. Druhá skupinazamestnancovzasanevnímapotrebuodborovpreto,lebo
má svoje konexie, známosti a
vedia si pre seba vybavi, èo
potrebujú – samozrejme, neraz
aj na úkor druhých. To, èo dosia¾kolegoviahovorili,jecesta,
ako tieto negatíva dosta zo
spoloènostipreè,ajkeïvidíme,
žeešteaj20rokovjeprikrátky
èas.Viïmetotak,ženašikolegovia v rámci EuroCOP–u, trebársvseverskýchkrajinách,datujúvzniksvojichodborovaždo
devätnástehostoroèia.Onipre-

šlive¾midlhúcestuvpodmienkachklasickéhotvrdéhokapitalizmu,ktoráichzocelilaanauèila bojova. My sme novými pomermi zaskoèení, nemáme v
tomto smere nijakú historickú
skúsenos, ten kvázi kapitalizmus sme viac menej preskoèiliadnesmámeakýsireformovaný kapitalizmus s otvorenou
ekonomikou,alesmetódamiraného kapitalizmu, kde úèinne
vládnu skupinové záujmy, korupcia, klientelizmus. Zoberme
sinášzákonníkpráce–prikaždejzmenevládysazvádzanajväèší boj práve o postavenie a
právomoci zamestnancov voèi
zamestnávate¾om a o pozície
odborov. V zahranièí už dávno
niesútakéfrekventovanézmenyzákonníkapráce,akojetou
nás,vonkujetonorma,oktorej
sa–takakooústave–užve¾mi
nediskutuje a málokto si dovolí
spochybni ju. Ctia ho zamestnanci aj zamestnávatelia,
nikto si nedovolí presadzova
nejakébrutálneformyzaobchádzania so zamestnancami, ako
sme toho svedkami u nás. My
smestáleeštelenkdesivpolovici a máme strašne ïaleko do
cie¾a. Kým sa nám nepodarí
odstráni tie nešváry, o ktorých
som hovoril, neporastie ani dôvera k odborom. Môžu by
obdobia, kedy odbory nemajú
silusplnièidosiahnuto,èoby
¾udia oèakávali. My sme zažili
také obdobie za Palka. Èiže
otázku zvýšenia èlenskej
základne vnímam ako ve¾mi
vážnu a nie som prive¾ký optimistavtom,žebyvnajbližších
rokoch nejako prudko mala
vzrás .Nesmierne ma to mrzí,
pretožesúhlasímspánompredsedom,ženašizápadníkolegoviauždávnopochopilizákladnú
pravdu–aksasaminepostarajúosvojepráva,niktoimdobrovo¾neniènedá.
REDAKCIA: Èo s týmto
poznaním?

M. MAGDOŠKO: Z jednej
stranysi–vporovnanísosituáciouvcelejKOZ–môžemegratulovaavytešovasa,akísme
úžasní v porovnaní s inými odborovými zväzmi. Na druhej
stranesimyslím,ženiejeve¾a
vlád, ktoré majú záujem, aby
mali funkènú a akcieschopnú
políciu.Tojedvojitýmeter.Akje
funkcieschopná, nekompromisná, tak potom tá kosa ide
kamarát, nekamarát. Môže sa
potom sta, že sa dostanú do
problémov so zákonom naši
známi,ajpolitici–atoužnemusí by niekomu príjemné. Preto
niekomu možno viac vyhovuje,

aby bola funkèná niekedy len
tak naoko, aby boli mechanizmy, ktoré umožòujú ten zákon obís. Však sme podávali
trestné oznámenie na ministra
vnútraapovo¾báchnámbolov
istej zložke povedané, že èi
sme sa zbláznili, hádam nebudemestíhaexministravnútra!?
Toto by sa v niektorých krajináchnemohlosta.VNemecku
bolodstíhanýzabranieúplatkov
ve¾mictenýpremiérapredseda
najsilnejšej strany, bol to smutnýkoniecjehokariéry.Ajeviac
takýchprípadov,ževniektorých
krajinách dokázali nekompromisneuplatnizákon.Nemôžem
poveda, že by to u nás bolo
pravidlo.
P. MEKIÒA: Èo nám ešte
nepridáva, to sú rôzne organizaèné zmeny pri každej zmene
ministra, utváranie nových
štruktúr,presuny¾udíajprotiich
vôli.Odborybolinerazbezmocné a výsledkom bola nedôvera
voèi odborom, sklamanie
postihnutých a vystúpenie z
odborov.Takýèloveknikdynebude presviedèa ïalšieho, aby
tamvstúpil.Žiadameodnadriadených, aby nám vyhodnotili
projektskrátenéhovyšetrovania
pod ÚJKP, dodnes niè. Ale už
robímedruhýexperiment,žeich
vraciame na obvodné oddelenia,kdenútime¾udírobiskrátené vyšetrovanie – nielen tých,
èo sú na dôstojníckych miestach, ale poverujeme aj ¾udí v
dvojkách triedach. To všetko
vplývaajnadôverukodborom
– èi dokážeme vždy a všade
úèinne zasiahnu. Èo nám tiež
neprispieva, že vôbec nemáme
prípravu mladých na vstup do
odborov. Vo¾akedy sme sa
smiali, že komunisti mali predvstupovúorganizáciuSZM,kde
si pripravovali kádre, uèili ich
organizova a riadi, u nás nemámevyèlenených¾udí.
M. LITVA: Nesmiemetozva¾ova na zamestnávate¾a, je to
vec odborov, našej schopnosti
týchto¾udísipripravi,vychova.
A je to vec uvedomelosti ¾udí,
aby cítili potrebu èlenstva.
Nesmieme¾uïoms¾ubovaviac
než dokážeme splni a na druhejstrane¾udiasimusiauvedomi, odkia¾ pokia¾ siahajú naše
možnosti.
REDAKCIA: Možnojetokacírskypostreh,alezdásami,že
¾udia si viac vážia a spoliehajú
sanaodbory,keïjezle.Keïje
dobre,akobyichnepotrebovali.
M. MAGDOŠKO: Viete,kedy
sme mali najnižšiu èlenskú
základòu? Paradoxne v roku
1994. Èím to bolo spôsobené?
Po onom zemetrasení v roku
1989 sme mali takmer stopercentnú organizovanos. Odboryvtedyurobilinesmiernykus
ažkejpráce,abypolicajtovzbavilistrachuazabezpeèiliimnejaké istoty v novom režime. V
novovznikajúcom Policajnom
zboresanámtove¾mirýchlodo
istejmierypodarilo,policajtizaèali nadobúda istoty – a zaèali
vystupova z organizácie, ktorá
bola hlavným hnacím motorom
pretietoistoty.
M. LITVA: Nerobmesiilúzie,
žebytuvdoh¾adnomèasedo-
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šlo k prudkému zvýšeniu našej
èlenskej základne. To bude
trva,kýmsatozmení.Keïsme
založili odbory po revolúcii, povedal som si, že to bude trva
rokalebodva,kýmsa¾udiaprestanúbá.Somtuužko¾kéroky,
a¾udiasastáleboja.Atosmev
societe,kdebymaliby¾udias
najvyššímprávnymvedomím.
P. MEKIÒA: Áno,aležijeme
v štáte s dosia¾ nízkou vymožite¾nosoupráva.Policajtiniesú
bokom.
M. MAGDOŠKO: Aksizoberiemeorganizovanos,lentopotvrdí, èo som už hovoril. Èím
ïalej od Bratislavy, tým väèšia
organizovanos. V blízkosti
centra,tedavokolíministerstva
èi na prezídiu si ¾udia všelièo
dokážu vybavi. Asi ¾udí
naštvem, ale obrovská väèšina
znichsatamdostávanazákladekontaktov.Onianinepociujú
potrebu by solidárni s ostatnými zamestnancami, pretože vo
všeobecnostimajúblízkokrozhodovacím štruktúram a svoje
potreby riešia individuálne systémomtymne,jatebe.Tojetá
vnútornákorupcia,oktorejsme
svojho èasu urobili aj seminár.
Korupciu sme rozdelili na vonkajšiu,ktorájepostihnute¾názákonom, a potom vnútornú – v
systémepreviazanostislužieba
protislužieb.

P. MEKIÒA: Amypresadzujemedôslednéuplatòovaniekariérnehopostupu…
M. MAGDOŠKO: Keï sa
námpodarívytlaèizpolícierodinkárstvo,vnútornúkorupciua
keï zamestnanci zaènú vníma
zmysel a význam svojho vlastného zapojenia do odborovej
práce, tak nám zaène èlenská
základòarás.
M. LITVA: Pýtamesa,èoterazstým.Presadilismezásady
kariérnehopostupu.Odboryrobiato,žeutvárajúpodmienkya
pôjdeme týmto smerom ïalej,
pretožepeniazesúnajsilnejšou
motiváciou pri ceste hore. Ale
nemôžeme za ¾udí študova,
vzdeláva sa, usilova sa o postup.Mymôžemedbaoto,aby
mali priestor a aby sa dodržiavalipravidlá.Urèitejechoré,ak
niektosnižšouplatovoutriedou
zarábaviacakojehokolegavo
vyššej. Èi sa to niekomu páèi
alebo nie, toto ešte musíme
odstráni. Je to forma, ako dovies ¾udí k tomu, aby mali
záujem o vyššie pozície. Je to
uzatvorenýkruh.Všetcinadávame na slabú odbornos ¾udí na
riadiacichútvaroch,alemnohokrátsatamdostávajú¾udia,ktorínemajútalent,skúsenosti,vedomosti, prax. Pod¾a mòa bydlisko v Bratislave nie je patent
na rozum. Na riadiacich útvarochamiestachbymalibynaj-

rozumnejší ¾udia z celého Slovenska, nielen z Bratislavy. To
je nešastie Policajného zboru.
Toto treba rozhýba, èas vecí
sa nám podarila, èas z titulu
nedostatku peòazí nie, èakali
smedruhúetapu,žia¾,prišlakríza, je tu evidentné oddialenie.
Skrátka, tento proces nepovažujemezaskonèený.Vieme,èo
máme robi, vieme, ako ïalej,
musíme nájs zhodu s vedením
avedeniemusínájspeniaze.
L. GRAÈÍK: Kariérnypostup
je ve¾mi závažný inštitút, ktorý
zmenil filozofiu celého diania v
Policajnom zbore. Celý život
som robil s mladými policajtmi,
so študentmi. Aký majú názor?
Aj poslucháèi špecializovaného
štúdia na Akadémii PZ sú presvedèení, že ich koneèné zaradenienebudeadekvátnekvalite
toho,èovyštudovali.Žesaprostonatiepostynedostanú,pretoženiesústanovenépríslušné
kritériá.Keïsomimhovoril,že
smepoložilizákladykariérneho
rastu,takmavysmievaliadnes
vidím, že pán predseda má
pravdu – že skôr máme problém, aby študenti využili možnosti kariérneho postupu, aby
nevolili¾ahšiucestu,ktoráimsíce na zaèiatku zaruèí vyšší príjem,aleoddialireálnemožnosti
kariérneho rastu až na ten vrcholný piedestál. Každý musí
masámzáujem,tovprvomrade.
M. LITVA: Odborysúdnesv
pozícii, že môžu vedie, môžu
chcie,aleabyproblémyvyriešili,musianájsspoloènépostupy
sozamestnávate¾mi.Celkomsa
to pozitívne vyvíja, sme už ïalej, dnes považujeme zásady
kariérneho postupu za vstupné
minimum. Zaèali sme vstupné
rokovaniasvedenímsekcieriadenia ¾udských zdrojov, ako tie
výnimky zúži, ako utvori ešte
reálnejší priestor pre kariérny
postupazamedziboènýmvplyvom, ktoré tu ešte stále sú v
prospechsvojichblízkych.Toje
to,èoMariánMagdoškopomenovalvnútornoukorupciou,keï
sadofunkciídostávajú¾udialen
preto,žemajústrýkanasprávnom mieste, no nevedia niè o
práci,ktorúbudúrobi.
REDAKCIA: H¾adaním najobjektívnejších foriem výberu
do PZ sa už dlhšie zaoberá aj
redakciaPOLÍCIA…
L. GRAÈÍK: Sme zasa pri
spôsobe, akým sa u nás robí
prijímacie konanie do zboru.
Žiadostí o prijatie na krajských
riadite¾stvách je neúrekom. Sú
názory, že prijímací proces by
sa mal integrova na príslušné
stredné odborné školy PZ, kde
bysavznaènejmiereobmedzilo rodinkárstvo. Takýto systém
vo¾akedyexistoval,poznámho,
mámsnímbohatéskúsenostia
patrím medzi zástancov tohto
systému.
M. LITVA: Stálesazaoberáme otázkami skvalitnenia prijímacieho konania. Ja vidím
schodnériešenievcentralizovaníprijímaciehokonania.
M. MAGDOŠKO: Teraz budem oponova obidvom názorom mojich kolegov na túto tému. Najlepší spôsob, ako
odstráni korupciu a rodinkárstvo, je da celý proces
pod verejnú kontrolu. Pod verejnoukontrolourozumiempoli-

cajnú verejnos a nemyslím si,
že by sa prechodom na školy
odstránila korupcia, pretože aj
tenriadite¾školy,ktorýbypodpisoval prijatie, je skorumpovate¾ný.Aužvôbecbysomnebol
za sústredenie prijímacieho konanianacentrálnuúroveò,pretože tu by sa dokázali naozaj
dia zázraky. Nemusíme chodi
ïaleko:volenépersonálnerady,
ktoré budú rozhodova o prijímaní uchádzaèov. V tom vidím

somného vyjadrovania taký
štvorkár?Premòajezlématuritné vysvedèenie signálom neschopnostialeboneochotypracova na sebe. A takí ¾udia nemôžubyvpolíciiužitoèní.
REDAKCIA: Ak sa držíme
štatistiky z prijímacích skúšok,
tak zo slovenského jazyka vypadlo relatívne ve¾mi málo
uchádzaèovoslužbuvPZ.
P. MEKIÒA: Asi sa zhodnemevtom,žeterajšímuchádza-

Niekedy bolo až neuverite¾né,
akénepodarkysmebolischopníprijadoPZ.Akniektourobív
desariadkovom diktáte trebárs
so sto slovami šesdesiat
chýb…takí¾udiasaknámhlásili.Nevyvrátite¾nýfaktjetiežto,
že keï som sa ocitol so skupinou 30 zaèiatoèníkov a opýtal
somsaich,ktoríznichprišlido
Policajnéhozboruzpresvedèenia,taksaprihlásilitraja.
REDAKCIA:
Rozumiem

jedinúcestu,adnes,akjeniektona…
M. LITVA: Vieš si predstavi
slovenskýmodel?Vprvomkole
by prijali všetkých svojich známych….
M. MAGDOŠKO: Viem si
predstavislovenskýmodel.Pripustím,ženazaèiatkubymohol
takto fungova, že prijmeme
všetkých svojich známych, ale
každý si musí uvedomi, že ak
personálnym radám dáme na
zaèiatok jednoroèné volebné
obdobie,taksive¾mirýchlorozmyslia, èo bude po roku, èi si
budú h¾ada prácu inde, alebo
sa budú vo vo¾bách znova
uchádzaopostvrade,kdepreukázalisvojpoctivýpostup.
P. MEKIÒA: Možno by takí
poctiví boli práve nepohodlní a
nebolibyzvolení…
M. MAGDOŠKO: Nemyslím
sito.
M. LITVA: Terazmámemožnos posudzova každú žiados
ovýnimkuzkariérnehopostupu
a vidíme, èo sa pri tom dnešnomprebytkuzáujemcovoprácuvPZvyberá.
M. MAGDOŠKO: Máš pocit,
žejetovnezodpovednosti?
M. LITVA: Nie,myslímsi,že
korupciabyexistovalaajvtom
modeli. Neviem si vysvetli, že
pri dnešnom pretlaku záujemcovvyberáme¾udí,ktorýchmaturitné vysvedèenia sú samá
štvorka odvrchu až dole! Priznámsa,kýmsmesatýmnezaèalizaobera,takévysvedèenie
som si ani nevedel predstavi!
Ešte aj zo slovenèiny. Tú bude
ve¾mi potrebova v mnohých
odbornostiach – trebárs aj na
skrátenom vyšetrovaní,. na
dopravepririešenínehôd…Èasy, keï policajti h¾adali klávesy
na písacom stroji a zápisnice
boli plné hrubých chýb, sú už
azda nenávratne za nami. A
aké môže ma schopnosti pí-

èom, ktorí prichádzajú priamo
zo stredných škôl ako osemnásroèní, okrem iného ve¾mi
chýba aj základná vojenská
služba…Atrebazmenivekprijímania do Policajného zboru.
Hranica 21 rokov sa vidí by
optimálna.
M. MAGDOŠKO: Dobre,nechajme štvorky štvorkami. Plne
súhlasím s Pa¾om Mekiòom,
evidentne nám treba zdvihnú
vekovú hranicu prijímania do
PZ.

správne, že poslaním odborov
je utvára podmienky pre kariérny postup a že na tých
rebríèkoch chceme ma èo najkvalitnejších¾udí?
M. LITVA: Toèojednes,je
ve¾mi podstatné – výrazne sa
zvýšilzáujemovstupdoPZ.Je
to sèasti urèite aj odraz krízy,
utváratovšaklepšiepodmienky
prekvalitnývýber.Akvyberáme
nekvalitne, tak je to obraz
nekvality práce MV na tomto
úsekupráceamalobysastým
nieèo robi. Faktom je aj to, že
otázka zrelosti uchádzaèov je
problémová.
REDAKCIA: Viacero materiálovPOLÍCIEvposlednomobdobísmerovalopresnetam…
M. LITVA: Vidíme to aj pri
pohovorochs¾uïmi,ktorížiadajú o znovuprijatie do PZ. Už aj
sami, z vlastných skúseností
prišli s tým, že by odporúèali
vyššívekprevstupdoPZ,lebo
aj oni boli po prvýkrát nezrelí,
neuvedomovalisivážnostohto
kroku a nevážili si možnosti,
ktoré im kariéra v PZ ponúka.
Dnesužvnímajúveciinak,prešlipraxouvcivileazaèalisiurèitéveciváži.
REDAKCIA: Poïme sa
pozrie trochu do budúcnosti.
Èo si policajné odbory dávajú
do programu pre nadchádzajúce obdobie v smere von, èo v
smeredovnútra?Èoztohobudetaké,abysazvýšilaatraktivita èlenstva v OZP, èo teda
mieniOZPurobipreposilnenie
èlenskejzákladne?Budemetedazvyšova–opäpoužijemten
výraz – atraktívnos èlenstva v
OZP,alebobudemerátaskôrs
tým,žeprípadnezhoršujúcasa
sociálna situácia ¾udí prirodzenýmspôsobomvzbudízáujemo
èlenstvovodboroch?Nemyslím
týmlenOZP,aleodboryakotaké.

L. GRAÈÍK: 27 rokov pôsobím vo výchove mladých policajtov, pôsobil som na strednej
škole a ïalších 14 rokov na
Akadémii PZ. Samozrejme, že
sledujeme ïalší osud našich
poslucháèov. Plne sa zhodnem
spánompredsedom–tí,èomali zlé študijné výsledky už na
strednej škole, nemali ani
neskôr ve¾ké ambície, skonèili
na spodných prieèkach kariérneho postupu, nemali
záujem ïalej zvyšova svoju
kvalifikáciu. Ak túto problematikuzhrniem,takjeve¾midôležité, aby sme robili naozaj kvalitný výber do PZ, pretože dlhé
predchádzajúce obdobie to bol
skôr nábor, pretože nebol
dostatoèný poèet ¾udí a umelo
sa znižovali kritéria na prijatie.

(Dokončenienastrane8)
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NaotázkyredakciePOLÍCIAodpovedajú
VsúvislostisnadchádzajúcimV.zjazdomOZPvSRsmeoslovilivšetkýchpredsedovkrajskýchrádOZPvSRapoložilismeimrovnakéotázky.
l OdIV.zjazdumámezaseboudoshektickéroky,plnézmienvovnútrirezortu.Ktoréznichpovažujetezanajdôležitejšie–vdobromivzlom?
l Vpoh¾adenauplynuléroky:zèohomáteakopredsedakrajskejradynajlepšípocit?
l Zèohonaopaknajhorší?
l ÈobudetepovažovazanajdôležitejšievpráciOZPprenadchádzajúceobdobie?
Odpovedenašichkrajskýchpredákovprinášamevplnomznení.

Korektne v kariérnom postupe
Predsedomkrajskejradynie
somceléobdobiemedzidvomi
zjazdmi, túto funkciu som prevzal v apríli 2008, avšak aj
predtýmsomsaaktívnezapájal
doèinnostiOZPvSRakoèlen
krajskejrady.ZaobdobieodIV.
zjazdubysomvyzdviholdvetaké najdôležitejšie udalosti v re-

Nerobme hneï z ¾udí èierne ovce!
kategóriu vidím policajtov pred
dôchodkovéhoadôchodkového
veku. Pod¾a mòa by mnohí z
nichešteajpodovàšení55.ro-

ku mohli by prínosom pre PZ.
Ukazujú to aj skúsenosti zo
zahranièia. Je potrebné h¾ada
možnosti a spôsoby ako využi
ichskúsenostizpraxe–trebárs

v systéme celoživotného vzdelávaniapolicajtov.Hlavnezdôvodustarnúcehoobyvate¾stvav
Európskejúnii.Apripoh¾adena
tento problém vystáva otázka
èo s kategóriou starobných dôchodcov, ktorým vek èi zdravotný stav neumožní postara
sa o seba. Takisto pod¾a informácií zo zahranièia vyvstáva
potrebaviacsastaraoto,aby
mohli najmä naši osamotení
vyslúžilci dôstojne strávi starobu trebárs v penzióne pre policajných dôchodcov. Sú to len
myšlienkyprebudúcnos,jejasné,žesaažkozrealizujúvnajbližšíchštyrochrokoch.Vidímv
tejto oblasti perspektívu pôsobeniapreodbory.
MáriaMolnárová,
predsedníčkaKROZP
vSRKošice

Ilustračnéfoto

Viem,žemnožstvovecí,ktoré sú dôležité z celorezortného
poh¾adu,spomenúajmojikolegovia.Jabysomzaèalatým,èo
považujemzanajhoršievmojej
práci – to sú momenty, keï
pred výbor dostaneme vyjadri
saknávrhunaprepustenienejakého policajta. Vzh¾adom na
súèasný mechanizmus tohto
procesusamyodboráriusilujemevyjsstíhanémuèlovekumaximálnevústrety,kedyko¾vekje
to èo len trochu možné. Dos
èasto sa na takýchto ¾udí h¾adí
akoby už boli vopred právoplatne odsúdení a ich vina
bola nespochybnite¾ná. Vieme,
žetoniejevždytak,vtakýchto
prípadochsausilujemepolicajta
podrža, podpori aj cestou našich základných organizácií a
poskytnú mu právnu ochranu.
Prebudúcnosbyurèitestáloza
úvahu zaèa konanie o prepustenípríslušníkaažpripodaní návrhu na obžalobu, nie na
zaèiatku prípravného konania.
Neublížilo by sa tak to¾kým ¾uïomaichrodinám.Vnejednom
konkrétnom prípade sa totiž až
nasúdeukázalo,žeskutoènos
bola ove¾a zložitejšia a mnohýchsúdoslobodil.Keïsapodarí oèisti meno príslušníka,
osobnesomvtedyve¾mišastná
adobrepadnú(radaprijmemaj
za ostatných kolegov) slová
vïaky. Samozrejme, sú aj prípady, kedy sa kolegovi nedá
pomôc,prípadnesúdôkazytaké jasné, že jeho vinu už ïalej
nikto nemôže spochybni. Ale
nepáèisami,keïhneïnazaèiatkuabeználežitýchdôkazov
robiazkaždéhoèiernuovcu.
Èo sa týka pozitív, urèite je
ve¾mi kladné, že sa zaujímavo
pohli platy policajtov najmä v
nižších tarifných triedach.
Vieme, že od platovej triedy 4
už pretrvávajú nezrovnalosti a
pokrivenia,ktorébudepotrebné
odstráni,nedalosaurobivšetko naraz. Potrebujeme poupratovaajvsystémeodmeòovania
voverejnejaštátnejslužbe.
Ak mám hovori za košickú
KrajskúraduOZPvSR,našou
hlavnou úlohou bude aj v nadchádzajúcom období dba na
sociálne práva zamestnancov
rezortuapomáhanajmäpririešení bytovej otázky, pretože je
to ve¾mi naliehavý problém.
Najmämladípolicajtianipozvýšeníplatovnemajúve¾mišancu
získahypotékunabyt,musíme
h¾adamechanizmy,akoimpomôc èo najskôr splni sen o
dôstojnom bývaní, zabezpeèi,
aby ich byt motivoval osta v
Policajnom zbore. Ako rizikovú

Najdôležitejšie sú vzťahy
Za najdôležitejšie v uplynulomobdobípovažujemto,žesa
vytvorilaináatmosféravovzťahochmedziOZPvSRavede-

nímMVSR,ahlavnespolupráca a rokovania s ministrom
vnútra sú podľa mňa na inej
kvalitatívnejúrovni.

Ako predseda KR OZP v
Trnavesomrád,ževeľmidobré
vzťahy sú i medzi odbormi a
vedením KR PZ v Trnave.
Zvlášť oceňujem dobre vzťahy
s pánom krajským riaditeľom,
kde takmer vždy vieme nájsť
spoločnú reč aj pri riešení problémov.
Myslímsi,ževbudúcnostiby
mal OZP v SR vytvoriť taký,
nazvem to sociálny program,
ktorý by do odborov prilákal
viacčlenov,azároveň byudržal
itýchstarých.
Medzi priority by malo v
budúcnosti patriť znásobenie
stavučlenskejzákladneacítim
potrebu ešte zlepšovať spoluprácusozamestnávateľom.Ito
je základ pre spokojnosť všetkýchzamestnancovMVSR.
EduardUrbánek,predseda
KROZPvSR,Trnava

zorte, a to verejné protestné
akcie proti novele sociálneho
zákona v roku 2005, keï sme
urèite prispeli k tomu aby
schválený zákon parlamentom
nepodpísal Prezident republiky.
Napriekobavámpolicajtovnašli
v sebe odvahu, aby sa k nám
pridaliavyšlidoulícprotestova
za svoje práva. V tom èase si
vytrpelsvojeajpredsedaOZPv
SR, ktorému bol zrušená funkcia a bol zaradený na inú policajnú funkciu. „Užili“ si aj niektorípolicajti,ktoríbolipostihnutí
zadržanietransparentu,naktorom bol výrok predchádzajúcehoministravnútra.
Ve¾mi dôležité bolo pretlaèi
noveluzákonaoštátnejslužbe
príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informaènej služby,
Zboru väzenskej a justiènej
stráže Slovenskej republiky a
Železniènej polície è. 73/1998,
ktorávroku2008prinieslazvýšenieplatovradovýchpolicajtov
a urèitú stabilizáciu v platovej
oblastipolicajtov.Ve¾kúzásluhu
na tom malo vedenie OZP v
SR, pretože to bol ve¾ký boj s
niektorými zamestnancami MV
SR.Schválenietejtonovelyprišlovhodinedvanástej,pretože
neskôr pravdepodobne by už
poslancitentozákonneschválili
– vzh¾adom na príchod hospodárskejaekonomickejkrízy.
Urèite sa dá rozpráva aj o
inýchzmenách,akonapr.organizaèná zmena Policajného
zboruk1.1.2005,keïúradyvyšetrovaniaprešlipodprávomoci
okresných riadite¾stiev ako aj
iných zmenách, avšak ja som
pokladal za dôležité vyzdvihnú
aspoòtietodve.
Odkedy zastávam funkciu
predsedukrajskejrady,vofunkcii riadite¾a KR PZ Nitra je už
druhý riadite¾ a ažko hovori o
najlepších a najhorších pocitoch.Urèitesaažkorozprávao
prípade,keïbolzastrelenýkolegavakcii–možnoajpochybenímniektorýchnadriadených.
Život mu už nikto nevráti. Tiež
bol postrelený kolega pri zadr-

žiavanípáchate¾ovlúpeže,ktorý
zostal ochrnutý a páchate¾om
bolinýkolega.Tietosituáciesa
ažko rozoberajú, ale zaslúžia
si,abysmeonichniekedyhovorili, aby už k takýmto excesomnedochádzalo.
Potešiloma,keïsmedovýkonu dostali väèšie množstvo
novýchvozidielainejtechniky,
pretože polícia už bola pomaly
technickyodpísaná.Urèitetechnikuavozovýparktrebaajnaïalejdopåòaaobnovova,pretože páchatelia trestných èinov
sú ve¾akrát technicky o krok
prednami.
Zastáva funkciu v odborovomzväzeupolícieniejevïaènáfunkcia,urèitemitopotvrdia
aj kolegovia, ktorí sú v obdobných funkciách. Vybudova vo
vedomí nadriadených, že mám
by jeho partnerom pri komunikácii,aniepodriadeným,nieje
jednoduché. Všetko záleží na
komunikácii a prístupe dvoch
¾udí.Vedelbysomsipredstavi
aj lepšiu spoluprácu zo strany
vedenia KR PZ, ale z mojej
stranyjetoobudovanívzahov
a zatia¾ sa nám darí zvyšova
dôveruvedeniaKRPZvodborovýzväz.
Nedá mi nespomenú zavedenie nariadenia o kariérnom
postupe do praxe, kde prezident PZ aj minister vnútra korektnepristupujeknedoporuèujúcim stanoviskám vedenia
OZP v SR k výnimkám z kariérnehopostupuasúhlasísnašimi stanoviskami. Ja som tiež
toho názoru, že policajt by mal
zaèína odspodu a vypracova
sasvojimivýkonminaurèitépozície.Nemyslímsi,ženiektovie
posúdi z prijímacieho konania,
žetenkohoprijímame,jehneï
schopnývykonávavyššiufunkciu.
Ve¾ké ohlasy boli u funkcionárov, že im zasahujeme do
personálnej právomoci, avšak
naterazsiužväèšinauvedomila, že takéto preverovanie ich
žiadostíovýnimkuajzinejstrany napomáha k obsadzovaniu
funkciíužskúsenýmipolicajtmi.
Myslímsi,ženajdôležitejším
do budúcnosti je stabilizácia a
profesionalita policajtov, èo nie
jemožnébezzabezpeèeniasociálnych a právnych istôt policajtov.Policajtisútiežlen¾udia
a musia cíti, že niekto za nimi
stojíamajúurèitézabezpeèené
istoty,abysamohlisvojejpráci
venovanaplnoaniepolitizova
pochodbách,èiimniektosiahnenaplatalebonie.
Chcemvyzdvihnúprácuvedenia OZP v SR, ako aj pozitívny prístup ministra vnútra,
ktorí sa naozaj ve¾kou mierou
prièinili k schváleniu zákona è.
73/1998 a v budúcnosti bude
našou úlohou, aby sme napomohli k udržaniu reálnych
miezd, èo znamená valorizáciu
minimálnevovýškeinflácie.
ViktorKiss,predsedaKR
OZPvSRNitra
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predsedoviakrajskýchrádOZPvSR
Priorita: platy obèianskych zamestnancov
Za najdôležitejší krok považujem protestnú manifestáciu
zamestnancov MV SR, kedy
smeverejnepoukázalinasvoju
zomknutos, silu a zdôraznili
základné princípy a myšlienky,

oktoréOdborovémuzväzupolícievSRide,t.j.obhajobasociálnychistôtzamestnancov.Aj
keïbolireakcieakrokybývaléhovedeniaMVSRnatútoakciu
ve¾minegatívne,èasukázal,že
pravda bola na našej strane,
akoajidei,oktorésaOZPSR
vosvojejprácisnaží,èovysoko
hodnotíajzahraniènáobec.
Ve¾mi dobrým krokom bola
mzdováreštrukturalizáciaupolicajtov,ajkeïtusúeštedetaily, kde by sa tento aspekt dal
vylepšiazeefektívni.
Ve¾kým pozitívom je že boli
vypracovanéauvedenédorea-

lity,princípyKariérnehopostupu
policajtov. Aj keï je potrebné
uvies ho ešte dôraznejšie do
praxe, aby sa stal základným
èlánkom prijímania a ïalšieho
odborného rastu policajtov, a
niejehoobhádzanieuplatòovanímmnožstvavýnimiek.
Zlý pocit mám v tom, že z
úrovneministerstvasavyhlasujú rôzne výberové konania na
obstarávanie služieb a komponentov, avšak mnohokrát tieto
sú drahšie, ako by sme si ich
dokázali zabezpeèi na úrovni
rozpoètových organizácií, èo je
právevsúèasnejdobefinanènej
krízeve¾mineefektívne.
Som rád, že sa podarilo sociálneaekonomickyzastabilizova policajtov a že naši policajti
saužmôžumzdovoporovnáva
s policajtmi v iných štátoch, no
aj tu sú ešte rezervy, ktoré je
potrebnérealizovavpraxi.
Zlý pocit mám aj v tom, že
obèianski zamestnanci akosi
zostalivúzadí,ajkeïnašasnahatuje,alevýsledkyzatia¾vich
mzdovej akcelerácii zatia¾ nie
sú.Naopakve¾kýmpozitívomje
fakt,žesanámichvôbecpodarilo udrža v rezorte a nezníži
ich tabu¾kové stavy v súvislosti
so záväzkom vlády oh¾adom
znižovaniaichpoètov.NaúrovniKRPZPrešovsanámnedarí uzatvori kolektívnu zmluvu
tak,abybolazrokanarokpro-

gresívnejšia a aby odrážala
aktuálne potreby zamestnancov.NašakrajskáradaOZPnemázáujemískolektívnouzmluvou dozadu tam, kde sme už
boli,alenapredova.
Kzlýmpocitomzaraïujemaj
fakt, že chýba dostatok skúsených policajtov, ktorí by odovzdávalisvojeskúsenostimladšímatotaknazákladných,ako
ajriadiacichfunkciách.
Pre nadchádzajúce obdobie
bude hlavnou úlohou – ako
vlastne stále – naïalej udrža
sociálnu stabilitu zamestnancov, hlavne stabilitu zákona è.
328/2002Z.z.osociálnomzabezpeèení policajtov a vojakov
a intenzívne pracova na zlepšení sociálneho a ekonomického statusu obèianskych zamestnancov, ktorí sú neoddelite¾nou súèasou rezortu, avšak
ich mzdové náležitosti zaostali
kdesiv80–tychrokochminuléhostoroèia.Ïalšouprioritoubude dôsledne pokraèova aj naïalej v reformách, ktoré boli
naštartované a hlavne tieto reformy uvies do reálnej praxi v
takej podobe, v akej boli pôvodnevypracované.Tedaakcelerovapozitívaapotláèanegatívnejavy,ktorézichrealizácie
vpraxivyplynú.
PeterLeder,
predsedaKROZP
vSR,Prešov

Nestaèí len prizera sa a kritizova
Predzmenamivovedeníministerstvaaprezídiasmemuseli svoje práva uplatòova  na
súèasnú dobu až tým najnepopulárnejšímspôsobom,akoboli
zhromaždeniapredúradomvlády.To,žesajednaloooprávnené  požiadavky,  ukázala vtedajšiemu  vedeniu rezortu poèetná úèas na zhromaždeniach. Mòa potešilo, že tieto
zhromaždenia všetkým ukázali
siluavážnosodborovéhozväzu.Tíseriózni,ktorítopochopili
a neboli predtým èlenmi odborov, posilnili naše rady odborárov.Ve¾mimavšaktrápiajpostoj ostatných kolegov, ktorí

zastávajúnázor,žekeïodborári vybavianieèo, taktovybavia
aj pre nich.  Teda  o dianie v
odborochsaaktívnezaujímajú,

alelenprizeranímalebokritizovaním aj malých neúspechov.
Taktiežchcempoukáza,žedoposia¾naúrovninášhokrajského riadite¾stva sa skrátené vyšetrovanie nevykonáva na
obvodných oddeleniach PZ. Už
naväèšineKRPZvrámcirepublikysatentoinštitútuplatòuje a všade je hodnotený ako
lepší,životaschopnejší.Tiežpovažujem za ve¾mi dôležité podie¾a sa  na pripravovaných
zmenáchodmeòovaniaobèianskychpracovníkovvrezorte.
JaroslavMedera,
predsedaKROZP
vSRTrenèín

Nová knižka o policajnej kynológii
V týchto dòoch vyšla monografia„Policajnákynológiana
Slovensku“ od autorov RNDr.
Vladimíra Ïurišina a
Mgr. ¼ubici Gallovej.
Kniha osvet¾uje hlavné
etapyvývojaslovenskej
policajnej kynológie,
prináša spomienky pamätníkov, ktorí boli pri
jej vzniku, poukazuje
na jej služobné úspechy, zamýš¾a sa nad
ïalšími tendenciami jej
rozvoja po vstupe Slovenskej republiky do
Európskej únie. Monografia hovorí o tom,
èonajviaccharakterizujeslovenskúpolicajnúkynológiu
za 60 rokov jej existencie. Pripomína si jej zaèiatky, problémy, s ktorými zápasila, i úspe-

chy,ktorédosiahlanadomácej
imedzinárodnejpolicajnejkynologickejscéne.

Autori, riadite¾ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajnéhozboruplk.RNDr.V.Ïurišin a publicistka Mgr. ¼ubica

Gallová veria, že monografia
„PolicajnákynológianaSlovensku“sinájdesvojichèitate¾ovv
odbornej,aleivlaickej kynologickej verejnosti. Obaja zároveò dúfajú, že nový
titul zaplní biele
miesta na knižných
pultoch, na ktorých
publikácia s touto
problematiku
do
dnešnýchdníabsentovala.
Publikáciu si môžete objedna aj na
adrese: Kynologický
klub Polícia Slovakia, Mlynská dolina
35,PSÈ81102Bratislava.Cenazajedenvýtlaèokje9€.
(red)

Služobné vedenie rešpektuje odbory
Za najdôležitejšie  považujemprijatieplatovkyazachovanie sociálnych istôt pre policajtov, èo nebolo napr. za ministraPalkavôbecjednoduché.
Aj materiálne zabezpeèenie sa
už vylepšuje, napr. služobné
motorové vozidlá. Dôkazom toho je záujem mladých ¾udí o
službu v polícii. Kým predtým
bol problém s obsadením

vo¾nýchmiest,terazjeobrovský
záujem o miesta v polícii a koneène sa uchádzaèi môžu vybera,nienáborova.Dôležitým
bolo aj zachovanie zamestnanosti obèianskych pracovníkov
vrezorte.
Dobrý pocit mám z toho, že
Odborový zväz polície je zo
stranyslužobnéhovedeniarešpektovanou organizáciou, ktorá
samôžepriamopodie¾anaèinnostijednotlivýchzložiekanaše
názorysúrešpektované,ajkeï
nie sú vždy zhodné s názormi
služobných
funkcionárov.
Ve¾kým pozitívom je, že ako
predseda krajskej rady som sa
nestretolsožiadnoudiskrimináciou za svoje stanoviská, ktoré
nebolivždysúhlasné.
Najhorší pocit mám z toho,
že mnohí ¾udia v rezorte si
neuvedomujú,èoprenichznamenáèlenstvovodboroch.To,
žejekolektívnevyjednávanie,a
sú vyjednávané veci pre všetkých, teda aj pre neèlenov odborového zväzu, berú automa-

AVÍZO
V októbrovom čísle
POLÍCIE nájdete všetko
opriebehuV.zjazduOZP
vSR
(Red)

Rozdiely
Stretnúsažralok,orolavlk.
Žralok hovorí: „Ja pracujem v
americkej polícii, u Pobrežnej
stráže, naháòam nelegálnych
prisahovalcov, drogové zásielky a odha¾ujem ïalšiu
tresnú èinnos.
Vždy,keïodhalím
trestnýèin,vhodia
mi do vody náklaïák mäsa,
prostežijemsiakopán,som
ve¾mispokojný.“
Vzápätí reaguje orol: „Ja
pracujem pre ruskú políciu.
Celé dni lietam nad krajinou,
štátnymihranicamiivovnútrozemíaodha¾ujempeknezhora trestnú èinnos. Ak nieèo

ticky.Keïmajúprejavisvoju
solidárnos a podporu, položia
otázku, èo z toho budú ma.
Neuvedomujú si, èo z toho už
majú.Zákonoštátnejslužbea
platovka sú toho príkladom.
Možnonevyhovelivšetkým,ale
drviváväèšinajespokojná.Bez
aktívnejúèastifunkcionárovodborovéhozväzupriichpríprave
byurèitenebolivtejtopodobe.
Aj poskytovanie sociálnych výpomocí zo sociálneho fondu je
tichá záležitos, o ktorej nikto
nehovorí.Rádbysomvidelštatistiku, ko¾kí ¾udia v rezorte sa
stretlisniektorouzjejforiema
využilitútomožnos.Aotomto
to je. Nie o príspevkoch na
rekreáciualebovianoènýchpríspevkoch. O tom rozhodovali
odborydávno,abolomožnoaj
viacprostriedkovnato,pretože
dostávali príspevky od štátu.
Ale to bolo všetko èo mohli
ovplyvni. A vtedy bola skoro
100%organizovanos,tamkde
odbory mohli by. Myslia si
neèlenovia, že to bolo dobré?
Veïèímmáodborovýzväzviac
èlenov,týmmáväèšiusilu.Nad
týmto by sa mali zamyslie tí,
ktorí sa len prizerajú, èo pre
nichdruhívybavia.Atonehovorím o právnej ochrane pre èlenov.Malibysizobrapríkladz
vyspelých krajín ako je napríklad Nemecko a ich sa opýta,
preèo majú väèšinu èlenov v
odboroch. Žiadajú sa platy na
úrovni Európskej únie. Tie im
všaknespadlizneba,zatietiež
bolotrebabojova,anievyèkávaaneèinnesaprizera.
Nedobrýpocitmámajzplatovobèianskychzamestnancov.
Jetovšakvec,ktorásadárieši
zatia¾lenmimorezortavtomje
problém. Vôbec tomu nenapomáha súèasná finanèná kríza,
èo riešenie tohto stavu opä
odsunie.
Najdôležitejšie bude zachovanie sociálnych istôt, zamestnanostiaplatovýchnáležitostí. Dôležité bude vyhodnoti
dopady platovky a vykona
úpravy tam, kde sa prejavuje
oprávnená nespokojnos. Bude
potrebné zaobera sa riešením
platov obèianskych zamestnancov.
DušanHarvát,predsedaKR
OZPvSRBanskáBystrica
odhalím, a je to ve¾mi èasto,
dostanem plné vedro mäsa.
Tiež si žijem dobre a som
ve¾mispokojný.“
Nakoniec sa pridá vlk: „Ja
pracujem pre slovenskú políciu. Tiež celé dni  obieham
štátne  hranice,
ale aj vnútrozemie. Vyh¾adávam
a objasòujem všetky druhy
trestnej èinnosti. Vždy keï
nieèoodhalím,dostanemplné
vedroorieškov.“
Orolsožralokomsaèudujú:
Orieškov?Veïsišelma,preèo
nedostávašmäso?
„Lebo som na tabu¾kovom
miesteveverièky!“

To je fór!

policia909:policia 24.9.2009 8:32 Page 8

8

SEPTEMBER2009

Naèosúnámodbory?
(Pokraèovaniezostrany5)

M. MAGDOŠKO: Reagujem
protiotázkou: èo rozumiete pod
atraktívnosouèlenstvavOZP?
REDAKCIA: Ve¾mi èasto sa
nám stáva, že pri zmienke o
èlenstve v odboroch padne
najmä od mladých príslušníkov
otázka:Èoztohobudemma?
M. MAGDOŠKO: Už som
hovoril, že èlenstvo v odboroch
nie je o atraktívnosti. Taký
záujemca nech ide radšej do
kasína a má šancu, že rýchlo
zbohatne. Èastejšie vloží ve¾a
peòazí a nevyhrá niè. Odbory
sú úplne o nieèom inom, o
atraktívnostinemôžebyanireèi. Atraktívnos si každý
predstavuje inak a je problém
vyhovie všetkým. Odbory nie
sú o atraktívnosti. Odbory sú o
spolupatriènosti, o solidarite, o
obhajobeprávnychasociálnych
istôt.Terazpripravujemeprierezovýdokumentprezjazdzcelej
našej histórie od roku 1990 a
tam je krásne vidie, že jedna
vláda pri konci svojho obdobia
policajtomnavàšilaaïalšiavláda hneï pri svojom nástupe
brala. Tak to chodí dokola.
Atraktivita tu dlho nebude. My
sme ešte stále veková kategória, ktorá zažila socializmus s
charakteristickomvysokouingerenciou štátu. Zdá sa, že ešte
ve¾a ¾udí žije v takom sne, že
však keï bude zle, štát sa o
mòa postará. Toto skonèilo,
nikto sa o nikoho nepostará,
jednotlivéskupinyobyvate¾stva,
resp. zamestnancov sa sami
musiazorganizova,keïpochopia,žejednotlivectuniènezmôže, ak pôjde za šéfom a povie
mu, že už robí rok a chcel by
zvýšiplat.Anijedenzamestnávate¾ to dobrovo¾ne neurobí –
aništátakozamestnávate¾,pretože má hranice deficitu v štátnych výdavkoch a teraz v podmienkachEÚjetojasnevidie.
¼udia musia pochopi, že v rokovaní so zamestnávate¾om
môžubyúspešnílenzástupcoviave¾kéhokolektívu.Terazmámesociálnodemokratickúvládu,
klobúk dole pred všetkým, èo
robí,aleboloajdesapercentné
znižovaniepoètuzamestnancov
aprevládutonedopadlodobre,
pretože pôvodná myšlienka kabinetu bolo zrejme zníži poèet
úradníkovvcentrálachrezortov,
nie škrta na najspodnejších
èlánkoch.Vmnohýchrezortoch
to tak dopadlo. V podmienkach
ministerstva vnútra sme pri
plnení tohto uznesenia vlády
urobili, dovolím si poveda, obrovskýkuspráceasámpremiér
skonštatoval spokojnos s tým,
akosmesasúlohouvyrovnali.
Vtedybolatakásituácia,žehrozilove¾képrepúšanie¾udí,ktorí
vykonávajú základný servis pre
obèanov.Tietozámerysapodarilo utlmi. Dovolím si poveda,
žezasapredovšetkýmzásluhou
odborov, pretože si neviem
predstavi, ako by sa húfy zamestnancov zo správnej agendyhrnulizaministromvnútraa
protestovali by… Toto musia
zamestnanci pochopi, že existencia odborov nie je založená
na rozdávaní vianoèných kolekcií, ani v organizovaní zá-

jazdovarozdávanípôžièiek,hoci to všetko má v ich èinnosti
svoje miesto. Každý si musí
uvedomi priority, a tým je zachovaniezamestnanosti.
M. LITVA: Ktoh¾adávovstupe do odborov nejakú atraktivitu,takbúchananesprávnubránu. To, èo odbory ponúkajú, je
ochrana pracovných a sociálnychistôt.Tojeto,èosinijakýzamestnanecnedokážezabezpeèisámaniktoinýokrem
odborov to zabezpeèi nevie. A
že to v podmienkach OZP nie
sú prázdne slová, dokazujú aj
tie skutoèné priebehy krokov,
ktoré sme robili proti príprave
znižovania stavov, ale aj krokov, ktoré sme robili v konkrét-

v celoživotnom vzdelávaní. Na
každomtomtoúsekuavkaždej
etape robíme urèité kroky. V
retrospektíve 19 rokov našej
existenciejetodobrevidie,len
našincimajúniekedykrátkupamä…Dásabúcha,krièa,robi
sinepriate¾ov.Námsaosvedèila cesta trpezlivosti, h¾adania
konsenzu so zamestnávate¾om
vdlhodobomvýh¾ade.Akjezamestnávate¾múdry,pochopí,že
mámepoctivýspoloènýzáujem
apoctivýspoloènýcie¾.Zatých
pomaly 20 rokov je hádam vidie, že to nie je preš¾apovanie
na mieste. Zoberme si právnu
ochranu–postupnesavyvíjala,
ale zhruba už od roku 2006 je
štatút právnej ochrany v takej

sa zmeni systém prepúšania
policajtov. Viackrát sme jasne
deklarovali, že darebákov sa
zastávanebudeme.Absolvovalismenatútotémuviacerorozhovorov. Paradoxne sme si
mysleli, že na najväèší odpor
narazíme tam, kde sa to prepúšanie štartuje, teda na inšpekciiministravnútra,alepráve
naopak, s pracovníkmi inšpekcie sme sa zhodli v názore, že
èastokrátjeprepusteniebezhlavé a ve¾mi predèasné. Je to
chorý predpis – inšpekcia má
lenpovinnosoznáminadriadenému, že jeho pracovník je
trestne stíhaný. Niè viac, niè
menej.Nužanadmernáiniciatíva vedie k tomu, že týchto ¾udí

nych prípadoch neoprávnene
prepúšaných ¾udí, kde išli na
právnikov ve¾ké peniaze z prostriedkov OZP. Ale boli sme v
nemálo prípadoch úspešní a
dnes v snahe privies zamestnávate¾a k zodpovednosti
právnevymáhameodnehonáklady, ktoré sme na obhajobu
vynaložili. A ešte vyššia etapa
je, že budeme od zamestnávate¾ažiada,abyzaviedolškodové konanie voèi tým vedúcim
pracovníkom,ktorítakútoškodu
svojimitvrdohlavými,ješitnýmia
nekvalifikovanými
prístupmi
zapríèinilirezortu.
L. GRAÈÍK: Plne sa zhodujemskolegami.Vpohovorochs
mladými policajtmi zdôrazòujem,ževlastnouprácouvodboroch bojujú za práva všetkých.
Nepoužilbysomtermínatraktívnos èlenstva, ale viac by sme
mali hovori o službách, ktoré
OZPsvojimèlenomzabezpeèuje.Èiužideoprávnuochranu,
sociálne pôžièky, alebo finanènú pomoc rodine v
najažšíchchví¾achcezpodporný fond, cez využitie prostriedkov z darovania dvoch percent
z daní, peòazí od sponzorov…
Aj v tom je pomoc a ochrana
práv,sociálnychistôt.
M. LITVA: Pýtali ste sa na
program, tak len zopakujeme –
ochrana sociálnych a právnych
istôt,rozmenenánadrobnécez
to, èo chceme dosiahnu v
odmeòovaní, v sociálnom zabezpeèení, kariérnom postupe,

podobe, že na òom nepotrebujemenièmeni,jeplnefunkèný.
Podobne v ïalších oblastiach.
Viete,èonásešteèaká?Dosta
napr. kariérny postup a rozhodovanie o sociálnych a právnych istotách policajtov na
transparentnúúroveò,abyfunkcionárimalimocensképákylen
primeranésvojimschopnostiam
asvojejmorálnejsile.Stretávali
smesastýmvminulosti–chodievalinámnávrhynaprepustenie, ktoré podal nadriadený len
preto, že dostal pokyn zvrchu,
hoci inak bol osobne presvedèený,žedotyènýbynemalby
prepustený. Preèo vlastne, keï
somotompresvedèený,žemôj
podriadený je èistý? Ak som
charakter, tak taký návrh nepodpíšem!
M. MAGDOŠKO: Tenmodel,
že niekomu zavolajú zvrchu,
abypodpísalnávrhnaprepustenie,tojetakýpokynzlonatotality. Ale máme aj funkcionárov,
ktorí sú schopní takýto návrh
podpísazvlastnejiniciatívylen
preto, aby im nedajbože niekto
nevolal…
P. MEKIÒA: Dám návrh a
budem èaka, èi to podpíše ten
tamhore…
Redakcia: To je èistý alibizmus…
M. LITVA: To nie je alibizmus, to je o morálke. Lebo
ak mám morálku, tak nepodpíšem,oèomniesompresvedèený.
M. MAGDOŠKO: Snažíme

prepúšajú, aby nadriadeným
niktonepovedal,ženièneurobili, že nekonali… Èiže platí prezumpcianeviny,vediemediskusie, ako viac využíva postaveniemimovýkonuslužby.
REDAKCIA: Debatujeme už
pomaly dve hodiny, dostávame
sa k záveru besedy a to sme
ešte vôbec nehovorili napríklad
o medzinárodnej spolupráci s
policajnými odbormi v Európe.
OZP v SR sa ve¾mi rýchlo po
svojomzrodestalèlenomUISP,
ktorý sa pretransformoval do
EuroCOP–u…
P. MEKIÒA: Považujem za
mimoriadne ve¾ký úspech, že v
centrále EuroCOP–u máme
svojho èloveka, náš predseda
MiroslavLitvajeèlenomvýkonnéhovýboru,èojemedzizjazdmi najvyšší orgán. Sme malá
krajina,prenásjehovo¾baznamenáprejavuznania.
M. LITVA: V tejto èinnosti
sme zapojení 18 rokov a nieèo
smeužurobili.
P. MEKIÒA: Súkrajiny,ktoré
majúve¾midlhúodborárskutradíciu, z tohto poh¾adu je náš
úspecheštezaujímavejší…
M. MAGDOŠKO: Je to ocenenienašejprácedomaivzahranièí. Do istej miery nám pomohlorozhodnutieEuroCOP–u,
ktorýsavydalcestouprijímania
nových èlenov, Slovensko bolo
prvé z postkomunistických krajín. V centrále ocenili našu stabilitu, tá zapôsobila. Vstupom
novýchkrajíndoEuroCOP–usa

ukázalapotrebavyjadripríchod
novýchèlenovajzmenouvovýkonnomvýbore,potrebovalièloveka,ktorýbyplnilfunkciukoordinátorapostupuvnovýchkrajinách, a zároveò aby bol už
dostatoène skúsený z práce v
týchtoštruktúrach.
P. MEKIÒA: Opäsavrátimk
našim protestným zhromaždeniam, myslím si, že vedenie
EuroCOP–uvysokoocenilonáš
prístup, ve¾mi pozorne vnímalo,
oèonámišloaakodokážeme
zabezpeèi vecný obsah protestov bez politikárèenia. Dokoncabysompovedal,žesme
savtomtosmerestalivzoromaj
preïalšiekrajiny.
REDAKCIA: Spomínamsina
tie chvíle, s prezidentom EuroCOP–uHeinzomKieferomsom
robil rozsiahly rozhovor a vyjadrovalsaonašichprotestoch
v superlatívoch. Napokon, spomeòme si, ako ho minister
Palkonajprvvôbecnechcelprija,potomsavkuloárochministerstva hovorilo, že si na neho
vyèlenilpolhodinu,napokontvrdo diskutovali celé štyri hodiny
a výsledok bol jednoznaèný,
Palkove argumenty osobnos
Kieferovho formátu nemohla
uzna.
M. LITVA: Dobre, tak sa
pochvá¾me, (smiech) ako prví
sme použili na mítingu reflexné
vesty, odvtedy ich pri zhromaždeniach používa väèšina
policajných zväzov v Európe…
Mysmezasaodverejnýchprotestov,ktoréorganizovalaKOZ,
odkukali používanie píšaliek.
Mátoefektajetourèitelepšie,
ako keï zopár nerozvážnych
jednotlivcov,možnoajprovokatérov, zaène z davu vykrikoval
hanlivé, neslušné slová… To
smenemohlipripusti,striehlina
každú našu chybièku. Vráme
sa ale k medzinárodnej spolupráci.DOUISPsmevstúpiliako
nováèikovia a mali sme sa sta
partnermi zväzom, ktoré mali
80– a viacroèné skúsenosti.
To¾ko èasu sme nemali, museli
smenabraove¾avyššietempo
a rieši problémy v ove¾a kratších intervaloch. To je cesta,
ktorúeštelenmajúpredsebou
ïalšiepostkomunistickékrajiny,
aletrebársajniektorézväzyzo
západnejEurópy,napríkladPortugalsko.Takženeskromnemôžeme poveda, že už teraz sa
odnásmôžunovékrajinyèo–
tonauèi.
L. GRAÈÍK: Faktom je, že
najmävnovýchèlenskýchkrajinách EuroCOP–u zïaleka neexistuje taká kvalita a håbka
vzahov medzi zamestnávate¾omaodbormi,akojetounás.
REDAKCIA: Využije niekto
právo posledného slova? Nie?
Tak ïakujem všetkým za plodnestrávenýèas.
(Beseda sa uskutoènila na
záver rokovania posledného
predzjazdového predsedníctva
OZP vSR 10. 9. 2009 vKremnièke pri Banskej Bystrici.)
Beseduzaznamenal
PeterOndera
Snímkyautor,Dubravay,
Žákovič
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Roky1990–2009:Tovšetkosmeprežili
I. zjazd: V ažkých podmienkach
položené pevné základy
Pod¾a oficiálneho protokolu sa 1. riadneho zjazdu
OdborovéhozväzupríslušníkovZNBvSRdòa12.
10.1990vpriestorochInštitútuFMVzúèastnilo 115 delegátov. Zastupovali 56 základných organizácií, predstavitelia desiatich ZO
neprišli. Z najvyšších predstavite¾ov rezortu
namiesto chorého ministra prišiel jeho I. námestník Jaroslav Svìchota. Spomedzi ostatných hostí sa najväèšej úcte tešil predseda
medzinárodnej policajnej centrály UISP pán HermanLutz,ktorýajvdiskusiivystúpilakoprvýhos.V
komplikovanejsituáciidvochexistujúcichnárodnýchajednéhofederálnehoministerstvavnútrasakaždýposunpracovného priestoru odborov presadzoval len ve¾mi ažko. Najmä Ján
Langošakovtedajšífederálnyministervnútrapôsobenieodborovvpolíciineuznával.I.zjazdschválilprijatieStanovOZP,ktorésastalizákladompreriadenieèinnostivïalšomobdobí.OZP
položilve¾kýdôraznaspoluprácusozahranièímavprograme,
ktorýzjazdschválil,dominujeo.i.ajpotrebavyužívapreinformovanosZOajvlastnúrezortnútlaè.
V archíve OZP sa uchoval prvý zviazaný roèník „obèasníka“
POLÍCIE158(vtedajšínázov)zroku1991,vydanýpodhlavièkou„NovinyèlenovOdborovéhozväzupolícievSR“.Zaujímavé
èítanie.Žia¾,zväzokneobsahujeúplneprvéèíslo,zachytávajúce
samotnýzrodnášhoodborovéhozväzu.DruhéèísloreprodukujehistorickyprvýZákonSNRè.204/1991z23.apríla1991oPolicajnom zbore SR, v septembrovom èísle nájdete prvý štatút
PodpornéhofonduOZPvSRavoktóbrovomvydaníjeužZákonSNRz25.septembraoslužobnompomerepríslušníkovPZ
SRajso„slávnou“HlavouX.,ktorápoprvýrazdefinovalavzahy služobných a odborových orgánov… Prinášame nieko¾ko
èriepkovzmozaikyprvéhoroèníkaexistencieèasopisu.

Kedyakdesakonalinaše
najdôležitejšiesnemovania
I. riadny zjazd
12. januára 1990 sa konala ustanovujúca konferencia OZP
ZNB v SR, ktorá je vlastne úplným zaèiatkom histórie policajnýchodborovporoku1989.I.riadnyzjazdnašejodborovej
organizácie sa následne uskutoènil 12.októbra 1990 v priestorochInštitútuFMVprevýchovuavzdelávanievBratislave.
II. zjazd
DelegátiII.zjazdusastretli27.novembra1993vpriestoroch
Akadémie PZ. Vrcholného snemovania sa zúèastnilo 83, 6%
riadnezvolenýchdelegátov.
III. zjazd
III.zjazdOZPvSRsakonal7.novembra1998takistovpriestorochAkadémiePZvBratislavesúèasou134delegátov.
IV. zjazd
RokovaniedelegátovIV.zjazduOZPvSRsauskutoènilo29.
októbra 2004 v bratislavskom hoteli SOREA. Prítomných 136
delegátovzastupovaloèlenov77základnýchorganizácií.
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Roky1990–2009:Tovšetkosmeprežili
II. zjazd OZP v SR
II.zjazdOZPvSRsakonal27.novembra1993vpriestoroch
Akadémie PZ. Poslanci nášho najvyššieho zákonodarného zboru jeho konanie odignorovali, prišiel
iba Eduard Barányi za SD¼. Zato delegáti
srdeèneprivítaliministravnútraJozefaTuchyòu,èestnéhoèlenaOZPAlojzaEnglišaašéfa medzinárodnej policajnej odborovej centrályUISPHermannaLutza,ktorýsamedzièasomosvedèilakovernýpriate¾apriaznivec
slovenských odborárov. Správu o èinnosti
predniesolpredsedaMiroslavLitva,ktorýo.i.zdôraznil potrebu ve¾mi úzko spolupracova s poslancami
SNR,pretožesave¾miosvedèilanapríkladpribojizaprijate¾nú
podobuzákonaè.410oslužobnompomere.Pozoruhodnábola
èas správy, definujúca úlohu polície v demokratickom štáte.
„Nedostatkom,ktorýsanámzatia¾javízuhlanášhopoh¾aduje
to,“uviedolLitva,„žesazatia¾nepodariloeliminovavplyvypolitickýchsubjektovnahodnotenieúspešnostialeboneúspešnosti
práce jednotlivých útvarov a velite¾ov. Využívam aj túto formu,
abysmeapelovalinajednotlivépolitickésubjekty,abysiuvedomili základné postavenie PZ v demokratickomštáte.Políciasa
stávaslužbouvšetkýmobèanomSRbezrozdielurasy,politickej
príslušnosti, národnosti a náboženského vyznania. Ústava garantujeobèanomzákladnéprávaaobèianskuslobodu,azároveò zaruèuje obèanom prostredníctvom polície ochranu života,
zdravia a majetku. Pri reálnom naplnení týchto ústavných práv
obèanov polícia musí pracova na obèianskom princípe a bez
vplyvupolitickýchsubjektovzpoh¾adunadstraníckosti…“
Boloažképredpoklada,žeèoskoropozjazdevživotepolicajnýchodborovzasazohránegatívnuúlohupolitika.Meèiarova
vládaajsministromTuchyòombolanajar1994prinútenáodís,
na krátke obdobie nastúpilo provizórium Jozefa Moravèíka (a
druhýkrátLadislavPittner),abysanajeseò1994VladimírMeèiaropätriumfálnevrátil.Dofunkcieministravnútranastúpil¼udovít Hudek, po dvoch rokoch zasa Gustáv Krajèi, takisto z
HZDS.

ZvystúpeniaM.LitvunaII.zjazdeOZPvSR
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Roky1990–2009:Tovšetkosmeprežili
III. zjazd: Vlády sa ujala pravica,
zaèal boj o sociálne istoty
III.zjazdOZPvSRsakonalnedlhoponástupenovejvlády7.novembra1998opävpriestoroch Akadémie PZ. Do kresla ministra
vnútra sa po vo¾bách tretíkrát vrátil Ladislav
Pittner. Policajný zbor bol v zvláštnej situácii.SpodporouopozícieanajmävïakasilnémulobinguodborárovtotižparlamentvzávereobdobiaMeèiarovejvládyschválilzákono
štátnej službe, ktorý sa prijatými pozmeòovacími
návrhmicelkomvymkolzrúkekonomickejréžiedominantného HZDS. Vládne hnutie otvorene priznávalo, že
nanaplnenieliteryzákonabynemalopeniaze.Neve¾mioèakávanázásadnávolebnázmenavšakspôsobila,žeèiernyPetersa
napokon ocitol v rukách Dzurindovej vlády. Rezort vnútra opätovnepostihlimasívnepersonálnezmeny.Akosaèoskoroukázalo,globálnapo¾ovaèkarezortunaIvanaLexuajehodružinu
odpútavalapozornosodriešeniainýchzávažnejšíchproblémov
vovnútrirezortu.Tiesaskôrprehlbovali,pretoževládaMikulášaDzurinduspustilavlnureštriktívnychopatrenívcelejsociálnej
oblasti. Tento trend pretrval vlastne celé osemroèné obdobie
pravicovejvlády.Odborykládlipravicisilnýodpor,ichúsilievšak
nebolovždykorunovanéúspechom.Trinástyplatdostalipolicajti
poprvýkrátažvroku2001.LadislavPittnervpolovicisvojhovolebnéhopôsobeniaodchádzadoSIS,jehonásledníktiežnieje
dlhonahorúcejstolièkeavroku2002zaèínadlhéobdobiepôsobeniaVladimíraPalka.Èastépersonálnezmenynaposteministrakvaliteživotavrezorteneprospeli.

Z vystúpenia H. Kiefera

ZrozhovorusL.Pittnerom

IV.zjazd: Nádeje na zmenu k
lepšiemu sa nenaplnili
V poradí IV. zjazd OZP v SR sa konal 29.
októbra 2004 v hoteli SOREA v Bratislave.
Mal reprezentatívne zastúpenie hostí. Prišiel
prezident EuroCOP–u Heinz Kiefer aj prezident KOZ Ivan Saktor. Minister vnútra SR
Vladimír Palko predniesol obsiahly prejav,
zdalosa,žemedziodbormiaslužobnýmvedenímpredsalenbudemožnákonštruktívna
komunikácia.
Toto obdobie však bolo poznaèené predovšetkým
odštartovanoureorganizáciouPZvcelkovonedobrejatmosfére,
spôsobenej najmä nedostatkom peòazí v rozpoète. Minister
vnútraSRVladimírPalkozlúèiloperatívusvyšetrovaèkou,vznikli
úradyjustiènejakriminálnejpolície.Pod¾aslovvtedajšiehopolicajnéhoprezidentaAntonaKulichavedenierezortuodtohtokrokuoèakávalonajmäzrýchlenieaskvalitnenietrestnéhokonania,
celkové zefektívnenie èinnosti polície. Prax však nenapåænala
oèakávania. V dôsledku reorganizácie nastal ve¾ký, èasto nedobrovo¾nýpohyb¾udí,panovalaneistota,naOOPZboloešte
menej¾udíakopredtým.Prenedostatokfinanciíavyššiuzáaž
urèitýchzložiekmedzipolicajtmirástlanespokojnos,množilisa
odchody.Nebolopeòazínanovúpolicajnútechniku.
Nepolepšili si ani „obèianski zamestnanci“, pretože v roku1993nebolipodpísanékolektívnezmluvypreobèianskychzamestnancov.Platilitedaajprerok2004amzdynielenžestagnovali, ale reálne klesali. Situácia, v akej sa obèianski zamestnanci ocitli, už pod¾a predsedu OZP v SR Miroslava Litvu
„prekroèilahraniceúnosnosti“.
Podobnývývojbolajvpríjmochpolicajtov.Odborypreto„pritvrdili“adosporusvedenímrezortuišliajkvôliviacerýmtvrdým,
najmävšakrýchlympersonálnymrozhodnutiamministraPalka.
Najznámejší bol zrejme prípad prepustených pracovníkov operaènýchstredísk,ktorýmOZPvSRposkytolprávnuochranu.
Vroku2005sanapätiemedziodborármiaslužobnýmvedením rezortu naïalej vyostrovalo, až vyústilo do známych protestnýchzhromaždenívzávereroka.
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Tovšetkosaocitlonapapieri...

Zo záznamu príslušníka
PPÚ o zadržaní ozbrojeného
páchate¾a s použitím miernejších donucovacích prostriedkov
… po tomto sme si z taktického h¾adiska natiahli na hlavy
kuklyabezvýzvysmeskoèilina
páchate¾a, a to obaja èlenovia,
kde keïže páchate¾ kládol odpor boli proti nemu použité donucovacieprostriedkyatokopy
aúdery,poèomsanámpodarilopáchate¾aspacifikovaazloži
nazem.Bolimupriloženéputá,
vyviedlismehovonanaložilido
služobnéhomotorovéhovozidla
Fatra112,atodobatožinového
priestoru, pretože v dôsledku
použitia miernejších donucovacíchprostriedkovbolpomoèený
asilnedosratý.

Z údajov M. Lakatošovej o
svojej osobe
Pochádzam z desiatich
súrodencov rómskeho pôvodu. Mám štyri deti: Claudia
4–roèná, Marek 3–roèný,
Mário 2–roèný, Jurko 1–roènýasomtehotná,èožiadam
bradoúvahy…

K motívu vlámania
…tipnavykradnutiepotravín
dal Jožko, pretože potreboval
zaplativýživné…
Spomienky vlamaèa
„V toaletnom stolíku som
našiel 6 000 korún v hotovostiajednypánskehodinky
z bieleho kovu. Ko¾ko bolo
hodín, to si nepamätám, ale
nebolitocennéhodinky…“
„V centre Prahy som si
vytipoval byt, ktorý mal štyri
tituly…“

Z posudku grafológa
…píše pravou rukou, z èoho
jezrejmé,žejepravák.
Z výpovede obvineného na
otázku, èo urobil s peniazmi
za predaj ukradnutých vozidiel
Èosatýkautàženýchpeòazí
za predaj vozidiel, tak tie som
minul v Umeleckej besede na
alkohol,kofoluacigarety.
Z tej istej výpovede
Peterzostalsedievovozidle
a my s Ivanom sme išli k  vyhladnutému favoritu.

ti

Obvinený o svojej minulos-

VminulostisombolodsúdenýOSBratislavaIVnapodmieneènýtresttrirokynadvaroky.
Alebotoboloopaène?
Zo záznamu policajta o príchode na miesto èinu
Po príchode k vchodu predajnevyšlazpredajnedvojmužnáhliadka,konkrétneprap.Vrablic, ktorý mal zabezpeèova
miestoèinu.Namôjdotaz,preèo nezabezpeèuje miesto èinu,
ale sa nachádza v predajni,
prap. Vrablic uviedol, že preto,
žejezima.

zu OS Žilina na dodanie do
výkonu trestu
MenoM.H.,zvanýGorila
postava:športová
chôdza:kolísavá
oèi:zelenomodré
nos:hrubý
uši:neznáme
vlasy:neznáme
fúzy:neznáme

V tom èase mi povedal, že
abysomnepracovala,žeonma
bude živi. Po vybavení dokladovzaèalvyberatovarnafaktúry, no keï mu zaèali chodi
faktúry za tovar na poštu, tieto
ani nevyberal, nechával ich na
pošteakomentovalto,ženane
serie. On je teraz v base a ja
sombezroboty…

Zo správy vyšetrovate¾a o
stave veci
Ïalej bolo zabezpeèené vykadenie zMinisterstvapresprávuaprivatizáciunárodnéhomajetkuSR

K tej istej veci
…vzh¾adom k tomu, že
objekt bol pripojený, bol zabezpeèený alarmom, obyvatelia v dome è. 1 v noci niè
nepoèuli.

Z výpovede družky obvinePopis odsúdeného z rozka - ného „podnikate¾a“

(zozbieralLadislavHanniker)

AVIS ponúka, vy sa chyte šance!
l Spoloènos AVIS ponúka všetkým zamestnancom Ministerstva vnútra SR, èitate¾om
POLÍCIEzaujímavúsúažužvaugustovomvydaní nášho mesaèníka. Ak správne odpoviete
nazverejnenúotázku,budetezaradenídožrebovaniaamôžetezadarmostrávisvozidlomod
AVIS–ucelývíkend!
Súažnáotázka:
Odkedy AVIS v zastúpení spoloènosti
SLOVAK RENT A CAR pôsobí na Sloven sku?

l NazáverdovolenkovéhoobdobiaAVISponúka aj ïalšiu šancu: Kto si na dovolenku v
tomtorokupožièalvozidloodfirmyAVISapošlenámdoredakciefotografiezdovolenkyajs
vozidlomodAVIS–u,rovnakobudemôcstrávi
víkendspožièanýmautomzadarmo.
(Zásielkuodvásmusíredakciavobochprípadoch nájs v pošte najneskôr 14. októbra,
šastlivcovzverejnímevoktóbrovomèísle)

Unikátna ponuka pre zamestnancov Ministerstva vnútra SR
VychutnajtesijazdusvozidlamiodAVIS–u,vysokéz¾avy,špeciálnepodmienky,komfort,flexibilita,jedineodautopožièovneAVIS

AVIS ponúka najvýhodnejšie ceny a výhody

Kdeko¾vekaakoko¾vekcestujete,aleboprepravujeteosobyalebotovar,èioficiálnealebosúkromne,AVISpermanentne
ponúkacenyaz¾avyšpeciálneurèenépracovníkomštátnejsprávy,polícieaarmádyvovšetkýchpoboèkáchAVIS.
v rámci celosvetovej
podpory ponúka pracovníkom
ministerstva vnútra a Polície
neštandardné podmienky prenájmuvozidiel.
ako medzinárodná
požièovòa áut osobných a dodávkových  vozidiel na vo¾ný
èas, pôsobiaca aj na území
Slovenska,jelídromvosvojom
odbore a ponúka svoje služby
voviacerýchmestáchakoBratislava,Malacky,Galanta,Partizánske,Prievidza,Žilina,Prešov,PopradaKošice.
Ponúkame trvalo špeciálne
podmienkyprepracovníkovMinisterstva vnútra. Všetci  pracovníci budú ma možnos
využíva špeciálne podmienky,
ktoré ich budú oprávòova k
prenájmu vozidiel a môžu ich
použina

týmto napåòa odkaz
dohodycelosvetovejznaèkyso
zložkami ministerstva vnútra v
rôznychkrajinách,kdepolíciaa
armáda je partnerom spoloènostiAVIS.
Pre vás máme špeciálne
podmienky:
n 50%z¾avanapultovéceny
n nelimitovanékm
n nulové poplatky za ïalších
vodièov
n nulovépoplatkyzapoistenie
n nulovédia¾niènépoplatky
n vysokokonkurenènécenya
vysokápridanáhodnota
n vašapreferenciapredostatnými
Napríklad:

amnohoinýchïalšíchkategóriiatypovvozidiel.
PreVašupohoduazjednodušenie nájmu máte možnos
plati všetkými známymi kreditnými kartami, alebo hotovosou,jevšakpotrebnépreukáza sa vaším platným služobnýmpreukazom.

–dovolenky,
–sahovanie,
–zábavuivo¾nýèas.

PreVašuspokojnosodporúèamevykonarezervácievždy24hodínvoprednawebstránke www.avis.sk alebonatelefónnomèísle0850 111 494.
AVISSlovenskosahrdohlásikodkazuvšetkýchAVIS–ovvosvete,kdetakátospoluprácauždlhérokyúspešnepokraèuje.
Veríme že každý jeden pracovník ministerstva ocení túto výhodu!
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