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VšetcičlenoviavedeniaOZPostávajúvofunkciach

Predsedoviasarozhodli
hlasovaaklamaène
Terchová (on) Zimné zasadanie Rady predsedov ZO OZP
v SR sa konalo 11. decembra v
rázovitej obci Terchová, v penzióne s menej rázovitým
názvom Montana. Rokovanie
Rady predsedov viedol podpredseda OZP v SR Marián
Magdoško. Po úvodnej kontrole
plnenia uznesení z predchádzajúcej rady a trvalých úloh hovoril o. i. o definitívnom schválení
zlúèenia dvoch štátnych zdravotných poisovní. Uviedol, že
vedenie oboch poisovní garantuje po zlúèení zachovanie všetkých benefitov pre policajtov.
Predsedovia dostali informáciu
o úèasti OZP na protestných
zhromaždeniach vo Varšave a v
Prahe. (bližšie na inom mieste).
Vzápätí sa ujal slova predseda
OZP v SR Miroslav Litva, ktorý
referoval o priebehu kolektívneho vyjednávania. Avizoval problémy najmä s kolektívnou
zmluvou pre Horskú službu,

ktoré sú ešte v riešení. Zmluvy
pre obèianskych zamestnancov
by mali by podpísané ešte v
tomto roku, pre príslušníkov PZ
v januári 2010. Miroslav Litva o.
i. ïalej informoval o zmenách
vo vzdelávaní policajtov, o aktivitách OZP pri riešení problémov rezortných Automobilových
opravovní a o zmluvách na servisné služby s firmou ISS najmä
vo vzahu k ochrane pracovných pomerov našich zamestnancov.
Ïalším bodom rokovania boli
vo¾by vedenia OZP v SR a revízorov úètov. Po vo¾be volebnej
komisie boli predsedovia informovaní, že predsedníctvo navrhuje tajné vo¾by jednotlivých
èlenov vedenia, o èom svedèila
aj pripravená volebná urna a
volebné lístky, avšak volebná
komisia po krátkej porade prišla
s protinávrhom uskutoèni verejné vo¾by. Napriek námietkam

Za oknom vloèka padá a zvonèek cinká,
zapá¾te svieèku z¾ahka, z¾ahulinka,
v tú chví¾u láska a šastie blikoce
a my Vám prajeme šastné Vianoce.
Odborový zväz polície v SR

(Pokraèovanienastrane3)

VianoènývinšstaronovéhopredseduOZPvSRMiroslavaLitvu

Dôležitosspätnejväzby
l Pán predseda, na rokovaní rady predsedov základných organizácií predsedníctvo predložilo návrh, aby sa
vo¾by všetkých èlenov vedenia OZP, teda aj vás, konali
tajne. Volebná komisia prišla
s protinávrhom, bola za verejné vo¾by, vy ste protestovali, predsedovia napokon aj
tak odhlasovali, že budú hlasova verejne…
Keby som mal by osobný,
stále si myslím, že pre mòa by
bolo lepšie, keby vo¾by ostali
tajné. Som už ve¾mi dlho vo
funkcii a spätná väzba je pre
mòa ve¾mi dôležitá. Je èoraz
dôležitejšia a aj v našich podmienkach si stále myslím, že
najviac názorov sa ukáže v tajnom hlasovaní.
l Z celkovej atmosféry
medzi predsedami som naozaj necítil nijaký strach, ani
prive¾ký rešpekt. Predsedovia si aj medzi sebou pri stoloch hovorili – naèo tajné
vo¾by, len to bude zdržova,
však je to jasné, nemáme sa
za èo hanbi…
Pripúšam, ale zoberme to
tak: èlenovia rady predsedov
sú volení zástupcovia svojej
èlenskej základne. Každá naša
dohoda, každé rozhodnutie je
urèitým kompromisom rôznych

poh¾adov, a zvíazí ten, ktorý
má najširšiu podporu. Keby
hlasovala celá èlenská základòa, opä by tu musela by väèšina, aj keby bola rozmanitejšia. O tom je demokracia.
Keby niekto povedal, že vyhovie každému, tak je to hrubý
populizmus. Ja som za to, aby
sme s¾ubovali veci, ktoré sú
reálne, teda ich vieme splni. A
tieto veci musia ma podporu
väèšiny, aj keï èas našich ¾udí
sklameme a hovoríme nepríjemné veci, ale vždy je to
poh¾ad na rozdiely medzi chcením a reálnymi možnosami. Ak
nás chce èlenská základòa súdi, vždy musí zváži tieto dve
možnosti. Tajné hlasovanie je
teda lepším barometrom, èi
tieto veci dokážeme odhadnú,
aby sme konaním vyhoveli vôli
väèšiny.
l Zvolení boli aj podpredsedovia, ktorí majú rozdelenú pôsobnos, každý zodpovedá za svoje úseky. Zmení
sa nieèo?
Dohodli sme sa, že v januári si my ako èlenovia vedenia
spolu sadneme a znova posúdime náplne práce každého z
nás. Èo bude potrebné, to
zmeníme.
l Ste typ, ktorý rád myslí
ïaleko dopredu, vieme o

dlhodobých programoch a
zámeroch, ktoré odbory rozbiehajú bez oh¾ady na volebné a iné oèakávania. Hocako, uzatvára sa rok 2009,
patrí sa poveda èo to kzáveru roka i k zaèiatku nového
roka 2010, ktorý je navyše v
znamení 20. výroèia existencie Odborového zväzu polície vSR…
Rok 2010 nebude jednoduchý, budú chýba financie na
všetkých úsekoch. Treba si
však uvedomi, v akej situácii je
spoloènos, a nielen Slovensko,
ale treba sa rozhliadnu po celej Európskej únii, vníma fakt,
že kríza je prechodné obdobie
a vníma aj to, že máme za sebou rok, v ktorom sa nám podarilo udrža to, èo je dôležité pre
¾udí, pre ich rodiny, teda mzdovú úroveò. Z tohto poh¾adu si
myslím, že tie naše Vianoce nie
sú chudobné, možno sú aj lepšie ako v mnohých iných kraji nách Európy. Preto chcem
všetkým našim odborárom,
všetkým zamestnancom rezortu
a ich rodinám zo srdca popria
zaslúžené pokojné, príjemné
sviatky plné pohody a príjemného pocitu z dobre vykonanej
práce v uplynulom roku.
ZhováralsaPeterOndera
Snímkyautor

PredstavujemenovévedenieOZPvSR
Plk. Ing. Miroslav LITVA,
nar. 6. 8. 1952 v Martine. Ženatý, dve deti.
V
služobnom po mere je od roku 1977. Absolvent Strojníckej fakulty
SVŠT. Do roku 1990 bol
riadite¾om AO
MV SR v Bratislave. Je spoluzakladate¾om OZP v SR. Funkciu predsedu OZP v SR vykonáva piate funkèné obdobie .
Pplk.Mgr.MariánMAGDOŠKO,
nar. 19.8.1962 v Bardejove. Ženatý, 2 deti.
Do PZ prijatý v roku 1982,
absolvent
A PZ. V roku
1990 bol jeden
zo zakladajúcich
èlenov
OZP v SR na
východnom
Slovensku. Vroku 1991 bol zvolený za èlena Predsedníctva
OZP v SR a v roku 1992 za
podpredsedu OZP v SR. Podpredsedom je piate funkèné
obdobie. Zastupuje OZP v SR
vo výbore EuroCOP–u, zodpovedá za oblas právnej ochrany,
právne poradenstvo pre èlenov
OZP, kolektívne vyjednávanie,
sociálny fond a vydávanie mesaèníka POLÍCIA.

Pplk. JUDr. Pavol MEKIÒA,
nar. 19.5.1959 v Èadci, ženatý,
2 deti.
Do
slu žobného po meru vstúpil v
roku
1978.
Absolvent A
PZ. Èlenom
OZP v SR je
od roku 1991.
Bol predsedom základnej organizácie a neskôr predsedom
krajskej rady. Podpredsedom je
druhé funkèné obdobie od roku
2005. Zodpovedá za oblas stanovísk a vyjadrení OZP v SR k
legislatíve MV SR a ostatným
materiálom, predkladaným do
pripomienkového konania.
Plk. JUDr. Ladislav GRAÈÍK,
nar.11.9.1954 v Novej Lipnici,
okres Bratislava vidiek. Ženatý,
dve deti.
V služob nom pomere
je od roku
1978. Absol vent VŠ ZNB.
V OZP v SR
je èlenom od
roku
1990.
Dlhé roky bol pedagógom na
SOŠ PZ a na Akadémii PZ. V
roku 1998 založil na A PZ
základnú organizáciu, v roku
2007 sa stal podpredsedom
OZP v SR. Zodpovedá za vnútroodborovú èinnos, ekonomiku
a hospodárenie.
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KrízavyhnaladoulícpolicajtovajvPo¾skuavÈesku

Odboráribojujúzazachovanieplatovasociálnychvymožeností
Európske vlády v zúfalom úsilí priškrti verejné výdavky siahajú na platy a sociálne istoty štátnych zamestnancov. Vlna protestných manifestácií, demonštrácií i štrajkov štátnych zamestnancov prebehla
v posledných mesiacov v mnohých krajinách starého
kontinentu, policajti medzi nimi nechýbali. Proti znižovaniu platov opakovane protestovali v Nemecku, Belgicku, Taliansku, Francúzsku, Portugalsku i v Španielsku, najvážnejšie problémy však majú policajti v
tzv. postsocialistických krajinách, najmä v pobaltských
republikách èi v Bulharsku.
Centrála EuroCOP–u ústami
prezidenta Heinza Kiefera opakovane varuje európske vlády,
že šetrenie na policajtoch je
spoloèensky ve¾mi nebezpeèná
záležitos, pretože vedie k nárastu kriminality a ku korupcii.
PoriadnenahnevaníPoliaci
Polroèné zadržiavanie finanèných náležitostí vo výške
200 miliónov zlotých a oznámené prudké zníženie rozpoètu rezortu na budúci rok napokon vyhnalo do ulíc aj po¾ských policajtov pod záštitou policajnej
odborovej centrály NSZZP. Prvého decembra vo Varšave protestovalo vyše pätisíc policajtov, (celkovo je v krajine okolo 100–tisíc policajtov), medzi
ktorými nechýbali ani zástupcovia OZP v SR, predseda OZP

Miroslav Litva v úlohe èlena výkonného výboru EuroCOP–u a
podpredseda OZP Ladislav
Graèík. Ako uviedol, priemerná
mzda po¾ského policajta je 650
eur v hrubom. Protestujúci policajti dosiahli aspoò bezodklad-

né zaèatie rokovaní s vládou o
vyplatení zadržiavaných náležitostí. Búrlivú diskusiu medzi
vládnymi
predstavite¾mi
a
zástupcami policajných odborov
viedol Miroslav Litva a Jan Velleman (hovorca EuroCOP–u).
Èeskýprotestmalúspech
Ïalší protest štátnych zamestnancov slovenskú delegáciu OZP v SR zaviedol 9. decembra do stovežatej Prahy.
Èeský parlament mal v ten deò
rozhodnú o výške štátneho rozpoètu pre rok 2010, ktorý
navrhol zníženie platov štátnych
zamestnancov o 4 percentá,
ozbrojeným zložkám až o 5,5
percenta. Na proteste dominovali hasièi, väzenskí dozorcovia
VoVaršavevyšlodoulícpäťtisícprotestujúcichpolicajtov
a policajti. Názory o poète protestujúcich sa ve¾mi kiòa, predseda bratislavskej KR cie Jiøí Paroubek. Cez megafón
rôznili, úzke ulièky OZP Stano Chajdiak a predse- ubezpeèil dav, že sociálni depred èeským parla- dovia našich základných organi- mokrati urobia pre platy zamentom však zaplnilo zácií Vitalij Džoganík a
minimálne dvetisíc ¾u- Roman Laco. Protest
dí, niektoré zdroje ho- èeských odborárov pri-

Poľský policajný predák
AntoniDudavzaujatínovinárov

KOZ:Analyzovalidopadykrízy
anaèrtlivýchodiskározvoja
Delegáti z 31 odborových
zväzov na sneme Konfederácie odborových zväzov
(KOZ) SR v Bratislave sústredili hlavnú pozornos
na vnútroodborové témy.
Na sneme KOZ odzneli fakty
o negatívnych dopadoch globálnej hospodárskej a finanènej
krízy na hospodársky vývoj SR
s upozornením, že hospodárska
kríza prerastá do sociálnej.
„Spolu s poklesom ekonomiky
stúpala v uplynulom roku nezamestnanos, ktorá najmä kvôli
sérii hromadných prepúšaní
dosiahla úroveò 12,5 percenta.
Najväèší dopad na zamestnanos bol v strojárskom priemysle, v stavebníctve, po¾nohospodárstve,
v
potravinárskom, chemickom, textilnom
a odevnom priemysle. Tieto
skutoènosti mali negatívny dopad na našu èlenskú základòu,
ktorá zaevidovala pokles èlenov,“ uviedol prezident KOZ SR
Miroslav Gazdík.
Odborárska centrála približne pol roka viedla rokovania s
Ministerstvom práce, sociálnych
vecí a rodiny SR o potrebe
predåži obdobie poskytovania
dávok v nezamestnanosti zo
šes na osem mesiacov, skráti
podmienku poskytovania dávok
z troch na dva roky, ako aj zruši podmienku 1,2–násobku ži votného minima na priznanie
predèasného dôchodku. „Hlavnou otázkou súèasnosti pre
KOZ SR ostáva eliminovanie
negatívnych dôsledkov krízy.
Jedno z najdôležitejších riešení

vidíme v posilnení rozvoja vzdelanostnej spoloènosti. Odhady
odborníkov uvádzajú, že stále
ešte asi 40 percent zamestnancov nemá odborné vzdelanie pre výkon svojho povolania.
Odbory preto považujú celoži votné vzdelávanie za jednu z
najdôležitejších dlhodobých priorít hospodárskej a sociálnej
politiky,“ dodal Gazdík.
KOZ SR sa v budúcom roku
chce zamera predovšetkým na
akceptáciu primeranej štátnej
zadlženosti pri financovaní
investièných programov do infraštruktúry, ktoré sú základom
dlhodobého sociálno–ekonomického rozvoja. Rozumie pod
tým udržate¾nú bytovú výstavbu
zameranú na rozvoj sociálneho
bývania a podporu výstavby nájomných bytov na posilnenie
mobility pracovnej sily. Chce
podpori vývoz investièných celkov na celosvetové trhy, ktorých
nosite¾mi budú slovenské firmy.
„Jednou z podstatných úloh je
prehodnotenie úèinnosti nástrojov aktívnej politiky trhu práce.
Konkrétne to znamená pripravi
návrh na rekonštrukciu nástrojov aktívnej politiky trhu práce v
línii nastavenia odvodov na
poistenie v nezamestnanosti a
presadzova programy dlhodo bého investovania do vzdelávania, získavania nových zruèností a školení zameraných na zvyšovanie produktivity práce,“ doplnil Gazdík.
Na sneme sa tiež uskutoènili
vo¾by èlenov Predstavenstva
KOZ SR za výrobné a nevýrobné odborové zväzy.
(TASR9.12.2009)

Srdečnézvítaniepodpredsedu OZP Pavla Mekiňu s prezidentom EuroCOP-u Heinzom
Kieferomvpražskýchuliciach

Hlukvuličkepraktickyznemožnilrokovanieparlamentu
vorili o dvojnásobku. V reflexných vestách OZP v SR sa po riadne hluèného protestu zúèastnili podpredseda Pavol Me-

šiel podpori prezident EuroCOP–u Heinz Kiefer a z budovy
parlamentu sa vmiešal medzi
odborárov aj líder èeskej opozí-

mestnancov
maximum.
A
naozaj, parlament napokon
vládny návrh neschválil, štátni
zamestnanci svoje platy pre budúci rok uchránili – pravda, bez
akejko¾vek valorizácie. Prezident Èeskej republiky Václav
Klaus oznaèil schválený rozpoèet s deficitom vo výške 163 miliárd èeských korún za „zoufale
špatný“.
(on)

Všetkým policajtom, obèianskym zamestnancom, ako aj ich rodinným príslušníkom prajem
príjemné prežitie vianoèných sviatkov, ve¾a zdravia, šastia a úspechov v Novom roku.
gen.JUDr.JánPacka,prezidentPolicajnéhozboru

Autávybavenémeracímzariadenímnakontrolutechnickéhostavuvozidiel

Odovzdávaniešpeciálnejtechniky
Prezident Policajného zboru
gen. JUDr. Ján Packa 8. decembra odovzdal do užívania
prvé tri špeciálne vozidlá, ktoré
sú vybavené meracím zariadením na kontrolu technického
stavu vozidiel v cestnej premávke. Urèené budú najmä na
meranie brzdných systémov,
vôle náprav a riadenia. Zariadenie umožòuje kontrolu brzdnej
sily, kontrolu zbrzdenia ako aj
kontrolu súmernosti brzdného
úèinku na jednotlivých nápravách autobusov, osobných a
nákladných automobilov v cestnej premávke. Rovnako sa policajti pri kontrolách budú zameriava aj na dodržiavanie sociálnej legislatívy profesionálnych vodièov. Výhodou týchto
vozidiel je vyššia mobilita, jednoduchá manipulácia a inštalá-

cia v mieste
merania.
Hlavným
cie¾om zariadenia takýchto
vozidiel do služieb Policajného zboru je
zvýšenie bezpeènosti cestujúcich na cestách, pretože ak zistíme,
že napr. autobus nemá v
poriadku brzdy, nemôže
pokraèova v jazde a príde o osvedèenie o evidencii. Prvé vozidlá bude
využíva dopravná polícia
v Bratislave, Žiline a Košiciach.
(09.12.2009,TOKMV)
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ZterchovskéhorokovaniaRadypredsedovzákladnýchorganizáciíOZPvSR

Staronové vedenie OZP v SR: (zľava) podpredseda Pavol Mekiňa, predseda Miroslav Litva,
podpredsedoviaMariánMagdoškoaLadislavGračík
Volebnákomisiasleduje,akosiplénumporadísichnávrhom
napriamuvoľbu

Predsedoviasarozhodlihlasovaaklamaène
(Pokraèovaniezostrany1)

predsedu OZP predsedovia napokon volili verejne aklamaène
zdvihnutím rúk a všetkých èle nov vedenia potvrdili vo funkciách. Predsedom OZP v SR
tak naïalej ostáva Miroslav Litva a podpredsedami Marián
Magdoško, Ladislav Graèík a
Pavol Mekiòa.
Podpredseda Ladislav Graèík predložil plénu na posúdenie
žiados o prijatie novej základnej organizácie OR PZ Bratislava V. Rada vznik novej organizácie jednomyse¾ne odsúhlasila.
Najväèšia diskusia na rade
sa rozvinula pri schva¾ovaní
návrhov na ocenenia jednotlivcov pri príležitosti 20. výroèia
vzniku OZP, ktoré prerokovala

osobitná komisia. Ukázalo sa,
že kritériá pre jednotlivé stupne
ocenení dávajú základným
organizáciám priestor pre vo¾né
úvahy a celý mechanizmus výberu ocenených bude potrebné
ešte doladi.
(red)

Verejnéjednotlivéhlasovanieonovompredsedoviapodpredsedochbolojednoznačné

Zimné rokovanie rady predsedov sa konalo v penzióne
MontanavTerchovej

Nieve¾kodušnos,alepochopeniesúvislostí

Viete,že…
… v Po¾sku štatisticky pripadá jeden policajt na 376
obyvate¾ov, v Nemecku na
340 obyvate¾ov, v Rakúsku
na 330, ale v Slovenskej republike na 237 obyvate¾ov?
Údaj hodný zamyslenia…
Nechsapáči,novékalendárenarok2010!

V tomto predvianoènom èase žilinský krajský riadite¾ KR PZ
František Posluch prijal predsedov základných organizácií OZP
z kraja a udelil im finanèné odmeny. Úprimne: ešte som sa s takýmto krokom krajského riadite¾a nestretol, resp. o inom prípade
neviem. Riadite¾ KR PZ v Žiline tak urobil už druhý rok po sebe
na podnet predsedu KR OZP v SR Pavla Michalíka. Milé gesto
má hlboký význam, pretože riadite¾ tak dal najavo, že vníma
predsedov základných organizácií ako svojich spolupracovníkov,
partnerov, ktorí v mnohých aspektoch zastupujú všetkých zamestnancov. Jeho krok by som vnímal ako signál pochopenia,
že najlepšie výsledky sa dosahujú vtedy, keï na oboch stranách
panuje porozumenie, chápanie súvislostí, vzájomný rešpekt a
súlad v cie¾och úsilia. Vïaka za také vnímanie.
(red)

Smladýmipolicajtmijeproblém?Akoichvychováme,takýchbudemema…

Ružomberèaniaspríchodomnovéhoriadite¾apookriali

Vysoká dopravná zaaženos
a ve¾ký podiel pasantov na poète návštevníkov okresu je zasa
výbornou živnou pôdou pre rast
kriminality. Zaujímavý – a presne z tohto dôvodu – je trebárs aj
mimoriadne vysoký podiel
okresného mesta na celkovom
„nápade“ trestnej èinnosti. Nás
však v tomto okrese zaujalo
nieèo iné. Predseda tunajšej
základnej odborovej organizácie
Martin Medvecký priznal, že celých predchádzajúcich pä rokov
nemala ich organizácia nijaký
fungujúci oficiálny kontakt s
okresným riadite¾om. Bývalý riadite¾ vraj uprednostòoval di rektívne riadenie a k nemu odbory nepotreboval. Stav: neko munikácia. Na post okresného
riadite¾a PZ však od 15. novembra nastúpil nový riadite¾
pplk. Ing. Ondrej Budiak a to bol
hlavný dôvod, preèo sme sa na
návštevu do okresu Ružomberok vybrali. Zmenilo, zmení sa
nieèo vo vzahu služobného ve-

denia a odborovej organizácie?
A èo z toho budú ma obe strany?
Ve¾kázmena
Predseda Martin Medvecký
je policajtom 19 rokov a tvrdí, že
v rámci OO PZ Ružomberok je
už služobne najstarší. Ve¾a si
pamätá, môže porovnáva a jeho slovo by v normálne fungujúcej policajnej štruktúre malo ma
svoju váhu, keïže ružomberská
základná organizácia má 121
èlenov, prièom celkový stav zamestnancov okresného riadi te¾stva nepresahuje 190. „Pán
riadite¾ Budiak bol vo funkcii len
nieko¾ko dní, akurát sme mali
ma schôdzu. Pozvali sme ho a
prišiel. Odvtedy sme boli spolu
viackrát a komunikácia je úplne
normálna, ako medzi ¾uïmi,“
hovorí Medvecký.
Nový okresný riadite¾ PZ
kontruje svojou pä rokov starou
spomienkou, keïže v tom èase
pôsobil práve v Ružomberku.
„Vtedajší okresný riadite¾ ma de-

tu nie sú na to, aby ich volali len
vtedy, keï treba niekoho prepusti alebo mu zobra príplatok.
Názor odborov bude pre mòa
zaujímavý, do svojich poradných orgánov dám delegova
zástupcov OZP, budú všade

Snímkaautor

Ružomberský okres má z poh¾adu poètu trestných èinov v Žilinskom kraji najnižší podiel. Tunajší však vravia, že máloktorý okres z ich kraja má to¾ko špecifík.
Každý spomenie v prvom rade cestnú premávku: tá tu
ide zo všetkých svetových strán a husto z oboch smerov. Každému dopravákovi je v tej chvíli všetko jasné.

legoval na výroènú schôdzu ZO
OZP. Prišiel som, normálne
sme sa porozprávali, poh¾ady
odborárov som tlmoèil, ale zo
strany vtedajšieho riadite¾a nebol záujem o dialóg. A teraz, po
piatich rokoch, som hneï po prí-

LiptovskouOsadouvedieveľmifrekventovanácestacezDonovaly
chode do funkcie dostal pozvanie od odborárov. Samozrejme,
považoval som si za povinnos
prís na schôdzu, túto príležitos
som uvítal. Nemám s tým problém, naopak, oèakávam, že
budeme ma štandardnú úroveò
spolupráce, aká má by. Odbory

tam, kde majú by. Postoj odborov by mal by pre každého riadiaceho pracovníka barometrom
a zdvihnutým prstom,“ dodáva.
Podplukovník Budiak má v
novej funkcii nespornú výhodu –
takmer všetkých policajtov pozná, pretože ako vyšetrovate¾

sa v rôznych pracovných pozíciách pohyboval najmä medzi
Ružomberkom, a Liptovským
Mikulášom – napokon, ako ve¾a
tunajších policajtov. „Viem, èo
od nich môžem oèakáva a oni
poznajú mòa, dôležité je, aby
okres šliapal ako celok. Viem
zvýši hlas, ale viem aj poïakova. Naskoèil som do rozbehnutého vlaku, ale mám výhodu v
znalosti prostredia a ¾udí. Rozhodne je najdôležitejšia spolupráca medzi jednotlivými zložkami. Nikdy som si nevedel
predstavi hádanie sa o èiarky,
bolo mi to proti srsti. Dôležitá je
komunikácia, vzahy,“ spresnil
svoje predstavy o štýle riadenia.
Normálnydialóg
A predstavy predsedu základnej organizácie Martina
Medveckého? „Nepotrebujeme
od vedenia ve¾a, len aby s nami
pán riadite¾ a ostatní funkcionári
normálne komunikovali, lebo
pä rokov to tu absentovalo –
hovorím len o bývalom riadite¾ovi, nie o ostatných funkcionároch. Chceme dialóg, chceme,
aby nám nekládol prekážky v
èinnosti. Sme si vedomí, že sme
hodnotení za služobnú èinnos a
chceme by nápomocní pri plnení úloh aj ako odborári. Chceme
vychádza a spolupracova, to je
najpodstatnejšie. Všelièo sa
(Pokraèovanienastrane4)

policia1209:policia 17.12.2009 17:41 Page 4



DECEMBER 2009

Ružomberèaniaspríchodomnovéhoriadite¾apookriali
(Pokraèovaniezostrany3)

môže ukáza pri prvej príležitosti, keï budeme ma rozdielny
názor. Vnímam to tak, že aj náš
odpor môže by pre vedenie pozitívnym signálom, pretože ho
tak upozorníme na možné pochybenie. Tak ho vlastne dokážeme v predstihu ochráni pred
možnými následkami chybného
rozhodnutia. Boli tu už také prípady – bývalý riadite¾ si vždy robil po svojom a èasto sa ukázalo, že nemal pravdu. Pri riešení
problémov a napätej situácie
medzi bývalým R OR PZ a jeho
podriadenými riešil až krajský
riaditeľ, ktorý sa rozhodol vypočuť aj názor nás odborárov za
nemalej pomoci predsedu krajskej rady OZP pplk. Ing. Pavla
Michalíka a možno aj to pri rozhodovaní krajského riaditeľa
zavážilo. Osobne si myslím, že
aj pri rozdielnych názoroch sa
dá diskusiou dospieť k prijateľnému kompromisu, keď popustia obe strany. O tom je vyjednávanie.“
Podmienkysú…
Vô¾a z oboch strán teda nechýba. Okres je po služobnej línii „z kraja“ dobre hodnotený a
pplk. Budiak hodnotí aj ¾udský
potenciál ako stabilizovaný, výkonný vo všetkých zložkách.

pplk.Ing.OndrejBudiak
Okres dosahuje objasnenos
okolo 54 percent, ale – tak ako
všade – najmä v prípade majetkovej kriminality to nie je
žiadna sláva. Kde sú ïalšie
možnosti, v èom a ako je možné skvalitni èinnos? Aké podmienky sú potrebné, aby boli
výsledky ešte lepšie? Na tieto
otázky sme h¾adali odpovede v
poèetných stretnutiach.
Budova okresného riadite¾a je

pplk.Ing.¼ubošKováèik
v slušnom stave, zrekonštruovaná. A Úrad justiènej a kriminálnej
polície sídli dokonca v úplne novej budove spolu s okresným
úradom. V porovnaní s nedávnou realitou si riadite¾ ÚJKP
pplk. Ing. ¼uboš Kováèik nové
priestory nevie vynachváli. Ho -

vorí, že dôstojná úroveò ich pracoviska má pozitívny vplyv nielen na zamestnancov, na ich
vystupovanie, ale predovšetkým
na stránky, keïže väèšina prichádzajúcich sú poškodení a
svedkovia, nie páchatelia. „Také-

èastni sa na nejakej akcii. Usilujú sa pritiahnu ¾udí, robi pre
svojich èlenov podujatia, ktoré
zaujmú èo najviac èlenov. Nedávno boli tri dni v Prahe, organizujú už 13. roèník futbalového
turnaja, v lete nechýbajú akcie

Výbor ZO OZP zasadá podľa potreby, má čisto mužské
zloženie.
to priestory, to je nieèo úplne
iné, urèite to ovplyvòuje aj dojem
stránok zo stretnutia s nami, budí dôveru a podporuje ochotu
spolupracova.“ Svoj káder ¾udí
hodnotí ako konsolidovaný, aj tu
však vzniká zaujímavá situácia.
Vekový priemer je výnimoène
vyrovnaný okolo 40–ky, do reèi
sa tak dostane aj pripravovaná
úprava vzdelávania smerom k
policajnému, resp. právnickému
vzdelaniu vo vyšších triedach.
Podplukovník inžinier Kováèik
pokrèí ramenami. „Sme presne v
tom veku a skoro všetci máme
iné ako právnické alebo akademické vzdelanie. Taká bola doba…“
Podplukovník Kováèik si
pochva¾uje spoluprácu s prokuratúrou a polohu pracoviska
(prokuratúra i súd sídlia len kúsok od ÚJKP.), èo umožòuje
bezprostredný kontakt od prípadu k prípadu. Na nedostatok
práce si nemôže sažova, hoci
so zaaženosou vyšetrovate¾ov
v Bratislave sa nemôžu porovnáva. Rezervy vidí v zmenách legislatívy, ktorá dosia¾ nenaplnila oèakávania najmä smerom k rýchlosti prípravného konania a mrzí ho aj to, že vyšetrovatelia stratili nielen finanèné, ale aj spoloèenské
postavenie, ktoré mali. Dnes je
pod¾a neho vyšetrovate¾ približne na úrovni s príslušníkmi
ostatných policajných zložiek –
minimálne zárobkovo. Vzahy?
„Ve¾mi dôležité, usilujeme sa
utužova ich aj mimo pracoviska
vo vo¾nom èase najmä pri športových podujatiach, je to dobrý
relax. Dokonca za družstvo vyšetrovate¾ov hrá aj jeden prokurátor…“ dodáva s úsmevom.
Akoulahodi
Akurát v èase našej návštevy
zasadal výbor základnej organizácie, aby pripravil schôdzu delegátov a prerokoval ïalšie
otázky. Výbor je èisto mužský,
chýbal akurát jeden jeho èlen.
Predseda Medvecký hovorí, že
ich problémy sú také ako všade
inde. Naozaj aktívna, teda
ochotná pomôc je len užšia
èas èlenskej základne, z tých
vyberajú ¾udí do výboru. Za
aktívnych však považujú aj èlenov, ktorí sú aspoò ochotní zú-

pre deti, boli na nieko¾kých jednodòových výletoch napríklad v
Bratislave èi vo Viedni. „Najväèší problém je odhadnú, o èo bude záujem. Na podnet èlenov
nieèo pripravíme, a potom sa
nám prihlási trebárs sotva tretina autobusu. Stáva sa,“ priznáva predseda.
Smerkobèanom
Aj naše stretnutie so zástupcom riadite¾a OO PZ v Liptovskej Osade kpt. Mgr. Jurajom
Medveckým zaèalo pracovnými
podmienkami. Budova OO PZ

Predseda M. Medvecký
(vľavo) s členom výboru P.
Šuttom.
je už na poh¾ad udržiavaná, vybielená, chýba jej akurát zelený
pás okolo obvodu fasády. Zrekonštruovaná je aj budova ïalšieho obvodného oddelenia v
Liptovskej Teplej. Objekt v Liptovskej Osade nedávno vybavili
aj novým nábytkom. „Máme
všetko, èo potrebujeme, nové
vozidlá, poèítaèe, prístup do evidencií, dobrú spojovaciu techniku, všetko,“ zhàòa zástupca riadite¾a. Pravda, poètom ¾udí je
oddelenie malé, do výkonu chodí vlastne 11 policajtov – a to
ešte hliadky èasto vypomáhajú
v okresnom meste. Keïže sídlia
pri ceste cez Donovaly, ve¾a pozornosti venujú doprave. Žia¾,
prístroj na meranie rýchlosti si
musia požièiava, hoci by ho vedeli využi aj èastejšie.
Oddelenie disponuje dvoma
vozidlami zn. Nissan a KIA. Na
žilinský automobilový produkt
však idú ponosy – èasto
„odchádzajú“ žiarovky a tá „ich“
KIA je už štvrtýkrát v oprave –
vždy pre inú príèinu. Smola?
Kapitán Medvecký pripúša,
že pre zvýšenie objasnenosti
bo¾avej majetkovej kriminality je
najdôležitejší kontakt s ¾uïmi,
miestna znalos. A potom prevencia. „Problém je s pasantmi,

ktorí cez región len prechádzajú
a pritom páchajú trestnú èinnos, mnohokrát organizovane.
Nikto ich nepozná, prichytenie
priamo pri èine je zriedkavosou. Aj nedávno nám však
krádež vlámaním do vozidla pomohla objasni miestna obèianka, ktorá si všimla správanie sa
posádky vozidla s èeskou znaèkou a pri vyažovaní svoj postreh posunula policajtom. Na
základe tejto informácie potom
hliadka zadržala osádku vozidla
aj s odcudzenými vecami.“
Problémsmladými
„Slúžim 19 rokov, ale to, èo
sa dialo v poslednom roku, nemá obdobu,“ pochva¾uje si prísun novej techniky a celkového
materiálneho zabezpeèenia aj
riadite¾ OO PZ v Ružomberku
mjr. Mgr. ¼ubomír Janèi. V zhode s ostatnými riadiacimi pracovníkmi považuje za najväèší
problém ve¾kú fluktuáciu príslušníkov, prílev ve¾mi mladých policajtov s nulovými skúsenosami

Napriek problémom sa zhodujú v názore, že z väèšiny mladých sa dajú vychova dobrí policajti. Je to na súhre kolektívu a
na jasných pravidlách hry. Šéf
poriadkarov: „Každý musí vedie, že sa mu oplatí by v práci
aktívny. Pod¾a toho je potom aj
odmeòovaný. Urèite však u nás
nemá prioritu tzv. èiarkový systém, hodnotíme ¾udí komplexne.“
Ïalšiemožnosti
Na záver našej krátkej sondy
do práce polície v okrese Ružomberok sme sa znovu stretli s
okresným riadite¾om. Zhodli
sme sa v názore, že zvyšovanie
objasnenosti má pri terajších
metódach práce urèité hranice a
zdá sa, že už v blízkej budúcnosti bude potrebné intenzívnejšie pracova najmä s
obèanmi, budova si dôveru,
pretože bez spolupráce s
obèanmi sa prakticky nedá
objasni trestný èin. „Najmä policajti obvodných oddelení musia
by s ¾uïmi v dennodennom
kontakte, nadväzova kontakty,
budi dôveru, dba na maximálnu slušnos, nie sa len vyváža v aute a komunikova s
obèanmi cez stiahnuté okienko,“
podèiarkuje. A druhou vážnou

kpt.Mgr.JurajMedvecký
a ve¾a povinností, ktoré padajú
na plecia obvodného oddelenia.
K všetkému ostatnému pribudla
doprava, mnoho kapacít odèerpávajú rôzne bezpeènostné
opatrenia, napríklad futbalové
zápasy. V meste nechýbajú extrémistické skupinky, množia sa
násilnosti medzi mladou generáciou. Robia množstvo kontrol
v pohostinských zariadeniach –
ko¾ko sily staèia. „Problém je, že
aj naše obvodné oddelenie je
takou liahòou pre iné zložky.
Mladí sa nieèo nauèia a idú
inde, zaèíname odznova,“ trpko
konštatuje. Riadite¾ odboru poriadkovej polície mjr. Mgr. Pavol
Adamica pridáva: „Vo¾akedy bolo na oddeleniach dos starších,
skúsených policajtov. Tí uèili
mladých. Dnes uèí polroèný policajt mesaèného. Pritom dobrý
policajt potrebuje aspoò pä rokov praxe.“
Iba„polotovar“
Obaja skúsení funkcionári sa
zhodnú v tom, že zo škôl im prichádza „polotovar“, ktorý èasto
nevie, èo má urobi trebárs s
priestupkovým spisom. V teréne
sú mnohí nesmelí, nerozhodní,
niektorí zo stresu až neèinní.
Potrebujú starostlivos, ve¾a s
nimi ešte treba pracova. „Nie
sú nauèení na tímovú prácu, pritom policajná robota je postavená na súhre, na kolektíve,“ pridáva mjr. Adamica. „To si musí
uvedomi aj ten posledný policajt na ulici, musí pozna priority celku.“ Zároveò priznáva, že
mladí to dnes nemajú ¾ahké,
musia rieši najmä bytovú otázku, sú zaažení hypotékami…
„Keï som sem prišiel, ešte v roku 1990 mi dali vybra z dvoch
bytov. Kde sú tie èasy,“ spomína.

mjr.Mgr.¼ubomírJanèi
možnosou zlepšenia výslednosti práce polície je znižovanie
poètu skutkov. V doprave, ale
trebárs aj výchovou obèanov k
ochrane majetku, protidrogovou
osvetou. V súhrne: intenzívnou
prevenciou. Ako sme sa mali
možnos presvedèi, tunajšia
preventistka Gabika Španková
sa nezastaví ani na chví¾u a úlohy v prevencii majú v rámci OR
PZ desiatky policajtov. Spolu s
kolegami zahàòa aktivitami všetky skupiny obèanov – poènúc
materskými školami cez prácu s
mládežníkmi až po najstaršiu
generáciu, ktorá sa ¾ahko stáva
obeou trestnej èinnosti, s médiami je v dennom kontakte. „Je
aktívna, neèaká na pokyny, vyh¾adáva ïalšie možnosti,“ chváli
ju riadite¾ Budiak.
Èo doda na záver? Pateticky
povedané: nielen v Ružomberku stojí budúcnos na mladých.
Akých policajtov si vychováme,
takých budeme ma… Hovorili
sme aj s viacerými radovými policajtmi a aj tu v Ružomberku
sme poèuli to, èo predtým roky
nebolo poèu, lebo každý iba
bedákal. Zhrnuté: vážime si prácu, sme radi, že ju máme a boli
by sme blázni, keby sme ju
opustili. Treba maka, oplatí sa
to…
Predsa len sa nieèo mení, èi
nie?
PeterOndera
Snímkyautor
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„Železniènápolíciaoèamidetí“
Oblastná správa ŽP Trnava
pripravila v mesiacoch november – december 2009
na Základnej
škole v Trnave
preventívny projekt
„Železnièná polícia oèami detí“. Projekt je
rozdelený do
štyroch etáp realizácie:
1) vykona prednášky pre
žiakov 4. roèníkov zamerané na
nebezpeèenstvá a bezpeèné
správanie sa na železnici ako aj
na samotnú èinnos Železniènej
polície. Žiakom bude primeranou formou vysvet¾ované ako
sa majú správa vo vlakoch a
železnièných staniciach, ktoré
èinnosti sú zakázané a podobne. Do prednášok budú zapojení samotní žiaci, prièom sami budú uvádza príklady, èo sa

môže a èo nemôže vo vlakoch a
železnièných staniciach,
2) v druhej èasti príslušníci
Oblastnej správy ŽP Trnava
predvedú žiakom prvého stupòa

uvedenej školy ukážky èinnosti
Železniènej polície a to najmä
služobnej kynológie, pyrotechniky a kriminalistickej techniky.
Ukážky
sa
uskutoènia
v
areály
školy
predbežne dòa
4.12.2009,
3) žiaci 4.
roèníkov v rámci
výtvarnej výchovy budú kresli
ako sami vnímajú
Železniènú políciu.
Môžu využi poznatky z predchádzajúcich
prednášok, ako

i ukážok Železniènej polície.
Všetci úèastníci budú ocenení
prezentmi Železniènej polície.
Táto etapa by mala by ukonèená v prvej dekáde decembra

2009 a najlepšie kresby budú
vyhodnotené
zástupcami
Základnej školy a Železniènej
polície a budú vystavené v priestoroch železniènej stanice Tr nava,
4) štyrom najlepším úèastníkom súaže bude prezentovaná
èinnos Železniènej polície priamo v železniènej stanici, prièom
budú cestujúcej verejnosti spolu
s policajtmi rozdáva letáky upozoròujúce na nebezpeèenstvá
krádeží a v závere im budú ukázané vybrané priestory Železniènej polície. Predpoklad
ukonèenia celého projektu je v
druhej dekáde decembra 2009.
(lz)

Po
ïa
ko
va
nie
Okresné riadite¾stvo Poli cajného zboru vo Svidníku
spolu so Základnou organizáciou Odborového zväzu polície
vo Svidníku týmto ïakujú všetkým darcom, ktorí sa zapojili
do internej zbierky pre rodinu
nebohého ppor. in memoriam
Bc. Radovana Holuba, a tak
prispeli ve¾kou mierou k tomu,
aby sa nazbierala pomerne
znaèná suma, ktorá urèite pomôže tejto rodine preklenú
ažké obdobia poèas blížiacich
sa „Vianoèných sviatkov“, kde
im bude ich najbližší manžel,
otec a syn ve¾mi chýba. Tú
stratu a boles v srdci celej rodiny nevieme utíši, ale aspoò
takýmto spôsobom sme pomohli zmierni ich žia¾.

Slovásúzbytoèné
Miesto: riadne oznaèená zastávka autobusu MHD è. 23
pred vchodom do SOŠ PZ v
Devínskej Novej Vsi. Èas: 13.30
h. Dej: Na zastávku prichádza
policajné vozidlo so zmiešanou
dvojèlennou osádkou. Zastaví
presne na zastávke MHD, ale
asi až meter od obrubníka.
Osádka policajného auta zjavne
èaká na niekoho, kto vyjde z
areálu školy.
Z obrátky na koneènej štartuje autobus è. 23. Šofér vidí, že
jeho zastávku si vybralo na parkovanie policajné vozidlo, tak
zastane za ním a vpustí ma

Naša vïaka patrí Krajskému
riadite¾stvu PZ v Prešove,
okresným riadite¾stvám PZ v
Prešove, v Poprade, v Bardejove, v Starej ¼ubovni, v Humennom, vo Vranove n/T, vo
Svidníku, Odboru kynológie a
hipológie Prezídia PZ v Bra tislave, Oddeleniu jazdnej polície Košice – OKaH Prezídia PZ
a ïalším aj anonymným darcom, ktorí vložili na náš úèet
sumu cez Slovenskú poštu.
Nesmierne si ceníme, že v
takýchto ažkých chví¾ach
vieme by všetci jednotní. Ešte
raz všetkým úprimne ïakujeme.
pplk.JUDr.JaroslavSuvák,
riadite¾ORPZvoSvidníku
dnu. Som jediný cestujúci. Cviknem si lístok. Policajné vozidlo
sa nehýbe. „Však im zatrúbte,
èo sú slepí?“ radím vodièovi s
bohatými šedinami. Mávne rukou a kolesá autobusu vytoèí
úplne do¾ava, aby mohol policajné vozidlo obís a nepoškodi. Musí do protismeru. Mladí
príslušníci PZ to autobusu MHD
láskavo dovolia. Nepohnú ani
brvou, nie ešte svojím vozidlom.
Nechápem preèo, ale starý
šofér MHD vôbec nepovedal to
škaredé slovo, ktoré mal urèite
na jazyku (spolu so mnou). Hádajte, aké to bolo slovo a èi by
zodpovedalo situácii?… Vodiè
asi všetko vyjadril tým mávnutím rukou. Zrejme má svoje skúsenosti s týmto typom tiežpolicajtov.
(on)

Benefity pre členov OZP v roku 2010
Dovoľte, aby sme sa Vám v úvode článku
predstavili. HRsupport je projekt, ktorý
zabezpečuje benefity pre zamestnancov alebo
členov našich partnerských organizácií .
Zamestnanecké výhody HRsupport sú okrem
Vás určené aj pre Vašich rodinných
príslušníkov.
Tento rok sa žiaľ zapísal do histórie ako rok
finančnej a hospodárskej krízy. Zorientovať sa
na finančnom trhu je stále zložitejšie a zároveň
je priam nevyhnutné mať prístup k
informáciám a možnostiam, ktoré finančný trh
na Slovensku ponúka.
Ako si vybrať najvýhodnejší produkt a zároveň
ušetriť? Ako získať prehlad o cenách a
možnostiach na trhu?
Tím HRsupport pre Vás pripravil benefity vo
forme exkluzívnych zliav na produkty
finančného trhu. /v prílohe tohto čísla nájdete
kompletný zoznam zliav/
Využitie týchto zliav Vám prinesie úsporu
finančných prostriedkov, ochranu pred
možnými rizikami a odbornú starostlivosť.
Zároveň Vám šetria čas, ktorý by ste strávili pri
vyhľadávaní informácií a ponúk na internete,
alebo priamo v inštitúciách.
V období finančnej a hospodárskej krízy
narastá potreba „finančnej gramotnosti“.
Ľudia by mali efektívnejšie riadiť všetky svoje

finančné toky a zároveň maximalizovať svoje
úspory. Na pozitívnu stabilizáciu finančnej
situácie rodiny a jednotlivcov je nevyhnutné
kvalitne a bezpečne vytvárať rezervy, ktorých
výška priamo ovplyvňuje budúce životné
smerovanie a štandard. To znamená, že ak sa
na možný krízový scenár v budúcnosti
pripravíme už dnes, nič nás neohrozí.
Sporenie
Pri sporení sa treba vedieť pohybovať medzi
výnosom a rizikom. Preto je hazard uzatvárať
si produkty náhodným spôsobom. Základnými
jednoduchými pravidlami sporenia sú:
pravidelnosť, snaha získať vyššie zhodnotenie,
ako je miera inflácie a bezpečnosť usporených
prostriedkov.
Úspora na poplatkoch
Poplatky finančných inštitúcií pri finančných
produktoch vedia často prekvapiť. Ako príklad
použijeme poplatky za vedenie bežného účtu v
banke. Podľa internetového portálu
aktuálne.sk Slováci priemerne zaplatia na
bankových poplatkoch ročne až 48,88 EUR. Na
Slovensku však existujú aj banky, ktoré majú
priemerný mesačný poplatok menej ako 1 EUR.
Pri racionálnom využívaní bežných účtov je
dokonca možné stlačiť poplatky na 0 EUR.
Pri ostatných produktoch finančného trhu môžu
byť úspory niekoľkonásobne väčšie. Napríklad

poplatok za poskytnutie hypotekárneho úveru
sa pohybuje medzi 0,5 až 1,0 % z výšky úveru, čo
pri úvere na 100.000 EUR predstavuje poplatok
vo výške až 1000 EUR.
BENEFIT pre Vás
Využite týchto benefitov je k dispozícii
prostredníctvom HRsupport pre všetkých
členov ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V
SLOVENSKEJ REPUBLIKE a ich rodinných
príslušníkov. Musíme upozorniť na potrebu
doloženia platného preukazu člena nášho
odborového zväzu. Bez preukazu nie je možné
si zľavy uplatniť. Všetky možnosti sú
dobrovoľné a navzájom nepreviazané, to
znamená, že si môžete vybrať aj jeden
konkrétny produkt s príslušnou zľavou.
Ohľadne konkrétnejších informácií prosím
kontaktujte výlučne HRsupport infolinku na
telefónnom čísle 0944/224 221 alebo mailom
ozp@hrsupport.sk. Telefonát alebo e-mail s
požiadavkou o informáciu su pre Vás úplne
nezáväzné, môžete sa informovať o cenách a
možnostiach konkrétnych produktov.
Táto výhoda slúži k zlepšeniu Vašej finančnej
situácie, ušetrí Vám čas a pomôže Vám ako aj
Vaším blízkym zabezpečiť sa proti možným
rizikám.
Prajeme Vám veselé Vianoce a úspešný nový
rok. Na spoluprácu s Vami sa teší HRsupport
tím.
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Policajnéškolstvo:tlaknapraxjesprávny,uèipraktickysavšaknedásystémom„akože“

Dobrýchliebsivyžadujedialógmlynáraspekárom…

Zdá sa, že SOŠ PZ v Devínskej Novej Vsi pod jeho vedením skutoène prežíva ve¾ké
zmeny. Potrebám praxe sa podriaïuje celý vzdelávací proces.
Inšpirácie tu urèite našli aj prítomní riaditelia SOŠ PZ z Pezinka a z Košíc, ale aj pedagógovia zo zahranièia. Nás zaujala najmä èinnos a všestranná
použite¾nos výsledkov práce
novoutvoreného
oddelenia
informatiky a digitálnych technológií. Okrem iného kamera
zaznamenáva praktické cvièenia poslucháèov a ich projekcia
potom slúži ako pomôcka pre
ïalších frekventantov – pre
pouèenie aj s chybami, ktorých
sa trebárs pri nácviku služobných zákrokov dopúšajú. A
že ich nie je málo aj v prípade
dlhšie slúžiacich policajtov…
Nedostatky v taktike, v zaobchádzaní zo zbraòou, v uplatnení prvkov sebaobrany, ale trebárs i pri elementárnom zakla daní pút…
Výmenaúloh
Pri nácviku všetkých týchto
èinností èi modelových situácií
robia figurantov priamo pedagógovia, aby v poslucháèov vyvolali pocit stresu a
zodpovednosti za vlastný postup. Úlohe figuranta sa dokonca nebráni ani sám riadite¾ školy. Sledo-

va video, v ktorom vydesený
poslucháè zakladá putá riadite¾ovi školy, bolo možno pre niekoho úsmevné, ale táto metóda
má urèite ve¾a do seba. Plukovník Štark je postavou chlap ako
sa patrí, a tak s ním aj poslucháèi z hraniènej a cudzineckej polície mali èo robi, keï dostali
úlohu zadrža ho ako ilegálneho
migranta, pretože direktor sa ich
úsiliu úplne realisticky bránil…
Podobných príkladov tlaku
na prax sme na seminári videli
ve¾a. Použite¾nos nauèeného v
každodennej policajnej práci sa
evidentne stala základnou filozofiou všetkého diania v tejto
škole. Pedagógovia odprezentovali aj svoj pozoruhodný
poèin: pracujú na policajnom
manuáli – príruèke, ktorá má
poslúži poslucháèom nauèi sa
ktorúko¾vek základnú praktickú
èinnos na základnom útvare.
Príruèka ešte nie je celkom hotová, ve¾kou prednosou tohto
zámeru je však nepochybne prístupnos, lapidárnos podania
všetkých situácií a zároveò zdôvodnenie konkrétneho konania
oporou v zákone a v interných
predpisoch. Slúžia na to hyperlinky. Študent tak nemusí zakaždým listova v množstve
publikácií, ku konkrétnej situácii
si vždy môže okamžite zopako-

va trebárs príslušný paragraf
trestného poriadku. „Uèíme teóriu cez prax,“ zdôraznil riadite¾.
Bezsuperlatívov
Ako to už na podobných seminároch v školách býva, hodnotila sa aj kvalita pripravenosti
poslucháèov, ktorí do školy prichádzajú. Superlatívy veru nebolo poèu, pedagógovia konštatovali u èasti frekventantov
vedomostné i praktické medzery aj v prípade poslucháèov,
ktorí sú už roky v praxi a prišli
sa do školy zdokonali, aby získali dôstojnícke vzdelanie. Znova sa tiež potvrdil poznatok, že
v policajnej praxi je ve¾ký rozdiel
medzi jednotlivými útvarmi –
napríklad aj v susedných krajoch. Inými slovami: to isté robia

policajti všade inak. A tiež už
tradiène úèastníci seminára
konštatovali nedostatky v komunikaèných schopnostiach poslucháèov, ale aj v služobnej disciplíne, v elementárnej zdvorilosti. Aj na tú kladú v škole
ve¾ký dôraz. Len – ako pripomenuli ¾udia z praxe – frekventanti
školy na to zabúdajú hneï po
príchode do útvarov… Na druhej strane uèitelia vysoko kvitovali, že poslucháèi sa v škole

Slovenský policajt pre 21. storoèie
GenerálPackapríslušníkom
PZèastopripomína(vo¾neparafrázujúc): dostali ste nové
rovnošaty, vozidlá, spojovaciu
techniku, máte slušné materiálne a sociálne zabezpeèenie, teraz od vás èakáme výsledky.
Výsledkyvprácipolícieevidentnesú.Niesúzlé,zïaleka
však nie také, aby uspokojili
najmäobèanovtejtorepubliky,
teda daòových poplatníkov a
tobôž už nie sú také, aby vo
vnútri polície mohli vies k sebauspokojeniu. Ak predpokladáme, že dôvera obyvate¾stva
kpolíciiporastiepriamoúmernesoskvalitòovanímjejpráce,
potom vzniká otázka, èo má
Policajnýzborrobivnasledujúcom období, aby si túto dôveru získal a postupne upevòoval.
Èochví¾a to bude už 20 rokov,odkedysme¾udskýpotenciál pod názvom ZNB a VB
premenovali na množinu príslušníkov Policajného zboru.
Celá jedna generácia… ¼udí,
ktorísivzborepamätajúobdo-

bie pred rokom 1989, už vari
niejeanipätina.Smoloutejto
republikyje,ževšetkyhistorické zmeny sa dejú v približne
20–roèných intervaloch, a tak
nám vždy chýba generaèná
kontinuita, prièasto zaèíname
od zaèiatku. Sprievodné javy
prudkých vývojových skokov
sú jasné: prílev mladých,
neskúsenýchpolicajtov,vuplynulých rokoch ich nízka hmotná motivácia, vysoká fluktuácia,nepostaèujúcavzdelanos.
Skrátka:prive¾aplatených¾udí,
máloprofesionálov.
Aknadviažemenaoprávnenú požiadavku prezidenta PZ,
pojemprofesionalitanadobúda
novývýznam–niejeotom,že
policajtdostávazasvojuprácu
lepší plat, ale o tom, že svoju
plácu robí na vyššej profesionálnej úrovni. Len dokonalý
profesionál si totiž svojím konanímmôžezískadôveruverejnosti.Èonámeštekúplnej
profesionalitechýba?
Prevaha žiadate¾ov o prijatie, možnos výberu vstupnej
kvalityjevýhodou.Èakámena

rýchlo nauèili využíva konzultácie s pedagógmi v urèených hodinách. Svedèí to o rastúcom
záujme poslucháèov získa v
škole maximum vedomostí a
praktických skúseností.
Štyrivesty…
Na pretras sa dostali aj podmienky, v ktorých sa budúci
dôstojníci pripravujú. Plukovník
Štark priznal, že ako krajský riadite¾ tieto veci ve¾mi nevnímal,
po príchode na školu však rýchlo zistil, èo všetko v príprave pre
prax chýba. Na celej škole majú
napríklad len štyri nepriestrelné
vesty, cvièia na rádiostaniciach,
ktoré sa už v praxi nepoužívajú,
najmladší ich autobus má 25 rokov a mnohé okná v objektoch
areálu sú zatlèené, lebo by inak

Ilustračnéfoto:Ondera

Nedávno sa na Strednej odbornej škole PZ v Devínskej
Novej Vsi konal seminár, ktorého cie¾om bola prezentácia postupov školy v príprave policajtov, ale najmä výmena názorov na ïalšie smerovanie policajného školstva medzi pedagógmi a pozvanými riadiacimi pracovníkmi z výkonu. Nový riadite¾ školy plk. Ján Štark
hneï v úvode pripomenul, že dialóg medzi školami a
praxou je úplnou nevyhnutnosou. Bývalý nitriansky
krajský riadite¾ zdôraznil, že on ako dlhoroèný praktik
hneï po príchode na školu túto potrebu mimoriadne
pocítil. Padol i prímer: dobrý chlieb si vyžaduje dialóg
medzi mlynárom a pekárom…

efektpotrebnýchzmienvškolstve. Už zaèali, musia pokraèova a smerova k systému
celoživotného vzdelávania. V
nadväznosti naò sa dôsledné
dodržiavaniekariérnehopostupu zákonite stane ak nie samozrejmosou, tak aspoò
imperatívom. Dôraz na prevenciu, odbúranie prebytoènej
administratívy,
maximálna
informatizácia – to všetko sú
základné predpoklady skutoènej profesionalizácie policajnejpráce.
Za tým všetkým je kvalita
èloveka–riadiacehopracovníka.Pripomeòmesi,èonatúto
témupovedalrenomovanýsociológ ¼ubomír Falan: „Práca
vPolicajnomzboresivyžaduje
kvalitných¾udínavšetkýchstupòoch.Imidžsícerobiavprvej
líniipochôdzkari–aleajtí,èo
ich riadia, pretože kvalita pochôdzkarovaichobrazvoverejnosti je zároveò najvidite¾nejším obrazom kvality práce ich riadiacich pracovníkov.“
Povedalasivšetko.
PeterOndera

vypadli. Aj jeho kolegovia, riaditelia z ïalších škôl vyslovili názor, že v školách by sa vlastne
mala nová technika a vybavenie
testova z h¾adiska praktického
použitia. Opak je pravdou,
poslucháèi nemajú možnos ani
vidie skutoèné policajné auto.
Takže ve¾a praktických èinností
cvièia systémom „akože“. „Akože“ máme vysielaèku, „akože“
pracujeme s kriminalistickou
brašnou, „akože“ dokumentuje-

me dopravnú nehodu vo vozidle
na to urèenom… Aj ramer si len
požièiavajú…
Viaczáujmu
V diskusii vystúpil aj generálny riadite¾ Železniènej polície
gen. Tibor Gaplovský. Pripomenul, že pred pätnástimi rokmi
bol vo funkcii vedúceho úradu
MV SR a už v tom èase chodili
za ním riaditelia škôl s ponosami na materiálno–technické
podmienky, na chýbajúce pomôcky, zatekajúce strechy…
Tie isté ponosy poèúva aj teraz.
Vyjadril nespokojnos s tým, ako
sa rezort vnútra dlhodobo stavia
k potrebám policajného školstva. „Musím vážne a s vedomím zodpovednosti konštatova,
že sme sa ove¾a dopredu neposunuli,“ uzatvoril.
Generál Gaplovský tiež nebol
sám, ktorý si všimol, že na seminári sa síce od samého rána
zúèastnil viceprezident PZ gen.
Stanislav Jankoviè, ale chýbali
zástupcovia odborných prezidiálnych útvarov, napríklad z
poriadkovej èi z hraniènej polície. Nevideli sme ani funkcionárov z ministerstva vnútra, teda
najmä zo sekcie riadenia
¾udských zdrojov a z centra
vzdelávania. Títo funkcionári
vraj prišli do Devínskej Novej
Vsi veèer predtým na slávnostné otvorenie podujatia, vtedy
však boli prítomní iba zástupcovia škôl, nie ¾udia z praxe. Na
adresu pozvaných policajtov z
výkonných útvarov zasa treba
poznamena, že organizátori seminára od nich oèakávali viac
aktivity. Väèšina prítomných v
pléne seminár presedela bez
slova, riadite¾ Štark musel opakovane vyzýva na prihlásenie
sa do diskusie. Tak sa z ich
úèasti stal dos drahý výlet.
PeterOndera

Klamlivátabu¾aužnevisí
Prostredníctvom krajskej rady OZP v SR redakcia dostala
upozornenie, že na stene vrátnice, vo vchode do Nemocnice

svätého Michala v Bratislave
(bývalá Vojenská nemocnica na
Patrónke) visí èudesná tabu¾a –
akási reklama na možnos
uprednostnenia vojakov a vojenských dôchodcov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Tabu¾a zamestnancov MV SR
pobúrila, keïže sme si takto
nepredstavovali pozitíva, vyplývajúce zo zlúèenia Nemocnice
MO SR a našej NsP. Okamžite
sme sa išli na miesto presvedèi
a naozaj – dôkazom je fotografia, ktorú sme urobili ráno 7. decembra 2009.

S prosbou o vysvetlenie sme
sa obrátili na vedenie Nemocnice sv. Michala, a.s.. Riadite¾ nemocnice MUDr. Marián Križko
nám v maili obratom
vysvetlil, že v prípade
tabule ide o oznam,
ktorý je neaktuálny,
pretože Nemocnica MO
SR zanikla k 1. 7. 2009
zlúèením s našou nemocnicou.
„V
súèasnosti Greeen line
platí pre obidva rezorty a jeho pracovníkov – teda od 1.júla
2009 aj pre MV SR. Zabudnutú tabulu som nechal okamžite odstráni. Ïakujem za upozornenie, nie je dôvod na poburovanie,“ upokojil nás.
Ïakujeme pánovi riadite¾ovi
za rýchlu reakciu. Ale sme si
vydýchli…
(on)

UPOZORNENIE!
Uzávierka januárového èísla POLÍCIE bude
15.1.2010
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Tovšetkosaocitlonapapieri...

Neskoro
Hneï po sobáši som pochopila, že odporca sa so mnou
oženil len úèelovo, aby som sa
starala o jeho domácnos, gazdovstvo, chorých rodièov. Od
zaèiatku som pociovala nerovnocenné postavenie. Odporca bol voèi mne vulgárny, agresívny, èasto ma bil. Nedalo sa s
ním normálne ži. S odporcom
mám osem detí.
Milovníkcudzíchslov
….keïže menovaná je hlavnou oèitou svedkyòou incestu
medzi nami a obecnou políciou…

Obvinenýzvraždy
… zistilo sa, že tie lieky
majú negatívne úèinky na alkohol, aj na celý prípad…

Ukrivdený
… zdá sa mi, pani prokurátorka, že slepá spravodlivos
ešte nenakazila ani vás, ani
všetky podobné inštitúty v SR,
hoci ich už mala dávno nakazi…
Recidivistaakoznalecpráva
… ja mám s týmito vecami
bohaté skúsenosti a viem, že
prokurátor navrhne vždy prísnejší trest a obhajca miernejší,
aby súd mohol rozhodnú zlatou
strednou cestou. A èo v mojom

chlapèeka a oni potrebujú otca
a ja sa budem sažova až na
ministerstve spravodlivosti…
( z podnetu Anežky, ktorú
druh dvakrát pichol nožom do
chrbta)
ÈoznamenáJUDr.?
Ja nosím visaèku debila, ale
èo je potom JUDr. K., ktorý ma
odsúdil a ja som v rozsudku našiel to¾ko chýb? Ak to JUDr.
znamená „je úplne drbnutý“, tak
som spokojný…
Vlastnáanamnéza
Po fyzickej stránke sa cítim
ešte dobre, po psychickej je to
horšie, lebo zrak mám už slabý…
Zhodnoteniapoškodeného
…v mieste bydliska sa vymyká z rámca priemeru. Èasto sleduje obèanov a upozoròuje ich
na nedostatky a priestupky.
Napriek tomu, že takmer vôbec
nepožíva alkoholické nápoje,
èasto prichádza do konfliktu s
obèanmi, ktorí sú po požití alkoholických nápojov, a potom sa
opakovane dožaduje svojich
domnelých práv na najvyšších
štátnych orgánoch.

Úvahastarejdámy
Èo je pod¾a vás stará špina? To ste mysleli mòa? Potom si vás dovolím požiada
o vysvetlenie, aký je rozdiel
medzi starou a novou špinou…

Problém komunikácie
V uznesení o zamietnutí
môjho návrhu sa uvádza, že je
ažká konverzácia so svedkami,
èo nie je pravda, lebo Ferková a
Kurej ažšie hovoria len po slovensky, po cigánsky hovoria
dobre.
Knokautovaný kontakt
Pán Veèerík ma knokautoval,
aby som išla vypoveda v prospech jeho syna. V takomto styku bol so mnou viackrát.
Láskajeláska
Moja dobrá manželka vyrastala so mnou na Mierovom
námestí, nikdy nemala niè do èinenia s políciou. Dvadsadevä
rokov pracovala v pohostinstve,

Znalosreèi
Túto zmluvu som ja dal úradne preloži do nemèiny, pretože
pán Schmidt je Rakúšanka…

lizmus, imbecilitu, kde dlhodobo
pomalými deštrukciami požívaným alkoholom sa rozglejila
všetky moja rozumová, rozpoznávacia schopnos…
Vrahovaspoveï
Zobral som kladivo a z celej
sily som ju udrel dvakrát po hlave. Manželka niè nepovedala.
Èestnýchlap
Vždy som bol charakterným
a èestným èlovekom. Keï som
sa však naposledy vrátil z výkonu trestu odòatia slobody, manželka na mòa zaútoèila so slovami, že mi takú uje…, až skapem.
Odporúèanieobvinenej
… a keï si vyšetrovate¾ policajt Kováè myslí, že júl je jarný
mesiac, tak nech ide do riti, a
nie robi vyšetrovate¾a…

Diagnóza
… homeopatológ, buzerant a

Nepochopite¾né
Vážený pán generálny proku-

popriem, že som ho podal. Nie
som ochotný vypoveda, ale ani
sa k veci žiadnym spôsobom
vyjadrova. Nežiadam, aby mi
bolo èoko¾vek v tejto veci oznamované, nechcem ma s òou
vôbec niè spoloèné…
Tvrdéobvinenia
… k mojej osobe vyjadruje
svoju príslušnos náhodnými nadávkami: „Ty sviòa kapitalistická“, „Judáš robotníckej triedy“ a
podobne.
Nevyslyšané
Žiadam, aby krajská prokuratúra uznesenie zrušila a neprajem si, aby taká osoba, ako je
okresná prokurátorka, riadila
tento organizovaný zloèin.
Relatívnos…
… policajti ma bili a moju výpoveï vykonštruovali, keï napísali, že som triezvy, hoci v skutoènosti som bol opitý ako prasa…

poznala moju trestnú minulos a
aj presto všetko si ma vzala. Je
to obdivuhodná žena! (z odvolania 8x súdne trestaného recidivistu)

Tykokso,chcešvidieť cholerika?
prípade? Prokurátor navrhol rok
nepodmieneène,
obhajca
navrhol oslobodi ma. A súd mi
dal dva roky nepodmieneène,
èo považujem za porušenie pravidiel a žiadam, aby prokurátor
podal odvolanie v môj prospech.
Chudákpes
… a potom, èo mi Novák povedal, že zarezal Buèka, tak mi
povedal aj to, že k màtvole priviazal aj jeho psa, ale že psa
ide odviaza, lebo mu je ho ¾úto.
Išiel som s ním…
Je to vrodine
Vážená generálna prokuratúra, prosím vás o porušenie zákona. Môj druh neublížil cudzej
osobe, ale mne a ja si to s ním
vyriešim v rodine. Ja s ním mám
3–roènú dcéru a 6–mesaèného

alkoholik Jaroslav D. a starosta
obce Ján Š. mi sústavne siahajú cez satelit na zdravotný stav
a pohlavný úd, èo je ve¾mi bolestivé…

Otázkaobvinenému
Poznáte oproti sediacu osobu, ak áno, odkia¾ a uveïte, èi si
s touto osobou tykáte alebo vykáte?
Obvinený: Oproti sediacu
osobu som prvýkrát v živote videl, keï som vykopol dvere na
jej byte, osobe som vrazil dvakrát do tváre a povedal som jej
Ty èierna cigánska sviòa! Z toho je jasné, že osobe tykám.
Neviem, preèo by som jej mal
vyka!
Pýtamsanaposledy:
Pustíšma?!

rátor! Vaša prokurátorka bola
na pojednávaní s obžalobou v
koncoch. Všetky dôkazy som jej
vyvrátil. Súd mi dal za pravdu.
Tak nechápem, preèo mi uložil
15 rokov nepodmieneène v trojke?!
Rozdiel
Daniš mi povedal, že je tam
zdochnutá krava, preto to tam
tak strašne smrdí. Už vtedy som
rozmýš¾al nad tým, že by to
mohla by aj moja žena, ale
nechcel som si to pripusti…

Charakter
…nikdy v mojom veku som
sa nevyhrážal, lebo môj charakter nie je taký, aký mám založený v trestnom spise…verím, že
mi bude táto vec riadne prešetrená tak ako zákon ukladá a
ako nevinnému mi bude súdom
urèený správny trest…
Nestotožnený
…Dušan Šarkózi nadviazal s
mojou manželkou Danou milenecko – obchodný vzah, na
základe ktorého ma prinútili vykonáva obchodné transakcie, s
ktorými som nebol vnútorne stotožnený…

Tak znova, kde máte hmlovky?

Prišielovšetko
… ja som prišiel o dobrú poves, o èes, o výplatu a o elektromotor, a ešte žiadajú, aby
som zaplatil…
Sebakritikavraha
… dávam GP do pozornosti
môj vysoký stav opitosti – rozpoznávacia schopnos narušená, jedná sa u mòa o duševnú
nemoc, a to oligofréniu, debi-

Hrdinskýoznamovate¾
Nechcem, aby sa potvrdilo,
že toto trestné oznámenie som
podal ja. Ak sa bude ktoko¾vek
akýmko¾vek spôsobom v tejto
veci na mòa kontaktova,

Šok!
Týmto podávam trestné
oznámenie na neznámeho
páchate¾a, ktorý v mojom
mene podal žiados o rozvod… podpísaný Juraj Lakatoš.

Rezolútne!
Z dôvodu vyššie uvedeného
vás žiadam o okamžitý zásah v
predmetnej veci, lebo inak budem nútená to vzia do vlastných rúk, kedy už ja nebudem
nies za to zodpovednos.
Násilievrodine
Nepopieram hádku medzi
mnou a poškodeným manželom
a ani urèité vyhrážky, ale ak by
mal by zavraždený po každej
hádke a vyhrážke, tak by musel
by màtvy už aspoò tisíckrát rovnako ako ja.
(zozbieralLadislavHanniker)
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PolicistéahasièidemonstrovalivPraze
Praha – Zhruba dvì tisícovky
policistù, hasièù a dalších státních zamìstnancù dnes dopoledne protestovaly v centru Prahy proti plánovanému ètyøprocentnímu snížení svých platù.
Demonstranti nejprve prošli prùvodem kolem Poslanecké snìmovny, která dnes hlasuje o
státním rozpoètu, poté na Palachovì námìstí vyslechli projevy
svých odborových pøedákù.
Shromáždìní doprovázeli policisté ve službì.
Pøed budovu snìmovny pøišli
policisty, hasièe, zamìstnance
vìzeòské služby èi daòové
správy a další protestující podpoøit pøedseda ÈSSD Jiøí Paroubek, sociálnìdemokratický poslanec a exministr vnitra František Bublan a komunistický poslanec Pavel Kováèik. Demonstrantùm pøislíbili, že podpoøí
pozmìòovací návrh, který by
mìl platy státních zamìstnancù
zachovat v pùvodní výši. Návrh
z dílny sociálních demokratù
pøedpokládá vynaložit na platy
zamìstnancù veøejného sektoru
navíc 3,7 miliardy a na platy zamìstnancù regionálního školství
3,1 miliardy.
„Zmrazení platù je maximál ním možným kompromisem,
který jsme ochotni tolerovat,“
prohlásila na Palachovì námìstí pøedsedkynì Odborového
svazu státních orgánù a organizací Alena Vondrová. Spolu s ní
pøed demonstranty vystoupili také pøedseda policejních odborù
Milan Štìpánek èi šéf hasièských odborù Zdenìk Oberreiter. „Postavili jsme se do èela
této akce se spoleèným cílem:
nedovolit pokles platù všech
státních zamìstnancù nejenom
v roce 2010, ale i v tìch pøíštích,
protože to reálnì hrozí,“ øekl
Štìpánek.
Demonstranti byli obleèeni
do reflexních vestièek s oznaèením svého povolání. Policisté
nesli transparenty „Máme chránit domy chaty, kdo ochrání naše platy“, zamìstnanci vìzeòské služby mìli heslo „V pekle
sloužíme dennì, tak proè klesáme v cenì“ a transparent pracovníkù daòové správy pøipomínal, že „Daní máme vybrat více,
sami pøijdeme o tisíce“. Bìhem
Ze zahranièí dorazil do centra metropole napøíklad pøedseda evropských policejních odborù Eurocop Hans Kiefer, který

Spresnenie
V novembrovom èísle mesaèníka POLÍCIA sme uverejnili fotografie z osláv 60.
výroèia vzniku policajnej kynológie
na
Slovensku.
Keïže ich autor Peter Nevolný v zmysle autorského
zákona è. 618/2003 Z. Z. požiadal našu redakciu o zverejnenie tejto informácie, jeho požiadavku plníme.
(red)

èeským kolegùm vyjádøil podporu od 37 zahranièních odborových svazù z 29 zemí. Za protestující státní zamìstnance se
postavili také jejich kolegové ze
Slovenska.
Po skonèení akce se pøedsedové odborových svazù spolu s
nìkolika dalšími vybranými odboráøi vydali sledovat jednání o

rozpoètu. Oberreiter novináøùm
øekl, že pokud snìmovna jejich
požadavkùm nevyhoví, budou
následovat další akce. „Rozhodnì budeme pokraèovat,“ uvedl.
Odmítl být ale konkrétní, pouze
pøipomnìl, že policisté a hasièi
nemohou stávkovat. „V zahranièí je bìžné, že za tyto skupiny
stávkují ostatní, kteøí mohou,“
dodal.

Policisté dohlížející na akci
odhadli poèet úèastníkù na
2000 až 2500, organizátoøi mluvili o pøítomnosti 4000 až 4500
demonstrantù. Podle Štìpánka
šlo o dosud nejvìtší akci poøádanou policejními a hasièskými
odbory
Pokles platù státních zamìstnancù je souèástí vládního
úsporného balíèku, který má
snížit deficit státního rozpoètu
na pøíští rok. Snìmovna o rozpoètu rozhoduje ve tøetím ètení
právì na dnešní schùzi.
Odboráøi tvrdí, že snížení platù by mohlo negativnì ovlivnit
personální situaci policejního
sboru. Podle Štìpánka by na
nìj nejvíce doplatili policisté,
kteøí slouží dlouho a na zodpovìdných místech. Policisté, hasièi a státní zamìstnanci proto
požadují, aby poslanci podpoøili
pozmìòovací návrh pøedsedy

Fo
toglo
sa

rozpoètového výboru Bohuslava
Sobotky (ÈSSD).
Lidé, kteøí se nemohli demonstrace úèastnit, vyjádøili
svùj nesouhlas se snižováním
platù podpisem protestních
archù. Odboráøi sesbírali zhruba
28.000 podpisù.
Poslední velký protest poli-

cejních a hasièských odborù se
konal loni 1. øíjna pøed budovou
ministerstva vnitra, kde zhruba
hodinu demonstrovaly stovky
èlenù bezpeènostních sborù z
celé republiky za zvýšení platù.
Poøadatelé tehdy odhadli úèast
na dva tisíce lidí.
(Právo,10.12.2009)

Odboráøichválírozpoèet.Penízeprouèiteleipolicisty

Na frekventovanom mieste v centre Ružomberka si nemožno
nevšimnú ve¾ký plagát, pripevnený k múrom roky chátrajúcej budovy. V ružomberskom prípade ide o dlhodobý spor medzi radnicou a majite¾om tejto nedokonèenej stavby, ktorá sa pomaly mení
na ruinu a zohyzïuje vstup do pešej zóny. Majite¾ objektu takto dal
najavo svoj nesúhlas s prístupom mestského úradu, ktorý zrejme
musí škrípa zubami, pretože zlikvidova takúto plagátovú provokáciu na súkromnom objekte je právne dos zložité… Ponáška na „orgán“ nám však pripomenula nieèo iné. Viete èo?
(er)

RozkazyanariadeniaprezidentaPZ
NOVEMBER

2009

ROZKAZYPREZIDENTAPZ
76. o zriadení pracovnej
skupiny
77. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Žiline
78. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č. 71/2009 o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Bratislave
79. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č. 126/2004 o zriadení špeciali-

zovaného tímu v znení neskorších predpisov
80. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č. 95/2004 o zriadení špecializovaného tímu v znení neskorších predpisov
NARIADENIAPREZIDENTAPZ
20. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 20/2004, ktorým
sa upravuje postup útvarov
Policajného zboru na úseku
strelných zbraní a streliva v
znení neskorších predpisov
21. o postupe na úseku
trestnej činnosti mládeže a
trestnej činnosti páchanej na
mládeži

Poslanci schválili ve støedu
státní rozpoèet, který státním
zamìstnancùm zajistí pro pøíští
rok výplaty stejné jako letos.
Státní rozpoèet na pøíští rok s
deficitem 163 miliard korun, který ve støedu schválili poslanci,
zcela vyhovuje pøedstavám pøedákù školských a policejních
odborù i odborového svazu
státních úøadù. Platy státních
zamìstnancù v pøíštím roce zùstanou ve stejné výši jako letos.
„Já jsem spokojena, protože
bylo v rámci situace dosaženo
maxima možného,“ øekla pøedsedkynì Odborového svazu
státních orgánù a organizací
Alena Vondrová.
Odboráøi proti èásti vládního
úsporného balíèku, kvùli níž jim
mìly platy klesnout o ètyøi procenta, bojovali až do dne hlaso-

vání. Ve støedu jich pøišly proti
zámìru vlády do centra metropole protestovat asi dvì tisícovky. Vìtšinu demonstrantù tvoøili
policisté, hasièi a další státní zamìstnanci. Již o den døíve za
zachování platù na souèasné
výši demonstrovaly stovky uèitelù.
„Je to velmi významný
úspìch, že se podaøilo pøijmout
státní rozpoèet s touto zmìnou,“
prohlásila Vondrová. Podobný
názor zastává i pøedseda policejního Nezávislého odborového svazu (NOS) Milan Štìpánek. „Je to výsledek nejenom
demonstrace, ale i paralelních
jednání s pøedstaviteli politických stran,“ konstatoval Štìpánek.
(ČTK,9.12.2009)

Vyhláseniezbierky
Dňa 25. novembra 2009 nás nečakane opustil
kolega, priateľ, vedúci Územnej úradovne IPA
Slovenská sekcia, Prievidza a člen OZP v SR
917-1 Prievidza

BranislavSMETANA

Dňa 30. novembra 2009 sme sa s ním rozlúčili v Dome
smútku v Lehote pod Vtáčnikom.
Po nebohom zostali dve nezaopatrené deti 13– roèný Branko a 9–roèná Barborka so smútiacou mamièkou Jarmilou.
Územná úradovòa IPA Prievidza a OZP v SR 917–1 Prievidza
sa rozhodli rodine pomôc finanènou zbierkou a zmierni tak
útrapy, ktoré postihli rodinu Smetanovcov.
Dobrovo¾ná zbierka je otvorená na obdobie december 2009
a január 2010 na úète:
è.úètu: 26251509/1100 s variabilným symbolom: 0011
V januári 2010 budú poukázané peniaze odovzdané p. Jarmile Smetanovej. Za všetky dary vopred ïakujeme.
PredsedaZOOZP917–1PrievidzaMarianHladký
PokladníkIPAPrievidzaIng.TatianaPribíková
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