
Tercho vá (on) Zimné za sa -
da nie Ra dy predse dov ZO OZP
v SR sa ko na lo 11. de cembra v
rá zo vi tej ob ci Tercho vá, v pen-
zió ne s me nej rá zo vi tým
názvom Monta na. Ro ko va nie
Ra dy predse dov viedol pod-
predse da OZP v SR Ma rián
Magdoško. Po úvodnej kon tro le
plne nia uzne se ní z predchádza -
jú cej ra dy a tr va lých úloh ho vo -
ril o. i. o de fi ni tívnom schvá le ní
zlú èe nia dvoch štátnych zdra -
votných pois�ovní. Uvie dol, že
ve de nie oboch pois�ovní ga ran -
tu je po zlú èe ní za cho va nie všet-
kých be ne fi tov pre po li cajtov.
Predse do via do sta li informá ciu
o úèas ti OZP na pro testných
zhro mažde niach vo Varša ve a v
Pra he. (bližšie na inom mieste).
Vzá pä tí sa ujal slo va predse da
OZP v SR Mi ro slav Lit va, kto rý
re fe ro val o prie be hu ko lektívne -
ho vy jedná va nia. Avi zo val pro -
blé my najmä s ko lektívnou
zmlu vou pre Horskú služ bu,

kto ré sú ešte v rieše ní. Zmlu vy
pre obèianskych za mestnancov
by ma li by� podpí sa né ešte v
tom to ro ku, pre príslušní kov PZ
v ja nuá ri 2010. Mi ro slav Lit va o.
i. ïa lej in for mo val o zme nách
vo vzde lá va ní po li cajtov, o ak ti -
vi tách OZP pri rieše ní prob lé -
mov re zortných Auto mo bi lo vých
opra vovní a o zmlu vách na ser-
visné služ by s fir mou ISS najmä
vo vz�a hu k ochra ne pra -
covných po me rov na šich za -
mestnancov.

Ïalším bo dom ro ko va nia bo li
vo¾by ve de nia OZP v SR a re ví -
zo rov úètov. Po vo¾be vo lebnej
ko mi sie bo li predse do via in for -
mo va ní, že predsedníctvo na vr -
hu je taj né vo¾by jed not li vých
èle nov ve de nia, o èom svedèi la
aj pripra ve ná vo lebná urna a
vo lebné líst ky, avšak vo lebná
ko mi sia po krátkej po ra de prišla
s pro ti návrhom usku toèni� ve -
rejné vo¾by. Napriek ná mietkam

V�èísle:
l Zo�snemu�KOZ s.2

l Rada�fotoobjektívom s.3

l Pranier s.5

l Problémy�školstva s.6

l Ocitlo�sa�na�papieri s.7

l Rozkazy s.8NOVINY�ODBOROVÉHO�ZVÄZU�POLÍCIE�V�SRNOVINY�ODBOROVÉHO�ZVÄZU�POLÍCIE�V�SR
ROÈNÍK�XIX����������« ÈÍSLO�12����������« DECEMBER� 2009���

Za oknom vloè ka pa dá a zvonèek cin ká,
za pá¾te svieèku z¾ahka, z¾a hu linka, 
v tú chví ¾u lás ka a š�astie bli ko ce 
a my Vám pra je me š�ast né Viano ce.

Odborový zväz polície v SR

(Pokraèovanie�na�strane�3)

Všetci�členovia�vedenia�OZP�ostávajú�vo�funkciach

Predse�do�via�sa�roz�hod�li
hla�so�va��akla�maène

l Pán predse�da, na ro�ko�-
va�ní ra�dy predse�dov základ-
ných orga�ni�zá�cií predsedníc-
tvo predlo�ži�lo ná�vrh, aby sa
vo¾by všetkých èle�nov ve�de�-
nia OZP, te�da aj vás, ko�na�li
tajne. Vo�lebná ko�mi�sia prišla
s� pro�ti�návrhom, bo�la za ve�-
rejné vo¾by, vy ste pro�tes�to�-
va�li, predse�do�via na�po�kon aj
tak od�hla�so�va�li, že bu�dú hla�-
so�va� ve�rejne…

Ke by som mal by� osobný,
stá le si mys lím, že pre mòa by
bo lo lepšie, ke by vo¾by osta li
taj né. Som už ve¾mi dlho vo
funkcii a spätná väzba je pre
mòa ve¾mi dô le ži tá. Je èo raz
dô le ži tejšia a aj v na šich pod-
mienkach si stá le mys lím, že
najviac ná zo rov sa uká že v taj-
nom hla so va ní.

l Z� celko�vej at�mo�sfé�ry
medzi predse�da�mi som na�-
ozaj ne�cí�til ni�ja�ký strach, ani
pri�ve¾ký rešpekt. Predse�do�-
via si aj medzi se�bou pri sto�-
loch ho�vo�ri�li – na�èo taj�né
vo¾by, len to bu�de zdržo�va�,
však je to jas�né, ne�má�me sa
za èo hanbi�…

Pri púš�am, ale zo berme to
tak: èle no via ra dy predse dov
sú vo le ní zástupco via svo jej
èlenskej základne. Kaž dá na ša
do ho da, kaž dé rozhodnu tie je
ur èi tým kompro mi som rôznych

poh¾a dov, a zví �a zí ten, kto rý
má najširšiu pod po ru. Ke by
hla so va la ce lá èlen ská zákla-
dòa, opä� by tu mu se la by� väè-
ši na, aj ke by bo la rozma ni -
tejšia. O tom je de mokra cia.
Ke by niekto po ve dal, že vy ho -
vie kaž dé mu, tak je to hru bý
po pu lizmus. Ja som za to, aby
sme s¾u bo va li ve ci, kto ré sú
reálne, te da ich vieme splni�. A
tieto ve ci mu sia ma� pod po ru
väèši ny, aj keï èas� na šich ¾u dí
skla me me a ho vo rí me neprí -
jemné ve ci, ale vždy je to
poh¾ad na rozdie ly medzi chce -
ním a reálny mi možnos�a mi. Ak
nás chce èlen ská základòa sú -
di�, vždy mu sí zvá ži� tieto dve
mož nos ti. Taj né hla so va nie je
te da lep ším ba ro metrom, èi
tieto ve ci do ká že me odhadnú�,
aby sme ko na ním vy ho ve li vô li
väèši ny.

l Zvo�le�ní bo�li aj podpred-
se�do�via, kto�rí ma�jú rozde�le�-
nú pô�sobnos�, kaž�dý zodpo�-
ve�dá za svo�je úse�ky. Zme�ní
sa nieèo?

Do hod li sme sa, že v ja nuá -
ri si my ako èle no via ve de nia
spo lu sadne me a zno va po sú -
di me náplne prá ce kaž dé ho z
nás. Èo bu de potrebné, to
zme ní me.

l Ste typ, kto�rý rád mys�lí
ïa�le�ko dopre�du, vieme o

dlho�do�bých progra�moch a
zá�me�roch, kto�ré od�bo�ry roz-
bie�ha�jú bez oh¾a�dy na vo�-
lebné a� iné oèa�ká�va�nia. Ho�-
ca�ko, uzatvá�ra sa rok 2009,
patrí sa po�ve�da� èo to k�zá�ve�-
ru ro�ka i� k� za�èiatku no�vé�ho
ro�ka 2010, kto�rý je na�vy�še v
zna�me�ní 20. vý�ro�èia existen-
cie Od�bo�ro�vé�ho zvä�zu po�lí�-
cie v�SR…

Rok 2010 ne bu de jed no du -
chý, bu dú chý ba� fi nancie na
všetkých úse koch. Tre ba si
však uve do mi�, v akej si tuá cii je
spo loènos�, a nielen Slo ven sko,
ale tre ba sa rozhliadnu� po ce -
lej Európskej únii, vní ma� fakt,
že krí za je pre chodné obdo bie
a vní ma� aj to, že má me za se -
bou rok, v kto rom sa nám po da -
ri lo udrža� to, èo je dô le ži té pre
¾u dí, pre ich ro di ny, te da mzdo -
vú úro veò. Z tohto poh¾a du si
mys lím, že tie na še Viano ce nie
sú chu dob né, mož no sú aj lep-
šie ako v mno hých iných kra ji -
nách Euró py. Pre to chcem
všetkým na šim od bo rá rom,
všetkým za mest nancom re zor tu
a ich ro di nám zo srdca popria�
zaslú že né po koj né, prí jemné
sviatky pl né po ho dy a prí jemné -
ho po ci tu z dobre vy ko na nej
prá ce v uply nu lom ro ku.

Zho�vá�ral�sa�Pe�ter�Onde�ra
Snímky�autor

Vianoèný�vinš�sta�ro�no�vé�ho�predse�du�OZP�v�SR�Mi�ro�sla�va�Lit�vu

Dô�le�ži�tos��spätnej�väzby
Plk.� Ing.� Mi�ro�slav� LIT�VA,

nar. 6. 8. 1952 v Mar ti ne. Že na -
tý, dve de ti.

V slu -
žobnom po -
me re je od ro -
ku 1977. Ab -
sol vent Stroj-
níckej fa kul ty
SVŠT. Do ro -
ku 1990 bol
riadi te ¾om AO

MV SR v Bra tisla ve. Je spo lu -
zakla da te ¾om OZP v SR. Funk-
ciu predse du OZP v SR vy ko -
ná va piate funkèné obdo bie .

Pplk.�Mgr.�Ma�rián�MAGDOŠKO,
nar. 19.8.1962 v Barde jo ve. Že -
na tý, 2 de ti.

Do PZ pri ja -
tý v ro ku 1982,
a b  s o l  v e n t
A PZ. V ro ku
1990 bol je den
zo zakla da jú -
cich èle nov
OZP v SR na
v ý  c h o d n o m

Slo ven sku. Vro ku 1991 bol zvo -
le ný za èle na Predsedníctva
OZP v SR a v ro ku 1992 za
podpredse du OZP v SR. Pod-
predse dom je piate funkèné
obdo bie. Za stu pu je OZP v SR
vo vý bo re Euro COP–u, zodpo -
ve dá za oblas� právnej ochra ny,
právne po ra denstvo pre èle nov
OZP, ko lektívne vy jedná va nie,
so ciálny fond a vy dá va nie me -
saèní ka PO LÍ CIA.

Pplk.� JUDr.� Pa�vol� ME�KI�ÒA,
nar. 19.5.1959 v Èadci, že na tý,
2 de ti.

Do slu -
žobné ho po -
me ru vstú pil v
ro ku 1978.
Ab  sol vent A
PZ. Èle nom
OZP v SR je
od ro ku 1991.

Bol predse dom základnej orga -
ni zá cie a neskôr predse dom
krajskej ra dy. Podpredse dom je
dru hé funkèné obdo bie od ro ku
2005. Zodpo ve dá za oblas� sta -
no vísk a vy jadre ní OZP v SR k
le gisla tí ve MV SR a ostatným
ma te riá lom, predkla da ným do
pri po mienko vé ho ko na nia.

Plk.� JUDr.� La�di�slav�GRA�ÈÍK,
nar.11.9.1954 v No vej Lip ni ci,
okres Bra ti sla va vi diek. Že na tý,
dve de ti.

V slu žob -
nom po me re
je od ro ku
1978. Ab sol -
vent VŠ ZNB.
V OZP v SR
je èle nom od
ro ku 1990.

Dlhé ro ky bol pe da gó gom na
SOŠ PZ a na Aka dé mii PZ. V
ro ku 1998 za lo žil na A PZ
základnú orga ni zá ciu, v ro ku
2007 sa stal podpredse dom
OZP v SR. Zodpo ve dá za vnú-
troodbo ro vú èinnos�, eko no mi ku
a hospo dá re nie.

Predsta�vu�je�me�no�vé�ve�de�nie�OZP�v�SR
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Cent rá la Euro COP–u ústa mi
pre zi den ta Heinza Kiefe ra opa -
ko va ne va ru je európske vlá dy,
že šetre nie na po li cajtoch je
spo lo èensky ve¾mi ne bez peè ná
zá le ži tos�, pre to že ve die k ná -
rastu kri mi na li ty a ku ko rupcii.
Po�riadne�nahne�va�ní�Po�lia�ci

Polroèné zadržia va nie fi -
nanèných ná le ži tos tí vo výške
200 mi lió nov zlo tých a ozná me -
né prud ké zní že nie roz poè tu re -
zor tu na bu dú ci rok na po kon vy -
hna lo do ulíc aj po¾ských po li -
cajtov pod zá šti tou po li cajnej
odbo ro vej cen trá ly NSZZP. Pr -
vé ho de cembra vo Varša ve pro -
tes to va lo vy še pä�ti síc po li -
cajtov, (celko vo je v kra ji ne oko -
lo 100–ti síc po li cajtov), medzi
kto rý mi ne chý ba li ani zástupco -
via OZP v SR, predse da OZP

Mi ro slav Lit va v úlo he èle na vý -
kon né ho vý bo ru Euro COP–u a
podpredse da OZP La di slav
Gra èík. Ako uvie dol, prie merná
mzda po¾ské ho po li caj ta je 650
eur v hru bom. Pro testu jú ci po li -
caj ti do siahli as poò bez od klad -

né za èa tie ro ko va ní s vlá dou o
vypla te ní zadržia va ných ná le ži -
tos tí. Búrli vú disku siu medzi
vládny mi predsta vi te¾mi a
zástupca mi po li cajných odbo rov
viedol Mi ro slav Lit va a Jan Vel-
le man (ho vorca Euro COP–u).
Èeský�protest�mal�úspech�������
Ïalší pro test štátnych za -

mestnancov slo venskú de le gá -
ciu OZP v SR za vie dol 9. de -
cembra do sto ve ža tej Pra hy.
Èes ký par la ment mal v ten deò
rozhodnú� o výške štátne ho roz -
poè tu pre rok 2010, kto rý
navrhol zní že nie pla tov štátnych
za mestnancov o 4 percentá,
ozbro je ným zložkám až o 5,5
percenta. Na pro teste do mi no -
va li ha si èi, vä zenskí do zorco via
a po li caj ti. Ná zo ry o po ète pro -

testu jú cich sa ve¾mi
rôzni li, úzke uliè ky
pred èes kým parla -
mentom však za pl ni lo
mi ni málne dve ti síc ¾u -
dí, niekto ré zdro je ho -

vo ri li o dvoj ná sob ku. V reflex-
ných vestách OZP v SR sa po -
riadne hluè né ho pro tes tu zú -
èast ni li podpredse da Pa vol Me -

ki òa, predse da bra tislavskej KR
OZP Sta no Chajdiak a predse -
do via na šich základných orga ni -
zá cií Vi ta lij Džo ga ník a
Ro man La co. Pro test
èes kých odbo rá rov pri -

šiel podpo ri� pre zi dent Euro -
COP–u Heinz Kiefer a z bu do vy
par la men tu sa vmie šal medzi
odbo rá rov aj lí der èeskej opo zí -

cie Ji øí Pa rou bek. Cez me ga fón
ubez pe èil dav, že so ciálni de -
mo kra ti uro bia pre pla ty za -

mestnancov ma xi mum. A
naozaj, par la ment na po kon
vládny ná vrh ne schvá lil, štátni
za mestnanci svo je pla ty pre bu -
dú ci rok uchrá ni li – prav da, bez
akejko¾vek va lo ri zá cie. Pre zi -
dent Èeskej re pub li ky Vác lav
Klaus ozna èil schvá le ný roz po -
èet s de fi ci tom vo výške 163 mi -
liárd èes kých ko rún za „zou fa le
špat ný“.                        (on)

DECEMBER  20092

De le gá ti z 31 od bo ro vých
zvä zov na sne me Konfe de -
rá cie od bo ro vých zvä zov
(KOZ) SR v Bra tisla ve sú-
stre di li hlavnú po zornos�
na vnútroodbo ro vé té my.

Na sne me KOZ odzne li fak ty
o ne ga tívnych do pa doch glo -
bálnej hospo dárskej a fi nanènej
krí zy na hospo dársky vý voj SR
s upo zorne ním, že hospo dárska
krí za pre rastá do so ciálnej.
„Spo lu s pokle som eko no mi ky
stú pa la v uply nu lom ro ku ne za -
mestna nos�, kto rá najmä kvô li
sé rii hro mad ných pre púš�a ní
do siahla úro veò 12,5 percenta.
Najväèší do pad na za mestna -
nos� bol v stro járskom prie -
mysle, v sta vebníctve, po¾no -
hospo dárstve, v potra vi -
nárskom, che mickom, textilnom
a odevnom prie mysle. Tieto
sku toènosti ma li ne ga tívny do -
pad na na šu èlenskú základòu,
kto rá zaevi do va la po kles èle -
nov,“ uvie dol pre zi dent KOZ SR
Mi ro slav Gazdík.

Odbo rárska cent rá la približ-
ne pol ro ka viedla ro ko va nia s
Mi nisterstvom prá ce, so ciálnych
ve cí a ro di ny SR o potre be
predåži� obdo bie posky to va nia
dá vok v ne za mestna nosti zo
šes� na osem me sia cov, skrá ti�
podmienku posky to va nia dá vok
z troch na dva ro ky, ako aj zru -
ši� podmienku 1,2–ná sob ku ži -
votné ho mi ni ma na prizna nie
predèasné ho dô chodku. „Hlav-
nou otáz kou sú èasnosti pre
KOZ SR ostá va eli mi no va nie
ne ga tívnych dôsledkov krí zy.
Jed no z najdô le ži tejších rieše ní

vi dí me v po silne ní rozvo ja vzde -
la nostnej spo loènosti. Od ha dy
odborní kov uvádza jú, že stá le
ešte asi 40 percent za mest-
nancov ne má od bor né vzde la -
nie pre vý kon svojho po vo la nia.
Od bo ry pre to po va žu jú ce lo ži -
votné vzde lá va nie za jed nu z
najdô le ži tejších dlho do bých pri-
o rít hospo dárskej a so ciálnej
po li ti ky,“ do dal Gazdík.

KOZ SR sa v bu dú com ro ku
chce za me ra� pre dovšetkým na
akceptá ciu pri me ra nej štátnej
zadlže nosti pri fi nanco va ní
investièných progra mov do inf-
raštruktú ry, kto ré sú zákla dom
dlho do bé ho so ciálno–eko no -
mic ké ho rozvo ja. Ro zu mie pod
tým udrža te¾nú by to vú vý stav bu
za me ra nú na roz voj so ciálne ho
bý va nia a pod po ru vý stav by ná -
jomných by tov na po silne nie
mo bi li ty pra covnej si ly. Chce
podpo ri� vý voz investièných cel-
kov na ce losve to vé tr hy, kto rých
no si te¾mi bu dú slo ven ské fir my.
„Jed nou z pod stat ných úloh je
pre hodno te nie úèin nos ti nástro -
jov aktívnej po li ti ky tr hu prá ce.
Konkrétne to zna me ná pripra vi�
ná vrh na re konštrukciu nástro -
jov aktívnej po li ti ky tr hu prá ce v
lí nii nasta ve nia odvo dov na
poiste nie v ne za mestna nosti a
pre sadzo va� pro gra my dlho do -
bé ho investo va nia do vzde lá va -
nia, získa va nia no vých zruènos-
tí a ško le ní za me ra ných na zvy -
šo va nie pro duk ti vi ty prá ce,“ do -
pl nil Gazdík.

Na sne me sa tiež usku toèni li
vo¾by èle nov Predsta venstva
KOZ SR za vý robné a ne vý -
robné od bo ro vé zvä zy.

(TASR�9.�12.2009)

KOZ:�Ana�ly�zo�va�li�do�pa�dy�krí�zy
a�naèrtli�vý�cho�diská�rozvo�ja

Krí�za�vy�hna�la�do�ulíc�po�li�cajtov�aj�v�Po¾sku�a�v�Èes�ku

Odbo�rá�ri�bo�ju�jú�za�za�cho�va�nie�pla�tov�a�so�ciálnych�vy�mo�že�nos�tí
Európske vlá dy v zú fa lom úsi lí priškrti� ve rejné vý -
davky siaha jú na pla ty a so ciálne isto ty štátnych za -
mestnancov. Vl na pro testných ma ni festá cií, de -
monštrá cií i štrajkov štátnych za mestnancov pre behla
v posledných me sia cov v mno hých kra ji nách sta ré ho
kon ti nen tu, po li caj ti medzi ni mi ne chý ba li. Pro ti zni žo -
va niu pla tov opa ko va ne pro tes to va li v Ne mecku, Bel-
gicku, Ta liansku, Francúzsku, Por tu gal sku i v Špa -
nielsku, najvážnejšie pro blé my však ma jú po li caj ti v
tzv. postso cia listických kra ji nách, najmä v po balt ských
re pub li kách èi v Bul har sku.

Poľský� policajný� predák
Antoni�Duda�v�zaujatí�novinárov

Srdečné�zvítanie�podpredse-
du�OZP�Pavla�Mekiňu�s�prezi-
dentom� EuroCOP-u� Heinzom
Kieferom�v�pražských�uliciach

Hluk�v�uličke�prakticky�znemožnil�rokovanie�parlamentu

Vo�Varšave�vyšlo�do�ulíc�päťtisíc�protestujúcich�policajtov

Pre zi dent Po li cajné ho zbo ru
gen. JUDr. Ján Packa 8. de -
cembra odovzdal do uží va nia
pr vé tri špe ciálne vo zidlá, kto ré
sú vy ba ve né me ra cím za ria de -
ním na kon tro lu tech nic ké ho
sta vu vo zi diel v cestnej pre -
mávke. Ur èe né bu dú najmä na
me ra nie brzdných systé mov,
vô le ná prav a riade nia. Za ria de -
nie umož òu je kon tro lu brzdnej
si ly, kon tro lu zbrzde nia ako aj
kon tro lu sú mernosti brzdné ho
úèin ku na jed not li vých ná pra -
vách auto bu sov, osobných a
ná klad ných auto mo bi lov v cest-
nej pre mávke. Rovna ko sa po li -
caj ti pri kon tro lách bu dú za me -
ria va� aj na dodržia va nie so -
ciálnej le gisla tí vy pro fe sio nál -
nych vo di èov. Vý ho dou týchto
vo zi diel je vyššia mo bi li ta, jed -
no du chá ma ni pu lá cia a inšta lá -

cia v mieste
me ra nia.

H l a v n ý m
cie ¾om za ria -
de nia ta kýchto
vo zi diel do slu -
žieb Po li cajné -
ho zbo ru je
zvý še nie bez -
peè nos ti cestu -
jú cich na ces -

tách, pre to že ak zistí me,
že napr. au to bus ne má v
po riadku brz dy, ne mô že
pokra èo va� v jazde a prí -
de o osvedèe nie o evi -
dencii. Pr vé vo zidlá bu de
využí va� dopravná po lí cia
v Bra tisla ve, Ži li ne a Ko ši -
ciach.

(09.12.2009,TO�KMV)

Odovzdá�va�nie�špe�ciálnej�tech�ni�ky

Všetkým po li cajtom, obèianskym za mestnancom, ako aj ich ro din ným príslušní kom pra jem 
prí jemné pre ži tie vianoèných sviatkov, ve ¾a zdra via, š�astia a úspe chov v No vom ro ku.

gen.�JUDr.�Ján�Packa,�pre�zi�dent�Po�li�cajné�ho�zbo�ru

Autá�vybavené�meracím�zariadením�na�kontrolu�technického�stavu�vozidiel
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Nie�ve¾ko�dušnos�,�ale�po�cho�pe�nie�sú�vislostí
V tom to predvia noènom èa se ži linský kraj ský riadi te¾ KR PZ

Fran ti šek Posluch pri jal predse dov základných orga ni zá cií OZP
z kra ja a ude lil im fi nanèné odme ny. Úprimne: ešte som sa s ta -
kýmto kro kom kraj ské ho riadi te ¾a nestre tol, resp. o inom prí pa de
ne viem. Riadi te¾ KR PZ v Ži li ne tak uro bil už dru hý rok po se be
na podnet predse du KR OZP v SR Pav la Mi cha lí ka. Mi lé ges to
má hlbo ký vý znam, pre to že riadi te¾ tak dal na ja vo, že vní ma
predse dov základných orga ni zá cií ako svo jich spo lupra covní kov,
partne rov, kto rí v mno hých aspektoch zastu pu jú všetkých za -
mestnancov. Je ho krok by som vní mal ako sig nál po cho pe nia,
že najlepšie vý sled ky sa do sa hu jú vte dy, keï na oboch stra nách
pa nu je po ro zu me nie, chá pa nie sú vislostí, vzá jomný rešpekt a
sú lad v cie¾och úsi lia. Vïa ka za ta ké vní ma nie.                 (red)

predse du OZP predse do via na -
po kon vo li li ve rejne akla maène
zdvihnu tím rúk a všetkých èle -
nov ve de nia po tvr di li vo funk-
ciách. Predse dom OZP v SR
tak na ïa lej ostá va Mi ro slav Lit -
va a podpredse da mi Ma rián
Magdoško, La di slav Gra èík a
Pa vol Me ki òa.

Podpredse da La di slav Gra -
èík predlo žil plé nu na po sú de nie
žiados� o pri ja tie no vej základ-
nej orga ni zá cie OR PZ Bra ti sla -
va V. Ra da vznik no vej orga ni -
zá cie jedno my se¾ne odsúhla si -
la.

Najväèšia disku sia na ra de
sa roz vi nu la pri schva ¾o va ní
návrhov na oce ne nia jednotliv-
cov pri prí le ži tosti 20. vý ro èia
vzni ku OZP, kto ré pre ro ko va la

oso bitná ko mi sia. Uká za lo sa,
že kri té riá pre jed not li vé stupne
oce ne ní dá va jú základným
orga ni zá ciám priestor pre vo¾né
úva hy a ce lý me cha niz mus vý -
be ru oce ne ných bu de potrebné
ešte do la di�.                   

(red)

(Pokraèovanie�zo�strany�1)

Predse�do�via�sa�roz�hod�li�hla�so�va��akla�maène

Z�terchovské�ho�ro�ko�va�nia�Ra�dy�predse�dov�základných�orga�ni�zá�cií�OZP�v�SR

Verejné� jednotlivé�hlasovanie�o�novom�predsedovi�a�podpred-
sedoch�bolo�jednoznačné

Nech�sa�páči,�nové�kalendá-
re�na�rok�2010!

Zimné� rokovanie� rady� pred-
sedov� sa� konalo� v� penzióne
Montana�v�Terchovej

Volebná�komisia�sleduje,�ako�si�plénum�poradí�s�ich�návrhom
na�priamu�voľbu

Staronové�vedenie�OZP�v�SR:� (zľava)�podpredseda�Pavol�Mekiňa,�predseda�Miroslav�Litva,
podpredsedovia�Marián�Magdoško�a�Ladislav�Gračík

Vy so ká dopravná za �a že nos�
a ve¾ký po diel pa santov na po -
ète návštevní kov okre su je za sa
vý bor nou živ nou pô dou pre rast
kri mi na li ty. Zaují ma vý – a pres-
ne z tohto dô vo du – je tre bárs aj
mi mo riadne vy so ký po diel
okresné ho mesta na celko vom
„ná pa de“ trestnej èin nos ti. Nás
však v tom to okre se za uja lo
nieèo iné. Predse da tu najšej
základnej odbo ro vej orga ni zá cie
Mar tin Medvecký priznal, že ce -
lých predchádza jú cich pä� ro kov
ne ma la ich orga ni zá cia ni ja ký
fungujúci ofi ciálny kon takt s
okresným riadi te ¾om. Bý va lý ria-
di te¾ vraj uprednostòo val di -
rektívne riade nie a k ne mu od -
bo ry ne potre bo val. Stav: ne ko -
mu ni ká cia. Na post okresné ho
riadi te ¾a PZ však od 15. no -
vembra nastú pil no vý riadi te¾
pplk. Ing. Ondrej Bu diak a to bol
hlavný dô vod, pre èo sme sa na
návšte vu do okre su Ru žombe -
rok vy bra li. Zme ni lo, zme ní sa
nieèo vo vz�a hu slu žobné ho ve -

de nia a odbo ro vej orga ni zá cie?
A èo z to ho bu dú ma� obe stra -
ny?

Ve¾ká�zme�na
Predse da Mar tin Medvecký

je po li cajtom 19 ro kov a tvr dí, že
v rám ci OO PZ Ru žombe rok je
už slu žobne najstarší. Ve ¾a si
pa mä tá, mô že po rovná va� a je -
ho slo vo by v normálne fungu jú -
cej po li cajnej štruktú re ma lo ma�
svo ju vá hu, keïže ru žomberská
základná orga ni zá cia má 121
èle nov, pri èom cel ko vý stav za -
mestnancov okresné ho riadi -
te¾stva nepre sa hu je 190. „Pán
riadi te¾ Bu diak bol vo funkcii len
nieko¾ko dní, aku rát sme ma li
ma� schôdzu. Po zva li sme ho a
pri šiel. Odvte dy sme bo li spo lu
viackrát a ko mu ni ká cia je úplne
normálna, ako medzi ¾uïmi,“
ho vo rí Medvecký.

No vý okresný riadi te¾ PZ
kontru je svo jou pä� ro kov sta rou
spo mienkou, keïže v tom èa se
pô so bil prá ve v Ru žomberku.
„Vte dajší okresný riadi te¾ ma de -

le go val na vý roènú schôdzu ZO
OZP. Pri šiel som, normálne
sme sa po rozprá va li, poh¾a dy
odbo rá rov som tlmo èil, ale zo
stra ny vte dajšie ho riadi te ¾a ne -
bol záujem o dialóg. A te raz, po
piatich ro koch, som hneï po prí -

cho de do funkcie do stal pozva -
nie od odbo rá rov. Sa mozrejme,
po va žo val som si za po vinnos�
prís� na schôdzu, tú to prí le ži tos�
som uví tal. Ne mám s tým pro -
blém, na opak, oèa ká vam, že
bu de me ma� štandardnú úro veò
spo lu prá ce, aká má by�. Od bo ry

tu nie sú na to, aby ich vo la li len
vte dy, keï tre ba nieko ho pre -
pusti� ale bo mu zobra� prípla tok.
Ná zor odbo rov bu de pre mòa
zaují ma vý, do svo jich po -
radných orgá nov dám de le go va�
zástupcov OZP, bu dú vša de

tam, kde ma jú by�. Po stoj odbo -
rov by mal by� pre kaž dé ho ria-
dia ce ho pra cov ní ka ba ro metrom
a zdvihnu tým prstom,“ do dá va.

Pod plu kov ník Bu diak má v
no vej funkcii nespornú vý ho du –
takmer všetkých po li cajtov po -
zná, pre to že ako vy šetro va te¾

sa v rôznych pra covných po zí -
ciách po hy bo val najmä medzi
Ru žomberkom, a Liptovským
Mi ku lá šom – na po kon, ako ve ¾a
tu najších po li cajtov. „Viem, èo
od nich mô žem oèa ká va� a oni
pozna jú mòa, dô le ži té je, aby
okres šlia pal ako ce lok. Viem
zvý ši� hlas, ale viem aj po ïa ko -
va�. Na sko èil som do rozbehnu -
té ho vla ku, ale mám vý ho du v
zna los ti prostre dia a ¾u dí. Roz -
hod ne je najdô le ži tejšia spo -
luprá ca medzi jed not li vý mi zlož-
ka mi. Ni kdy som si ne ve del
predsta vi� há da nie sa o èiarky,
bo lo mi to pro ti srs ti. Dô le ži tá je
ko mu ni ká cia, vz�a hy,“ spresnil
svo je predsta vy o štý le riade nia.

Normálny�dialóg
A predsta vy predse du zá -

kladnej orga ni zá cie Mar ti na
Medvecké ho? „Ne potre bu je me
od ve de nia ve ¾a, len aby s na mi
pán riadi te¾ a ostatní funkcionári
normálne ko mu ni ko vali, le bo
pä� ro kov to tu absento va lo –
ho vo rím len o bý va lom riadi te ¾o -
vi, nie o ostat ných funkcio ná -
roch. Chce me dialóg, chce me,
aby nám neklá dol pre kážky v
èin nos ti. Sme si ve do mí, že sme
hodno te ní za slu žobnú èinnos� a
chce me by� ná po moc ní pri plne -
ní úloh aj ako odbo rá ri. Chce me
vy chádza� a spo lupra co va�, to je
najpodstatnejšie. Vše li èo sa

Ru�žomberèa�nia�s�prí�cho�dom�no�vé�ho�riadi�te�¾a�pookria�li

(Pokraèovanie�na�strane�4)

Ru žomberský okres má z poh¾a du po è tu trest ných èi -
nov v Ži linskom kra ji najnižší po diel. Tu najší však vra -
via, že má lokto rý okres z ich kra ja má to¾ko špe ci fík.
Kaž dý spo me nie v prvom ra de cestnú pre mávku: tá tu
ide zo všetkých sve to vých strán a husto z oboch sme -
rov. Kaž dé mu dopra vá ko vi je v tej chví li všetko jas né.

S�mla�dý�mi�po�li�cajtmi�je�pro�blém?�Ako�ich�vy�cho�vá�me,�ta�kých�bu�de�me�ma�…

Liptovskou�Osadou�vedie�veľmi�frekventovaná�cesta�cez�Dono-
valy

S
ní
m
ka
�a
ut
or

Viete,�že…
… v Po¾sku šta tisticky pri -

pa dá je den po li cajt na 376
oby va te ¾ov, v Ne mecku na
340 oby va te ¾ov, v Ra kúsku
na 330, ale v Slo venskej re -
publi ke na 237 oby va te ¾ov?
Údaj hod ný za mysle nia…
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mô že uká za� pri prvej prí le ži -
tosti, keï bu de me ma� rozdielny
ná zor. Vní mam to tak, že aj náš
od por mô že by� pre ve de nie po -
zi tívnym signá lom, pre to že ho
tak upo zorní me na mož né po -
chy be nie. Tak ho vlastne do ká -
že me v predsti hu ochrá ni� pred
mož ný mi následka mi chyb né ho
rozhodnu tia. Bo li tu už ta ké prí -
pa dy – bý va lý riadi te¾ si vždy ro -
bil po svo jom a èas to sa uká za -
lo, že ne mal prav du. Pri riešení
problémov a napätej situácie
medzi bývalým R OR PZ a jeho
podriadenými riešil až krajský
riaditeľ, ktorý sa rozhodol vypo-
čuť aj názor nás odborárov za
nemalej pomoci predsedu kraj-
skej rady OZP pplk. Ing. Pavla
Michalíka a možno aj to pri roz-
hodovaní krajského riaditeľa
zavážilo. Osobne si myslím, že
aj pri rozdielnych názoroch sa
dá diskusiou dospieť k prijateľ-
nému kompromisu, keď popus-
tia obe strany. O tom je vyjed-
návanie.“

Podmienky�sú…
Vô ¾a z oboch strán te da ne -

chý ba. Okres je po slu žobnej lí -
nii „z kra ja“ dobre hodno te ný a
pplk. Bu diak hod no tí aj ¾udský
po ten ci ál ako sta bi li zo va ný, vý -
kon ný vo všetkých zložkách.

Okres do sa hu je objasne nos�
oko lo 54 percent, ale – tak ako
vša de – najmä v prí pa de ma -
jetko vej kri mi na li ty to nie je
žiadna slá va. Kde sú ïalšie
mož nos ti, v èom a ako je mož -
né skva litni� èinnos�? Aké pod-
mienky sú potrebné, aby bo li
vý sled ky ešte lepšie? Na tieto
otáz ky sme h¾a da li odpo ve de v
po èet ných stretnu tiach.

Bu do va okresné ho riadi te ¾a je

v slušnom sta ve, zre kon štruo va -
ná. A Úrad justiènej a kri mi nálnej
po lí cie sídli do konca v úplne no -
vej bu do ve spo lu s okresným
úra dom. V po rovna ní s ne dáv -
nou rea li tou si riadi te¾ ÚJKP
pplk. Ing. ¼u boš Ko vá èik no vé
priesto ry ne vie vy nachvá li�. Ho -

vo rí, že dôstojná úro veò ich pra -
co viska má po zi tívny vplyv nie-
len na za mestnancov, na ich
vystu po va nie, ale pre dovšetkým
na strán ky, keïže väèši na pri -
chádza jú cich sú poško de ní a
svedko via, nie pá cha te lia. „Ta ké -

to priesto ry, to je nieèo úplne
iné, urèi te to ovplyvòu je aj do jem
strá nok zo stretnu tia s na mi, bu -
dí dô ve ru a pod po ru je  ocho tu
spo lupra co va�.“ Svoj ká der ¾u dí
hod no tí ako kon so li do va ný, aj tu
však vzni ká zaují ma vá si tuá cia.
Ve ko vý prie mer je vý ni moène
vy rov na ný oko lo 40–ky, do re èi
sa tak do sta ne aj pripra vo va ná
úpra va vzde lá va nia sme rom k
po li cajné mu, resp. právnické mu
vzde la niu vo vyš ších trie dach.
Pod plu kov ník inži nier Ko vá èik
po kr èí ra me na mi. „Sme presne v
tom ve ku a sko ro všetci má me
iné ako práv nic ké ale bo aka de -
mic ké vzde la nie. Ta ká bo la do -
ba…“

Pod plu kov ník Ko vá èik si
pochva ¾u je spo luprá cu s pro ku -
ra tú rou a po lo hu pra co viska
(pro ku ra tú ra i súd sídlia len kú -
sok od ÚJKP.), èo umož òu je
bezprostredný kon takt od prí pa -
du k prí pa du. Na ne dosta tok
prá ce si ne mô že s�a žo va�, ho ci
so za �a že nos�ou vy šetro va te ¾ov
v Bra tisla ve sa ne mô žu po -
rovná va�. Re zer vy vi dí v zme -
nách le gisla tí vy, kto rá do sia¾ ne -
na plni la oèa ká va nia najmä sme -
rom k rýchlosti prípravné ho ko -
na nia a mr zí ho aj to, že vy -
šetro va te lia stra ti li nielen fi -
nanèné, ale aj spo lo èenské
posta ve nie, kto ré ma li. Dnes je
pod¾a ne ho vy šetro va te¾ približ-
ne na úrov ni s príslušníkmi
ostat ných po li cajných zlo žiek –
mi ni málne zá robko vo. Vz�a hy?
„Ve¾mi dô le ži té, usi lu je me sa
utu žo va� ich aj mi mo pra co viska
vo vo¾nom èa se najmä pri špor-
to vých po du ja tiach, je to dob rý
re lax. Do konca za druž stvo vy -
šetro va te ¾ov hrá aj je den pro ku -
rá tor…“ do dá va s úsme vom.

Ako�ula�ho�di�
Aku rát v èa se na šej návšte vy

za sa dal vý bor základnej orga ni -
zá cie, aby pripra vil schôdzu de -
le gá tov a pre ro ko val ïalšie
otáz ky. Vý bor je èis to muž ský,
chý bal aku rát je den je ho èlen.
Predse da Medvecký ho vo rí, že
ich pro blé my sú ta ké ako vša de
inde. Naozaj aktívna, te da
ochot ná po môc� je len užšia
èas� èlenskej základne, z tých
vy be ra jú ¾u dí do vý bo ru. Za
aktívnych však po va žu jú aj èle -
nov, kto rí sú as poò ochot ní zú -

èastni� sa na ne ja kej akcii. Usi -
lu jú sa pri tiahnu� ¾u dí, ro bi� pre
svo jich èle nov po du ja tia, kto ré
zaujmú èo najviac èle nov. Ne -
dáv no bo li tri dni v Pra he, orga -
ni zu jú už 13. roè ník futba lo vé ho
turna ja, v le te ne chý ba jú akcie

pre de ti, bo li na nieko¾kých jed-
nodòo vých vý le toch napríklad v
Bra tisla ve èi vo Viedni. „Najväè-
ší pro blém je odhadnú�, o èo bu -
de záujem. Na podnet èle nov
nieèo pripra ví me, a po tom sa
nám prihlá si tre bárs sot va tre ti -
na au to bu su. Stá va sa,“ prizná -
va predse da.

Smer�k�obèa�nom
Aj na še stretnu tie so zástup-

com riadi te ¾a OO PZ v Liptov-
skej Osa de kpt. Mgr. Ju ra jom
Medveckým za èa lo pra covný mi
podmienka mi. Bu do va OO PZ

je už na poh¾ad udržia va ná, vy -
bie le ná, chý ba jej aku rát ze le ný
pás oko lo ob vo du fa sá dy. Zre -
konštruo va ná je aj bu do va ïal-
šie ho obvodné ho odde le nia v
Liptovskej Teplej. Ob jekt v Lip-
tovskej Osa de ne dáv no vy ba vi li
aj no vým ná bytkom. „Má me
všetko, èo potre bu je me, no vé
vo zidlá, po èí ta èe, prístup do evi -
dencií, dobrú spo jo va ciu tech ni -
ku, všetko,“ zhàòa zástupca ria-
di te ¾a. Prav da, poètom ¾u dí je
odde le nie ma lé, do vý ko nu cho -
dí vlastne 11 po li cajtov – a to
ešte hliadky èas to vy po má ha jú
v okresnom meste. Keïže sídlia
pri ceste cez Do no va ly, ve ¾a po -
zor nos ti ve nu jú dopra ve. Žia¾,
prístroj na me ra nie rýchlosti si
mu sia po ži èia va�, ho ci by ho ve -
de li využi� aj èastejšie.

Odde le nie dis po nu je dvo ma
vo zidla mi zn. Nissan a KIA. Na
ži linský au to mo bi lo vý pro dukt
však idú po no sy – èas to
„odchádza jú“ žiarovky a tá „ich“
KIA je už štvrtýkrát v opra ve –
vždy pre inú prí èi nu. Smo la?

Ka pi tán Medvecký pri púš�a,
že pre zvý še nie objasne nosti
bo ¾a vej ma jetko vej kri mi na li ty je
najdô le ži tejší kon takt s ¾uïmi,
miestna zna los�. A po tom pre -
vencia. „Pro blém je s pa santmi,

kto rí cez re gión len pre chádza jú
a pri tom pá cha jú trestnú èin-
nos�, mno ho krát orga ni zo va ne.
Nikto ich ne po zná, pri chy te nie
pria mo pri èi ne je zriedka -
vos�ou. Aj ne dáv no nám však
krá dež vlá ma ním do vo zid la po -
moh la objasni� miestna obèian-
ka, kto rá si všim la sprá va nie sa
po sád ky vo zid la s èes kou znaè -
kou a pri vy �a žo va ní svoj po -
streh po su nu la po li cajtom. Na
zákla de tejto informá cie po tom
hliadka zadrža la osád ku vo zid la
aj s odcudze ný mi ve ca mi.“

Pro�blém�s�mla�dý�mi
„Slú žim 19 ro kov, ale to, èo

sa dialo v poslednom ro ku, ne -
má ob do bu,“ pochva ¾u je si prí -
sun no vej tech ni ky a cel ko vé ho
ma te riálne ho za bezpe èe nia aj
riadi te¾ OO PZ v Ru žomberku
mjr. Mgr. ¼u bo mír Janèi. V zho -
de s ostatný mi riadia ci mi pra -
covníkmi po va žu je za najväèší
pro blém ve¾kú fluktuá ciu prísluš-
ní kov, prí lev ve¾mi mla dých po li -
cajtov s nu lo vý mi skú se nos�a mi

a ve ¾a po vin nos tí, kto ré pa da jú
na ple cia obvodné ho odde le nia.
K všetké mu ostatné mu pri budla
do pra va, mno ho ka pa cít odèer-
pá va jú rôzne bezpeènostné
opatre nia, napríklad futba lo vé
zá pa sy. V meste ne chý ba jú ext-
ré mistické sku pin ky, mno žia sa
ná sil nos ti medzi mla dou ge ne -
rá ciou. Ro bia množstvo kont rol
v po hos tin ských za ria de niach –
ko¾ko si ly sta èia. „Pro blém je, že
aj na še obvodné odde le nie je
ta kou liahòou pre iné zložky.
Mla dí sa nieèo nauèia a idú
inde, za èí na me odzno va,“ trpko
konšta tu je. Riadi te¾ od bo ru po -
riadko vej po lí cie mjr. Mgr. Pa vol
Ada mi ca pri dá va: „Vo ¾a ke dy bo -
lo na odde le niach dos� star ších,
skú se ných po li cajtov. Tí uèi li
mla dých. Dnes uèí polroèný po -
li cajt me saèné ho. Pri tom dob rý
po li cajt potre bu je as poò pä� ro -
kov pra xe.“

Iba�„po�lo�to�var“
Oba ja skú se ní funkcio ná ri sa

zhodnú v tom, že zo škôl im pri -
chádza „po lo to var“, kto rý èas to
ne vie, èo má uro bi� tre bárs s
priestupko vým spi som. V te ré ne
sú mno hí nesme lí, ne roz hod ní,
niekto rí zo stre su až ne èin ní.
Potre bu jú sta rostli vos�, ve ¾a s
ni mi ešte tre ba pra co va�. „Nie
sú na uèe ní na tí mo vú prá cu, pri -
tom po li cajná ro bo ta je po sta ve -
ná na súhre, na ko lektí ve,“ pri -
dá va mjr. Ada mi ca. „To si mu sí
uve do mi� aj ten posledný po li -
cajt na uli ci, mu sí pozna� prio ri -
ty cel ku.“ Zá ro veò prizná va, že
mla dí to dnes ne ma jú ¾ahké,
mu sia rieši� najmä by to vú otáz -
ku, sú za �a že ní hy po té ka mi…
„Keï som sem pri šiel, ešte v ro -
ku 1990 mi da li vybra� z dvoch
by tov. Kde sú tie èa sy,“ spo mí -
na.

Napriek problé mom sa zho -
du jú v ná zo re, že z väèši ny mla -
dých sa da jú vy cho va� dobrí po -
li caj ti. Je to na súhre ko lektí vu a
na jas ných pra vidlách hry. Šéf
po riadka rov: „Kaž dý mu sí ve -
die�, že sa mu opla tí by� v prá ci
aktívny. Pod¾a to ho je po tom aj
odme òo va ný. Urèi te však u nás
ne má pri o ri tu tzv. èiarko vý sys -
tém, hod no tí me ¾u dí komplex-
ne.“

Ïalšie�mož�nos�ti
Na zá ver na šej krátkej son dy

do prá ce po lí cie v okre se Ru -
žombe rok sme sa zno vu stretli s
okresným riadi te ¾om. Zhodli
sme sa v ná zo re, že zvy šo va nie
objasne nosti má pri te rajších
me tó dach prá ce ur èi té hra ni ce a
zdá sa, že už v blízkej bu -
dúcnosti bu de potrebné inten-
zívnejšie pra co va� najmä s
obèanmi, bu do va� si dô ve ru,
pre to že bez spo lu prá ce s
obèanmi sa prak tic ky ne dá
objasni� trest ný èin. „Najmä po li -
caj ti obvodných odde le ní mu sia
by� s ¾uïmi v denno dennom
kontakte, nadvä zo va� kon tak ty,
bu di� dô ve ru, dba� na ma xi -
málnu slušnos�, nie sa len vy vá -
ža� v aute a ko mu ni ko va� s
obèanmi cez stiahnu té okienko,“
podèiarku je. A dru hou váž nou

možnos�ou zlepše nia výsled-
nosti prá ce po lí cie je zni žo va nie
po è tu skutkov. V dopra ve, ale
tre bárs aj vý cho vou obèa nov k
ochra ne ma jet ku, pro tidro go vou
osve tou. V súhrne: intenzívnou
pre venciou. Ako sme sa ma li
možnos� presvedèi�, tu najšia
pre ventistka Ga bi ka Španko vá
sa ne za sta ví ani na chví ¾u a úlo -
hy v pre vencii ma jú v rám ci OR
PZ de siatky po li cajtov. Spo lu s
ko le ga mi zahàòa ak ti vi ta mi všet-
ky sku pi ny obèa nov – poènúc
ma terský mi ško la mi cez prá cu s
mlá dežníkmi až po najstaršiu
ge ne rá ciu, kto rá sa ¾ahko stá va
obe �ou trestnej èin nos ti, s mé -
dia mi je v dennom kontakte. „Je
aktívna, ne èa ká na po ky ny, vy -
h¾a dá va ïalšie mož nos ti,“ chvá li
ju riadi te¾ Bu diak.

Èo do da� na zá ver? Pa te tic ky
po ve da né: nielen v Ru žom ber -
ku sto jí bu dúcnos� na mla dých.
Akých po li cajtov si vy cho vá me,
ta kých bu de me ma�… Ho vo ri li
sme aj s viace rý mi ra do vý mi po -
li cajtmi a aj tu v Ru žomberku
sme po èu li to, èo predtým ro ky
ne bo lo po èu�, le bo kaž dý iba
be dá kal. Zhrnu té: vá ži me si prá -
cu, sme ra di, že ju má me a bo li
by sme bláz ni, ke by sme ju
opus ti li. Tre ba ma ka�, opla tí sa
to…

Predsa len sa nieèo me ní, èi
nie?

Pe�ter�Onde�ra
Sním�ky�au�tor

(Pokraèovanie�zo�strany�3)

Ru�žomberèa�nia�s�prí�cho�dom�no�vé�ho�riadi�te�¾a�pookria�li

Výbor� ZO�OZP� zasadá� podľa� potreby,�má� čisto�mužské
zloženie.

Predseda� M.� Medvecký
(vľavo)� s� členom� výboru�P.
Šuttom.

kpt.�Mgr.�Ju�ra�j�Medvecký

mjr.�Mgr.�¼u�bo�mír�Janèi

pplk.�Ing.�¼u�boš�Ko�vá�èik

pplk.�Ing.�Ondrej�Budiak
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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.

Benefity pre členov OZP v roku 2010

Oblastná sprá va ŽP Tr na va
pripra vi la v me sia coch no -

vember – de -
cember 2009
na Základnej
ško le v Trna -
ve pre -
ventívny pro -
jekt „Že -
leznièná po lí -
cia oèa mi de -
tí“. Pro jekt je
rozde le ný do

šty roch etáp reali zá cie:
1) vy ko na� prednášky pre

žiakov 4. roèní kov za me ra né na
ne bezpe èenstvá a bez peè né
sprá va nie sa na že lez ni ci ako aj
na sa motnú èinnos� Že lezniènej
po lí cie. Žiakom bu de pri me ra -
nou for mou vysvet¾o va né ako
sa ma jú sprá va� vo vla koch a
že leznièných sta ni ciach, kto ré
èin nos ti sú za ká za né a po -
dobne. Do predná šok bu dú za -
po je ní sa mot ní žiaci, pri èom sa -
mi bu dú uvádza� príkla dy, èo sa

mô že a èo ne mô že vo vla koch a
že leznièných sta ni ciach,

2) v dru hej èasti príslušní ci
Oblastnej sprá vy ŽP Tr na va
predve dú žiakom pr vé ho stupòa

uve de nej ško ly ukážky èin nos ti
Že lezniènej po lí cie a to najmä
slu žobnej ky no ló gie, py ro techni -
ky a kri mi na listickej tech ni ky.

Ukážky sa
usku toènia v
areá ly ško ly
pred bežne dòa
4.12.2009,

3) žiaci 4.
roèní kov v rám ci
výtvarnej vý cho -
vy bu dú kresli�
ako sa mi vní -
ma jú Že lez -
niènú po lí ciu.
Mô  žu využi� po -
znat ky z pred-
chádza  jú  c i ch
predná šok, ako

i uká žok Že lezniènej po lí cie.
Všetci úèast ní ci bu dú oce ne ní
pre zentmi Že lezniènej po lí cie.
Tá to eta pa by ma la by� ukon èe -
ná v prvej de ká de de cembra

2009 a najlepšie kres by bu dú
vy hodno te né zástupca mi
Základnej ško ly a Že lezniènej
po lí cie a bu dú vy sta ve né v prie-
sto roch že lezniènej sta ni ce Tr -
na va,

4) šty rom najlepším úèastní -
kom sú �a že bu de pre zen to va ná
èinnos� Že lezniènej po lí cie pria -
mo v že lezniènej sta ni ci, pri èom
bu dú cestu jú cej ve rejnosti spo lu
s po li cajtmi rozdá va� le tá ky upo -
zoròu jú ce na ne bezpe èenstvá
krá de ží a v zá ve re im bu dú uká -
za né vy bra né priesto ry Že -
lezniènej po lí cie. Predpoklad
ukonèe nia ce lé ho pro jek tu je v
dru hej de ká de de cembra 2009.

(lz)

„Že�leznièná�po�lí�cia�oèa�mi�de�tí“

Slo�vá�sú�zby�toèné
Miesto: riadne ozna èe ná za -

stáv ka au to bu su MHD è. 23
pred vcho dom do SOŠ PZ v
De vínskej No vej Vsi. Èas: 13.30
h. Dej: Na za stáv ku pri chádza
po li cajné vo zid lo so zmie ša nou
dvojèlennou osád kou. Za sta ví
presne na zastávke MHD, ale
asi až me ter od obrubní ka.
Osád ka po li cajné ho au ta zjavne
èa ká na nieko ho, kto vy jde z
are álu ško ly.

Z obrát ky na ko neènej štartu -
je au to bus è. 23. Šo fér vi dí, že
je ho za stáv ku si vy bra lo na par-
ko va nie po li cajné vo zid lo, tak
za sta ne za ním a vpus tí ma

dnu. Som je di ný cestu jú ci. Cvik-
nem si lístok. Po li cajné vo zid lo
sa ne hý be. „Však im zatrúbte,
èo sú sle pí?“ ra dím vo di èo vi s
bo ha tý mi še di na mi. Máv ne ru -
kou a ko le sá au to bu su vy to èí
úplne do ¾a va, aby mo hol po li -
cajné vo zid lo obís� a ne poško -
di�. Mu sí do pro tisme ru. Mla dí
príslušní ci PZ to au to bu su MHD
láska vo do vo lia. Ne pohnú ani
br vou, nie ešte svo jím vo zidlom.

Ne chá pem pre èo, ale sta rý
šo fér MHD vô bec ne po ve dal to
ška re dé slo vo, kto ré mal urèi te
na ja zy ku (spo lu so mnou). Há -
dajte, aké to bo lo slo vo a èi by
zodpo ve da lo si tuá cii?… Vo diè
asi všetko vy jadril tým máv nu -
tím ru kou. Zrejme má svo je skú -
se nosti s týmto ty pom tiežpo li -
cajtov.                          (on)

Okresné riadi te¾stvo Po li -
cajné ho zbo ru vo Svidní ku
spo lu so Zá klad nou orga ni zá -
ciou Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie
vo Svidní ku týmto ïa ku jú všet-
kým darcom, kto rí sa za po ji li
do internej zbierky pre ro di nu
ne bo hé ho ppor. in me mo riam
Bc. Ra do va na Ho lu ba, a tak
prispe li ve¾kou mierou k to mu,
aby sa nazbie ra la po merne
znaè ná su ma, kto rá urèi te po -
mô že tejto ro di ne prekle nú�
�ažké obdo bia po èas blí žia cich
sa „Vianoèných sviatkov“, kde
im bu de ich najbližší man žel,
otec a syn ve¾mi chý ba�. Tú
stra tu a bo les� v srd ci ce lej ro -
di ny ne vie me utí ši�, ale as poò
ta kýmto spô so bom sme po -
moh li zmierni� ich žia¾.

Na ša vïa ka patrí Kraj ské mu
riadi te¾stvu PZ v Pre šo ve,
okresným riadi te¾stvám PZ v
Pre šo ve, v Popra de, v Barde -
jo ve, v Sta rej ¼u bovni, v Hu -
mennom, vo Vra no ve n/T, vo
Svidní ku, Od bo ru ky no ló gie a
hi po ló gie Pre zí dia PZ v Bra -
tisla ve, Odde le niu jazdnej po lí -
cie Ko ši ce – OKaH Pre zí dia PZ
a ïalším aj ano nymným dar-
com, kto rí vlo ži li na náš úèet
su mu cez Slo venskú poš tu.

Nesmierne si ce ní me, že v
ta kýchto �ažkých chví ¾ach
vieme by� všetci jed not ní. Ešte
raz všetkým úprimne ïa ku je -
me.

pplk.�JUDr.�Ja�ro�slav�Su�vák,
riadi�te¾�OR�PZ�vo�Svidní�ku

Po�ïa�ko�va�nie

policia1209:policia  17.12.2009  17:41  Page 5



DECEMBER  20096

Ge�ne�rál�Packa�príslušní�kom
PZ�èas�to�pri�po�mí�na�(vo¾ne�pa�-
rafrá�zu�júc):� do�sta�li� ste� no�vé
rovno�ša�ty,� vo�zidlá,� spo�jo�va�ciu
tech�ni�ku,� má�te� sluš�né� ma�te�-
riálne� a� so�ciálne� za�bezpe�èe�-
nie,� te�raz� od� vás� èa�ká�me� vý�-
sled�ky.
Vý�sled�ky�v�prá�ci�po�lí�cie�evi�-

dentne�sú.�Nie�sú�zlé,�zïa�le�ka
však� nie� ta�ké,� aby� uspo�ko�ji�li
najmä�obèa�nov�tejto�re�pub�li�ky,
te�da� da�òo�vých� poplatní�kov� a
to�bôž� už� nie� sú� ta�ké,� aby� vo
vnútri�po�lí�cie�moh�li�vies��k�se�-
bauspo�ko�je�niu.� Ak� predpokla�-
dá�me,�že�dô�ve�ra�oby�va�te¾stva
k�po�lí�cii�po�rastie�pria�mo�úmer-
ne�so�skva�litòo�va�ním�jej�prá�ce,
po�tom� vzni�ká� otáz�ka,� èo�má
Po�li�cajný�zbor�ro�bi��v�nasle�du�-
jú�com�ob�do�bí,� aby� si� tú�to� dô�-
ve�ru� zís�kal� a� postupne� upev�-
òo�val.
Èochví�¾a� to�bu�de�už�20� ro�-

kov,�odke�dy�sme�¾udský�po�ten�-
ci�ál� pod� názvom� ZNB� a� VB
pre�me�no�va�li� na�mno�ži�nu� prí-
slušní�kov� Po�li�cajné�ho� zbo�ru.
Ce�lá� jed�na� ge�ne�rá�cia…� ¼u�dí,
kto�rí�si�v�zbo�re�pa�mä�ta�jú�obdo�-

bie� pred� ro�kom� 1989,� už� va�ri
nie�je�ani�pä�ti�na.�Smo�lou�tejto
re�pub�li�ky�je,�že�všetky�his�to�ric�-
ké� zme�ny� sa� de�jú� v� približne
20–roèných� interva�loch,� a� tak
nám� vždy� chý�ba� ge�ne�raèná
kon�ti�nui�ta,� pri�èasto� za�èí�na�me
od� za�èiatku.� Sprie�vodné� ja�vy
prud�kých� vý�vo�jo�vých� sko�kov
sú� jas�né:� prí�lev� mla�dých,
neskú�se�ných�po�li�cajtov,�v�uply�-
nu�lých�ro�koch� ich�nízka�hmot�-
ná�mo�ti�vá�cia,� vy�so�ká� fluktuá�-
cia,�ne�posta�èu�jú�ca�vzde�la�nos�.
Skrátka:�pri�ve�¾a�pla�te�ných�¾u�dí,
má�lo�pro�fe�sio�ná�lov.
Ak�nadvia�že�me�na�oprávne�-

nú�po�žia�davku�pre�zi�den�ta�PZ,
po�jem�pro�fe�sio�na�li�ta�na�do�bú�da
no�vý�vý�znam�–�nie�je�o�tom,�že
po�li�cajt�dostá�va�za�svo�ju�prá�cu
lep�ší�plat,�ale�o� tom,�že�svo�ju
plá�cu� ro�bí� na� vyššej� pro�fe�sio�-
nálnej� úrov�ni.� Len� do�ko�na�lý
pro�fe�sio�nál� si� to�tiž� svo�jím� ko�-
na�ním�mô�že�získa��dô�ve�ru�ve�-
rejnosti.�Èo�nám�ešte�k�úplnej
pro�fe�sio�na�li�te�chý�ba?
Pre�va�ha� žiada�te�¾ov� o� pri�ja�-

tie,�možnos�� vý�be�ru� vstupnej
kva�li�ty�je�vý�ho�dou.�Èa�ká�me�na

efekt�potrebných�zmien�v�škol-
stve.� Už� za�èa�li,� mu�sia� pokra�-
èo�va�� a� sme�ro�va�� k� sys�té�mu
ce�lo�ži�votné�ho� vzde�lá�va�nia.� V
nadväznosti� naò� sa� dôsledné
dodržia�va�nie�ka�riérne�ho�po�stu�-
pu� zá�ko�ni�te� sta�ne� ak� nie� sa�-
mozrejmos�ou,� tak� as�poò
impe�ra�tí�vom.� Dô�raz� na� pre�-
venciu,� odbú�ra�nie� pre�by�toènej
admi�nistra�tí�vy,� ma�xi�málna
informa�ti�zá�cia� –� to� všetko� sú
základné� predpokla�dy� sku�-
toènej� pro�fe�sio�na�li�zá�cie� po�li�-
cajnej�prá�ce.
Za� tým� všetkým� je� kva�li�ta

èlo�ve�ka�–�riadia�ce�ho�pra�cov�ní�-
ka.�Pri�po�meòme�si,�èo�na�tú�to
té�mu�po�ve�dal�re�no�mo�va�ný�so�-
cio�lóg� ¼u�bo�mír� Fal�an:� „Prá�ca
v�Po�li�cajnom�zbo�re�si�vy�ža�du�je
kva�litných�¾u�dí�na�všetkých�stu-
pòoch.�Imidž�sí�ce�ro�bia�v�prvej
lí�nii�po�chôdzka�ri�–�ale�aj�tí,�èo
ich� riadia,� pre�to�že� kva�li�ta� po�-
chôdzka�rov�a�ich�ob�raz�vo�ve�-
rejnosti� je� zá�ro�veò� najvi�di�-
te¾nejším�obra�zom�kva�li�ty�prá�-
ce� ich�riadia�cich�pra�covní�kov.“
Po�ve�dal�asi�všetko.

Pe�ter�Onde�ra

Zdá sa, že SOŠ PZ v De -
vínskej No vej Vsi pod je ho ve -
de ním sku toène pre ží va ve¾ké
zme ny. Potre bám pra xe sa pod-
ria ïu je ce lý vzde lá va cí pro ces.
Inšpi rá cie tu urèi te na šli aj prí -
tomní riadi te lia SOŠ PZ z Pe -
zinka a z Ko šíc, ale aj pe da gó -
go via zo zahra ni èia. Nás za uja -
la najmä èinnos� a vše stran ná
použi te¾nos� výsledkov prá ce
no voutvo re né ho odde le nia
informa ti ky a di gi tálnych techno -
ló gií. Okrem iné ho ka me ra
zazna me ná va prak tic ké cvi èe -
nia poslu chá èov a ich pro jekcia
po tom slú ži ako po môcka pre
ïalších frekventantov – pre
pouèe nie aj s chy ba mi, kto rých
sa tre bárs pri ná cvi ku slu -
žobných zákro kov do púš�a jú. A
že ich nie je má lo aj v prí pa de
dlhšie slú žia cich po li cajtov…
Ne do stat ky v takti ke, v zaob-
chádza ní zo zbra òou, v uplatne -
ní prvkov se baobra ny, ale tre -
bárs i pri ele mentárnom zakla -
da ní pút…

Vý�me�na�úloh
Pri ná cvi ku všetkých týchto

èin nos tí èi mo de lo vých si tuá cií
ro bia fi gu rantov pria mo pe da gó -
go via, aby v poslu chá èov vy vo -
la li po cit stre su a  zodpo -
vednosti za vlastný po stup. Úlo -
he fi gu ranta sa do konca nebrá -
ni ani sám riadi te¾ ško ly. Sle do -

va� vi deo, v kto rom vy de se ný
poslu cháè zakla dá pu tá riadi te -
¾o vi ško ly, bo lo mož no pre nie-
ko ho úsmevné, ale tá to me tó da
má urèi te ve ¾a do se ba. Plu kov -
ník Štark je po sta vou chlap ako
sa patrí, a tak s ním aj poslu chá -
èi z hra niènej a cudzi neckej po -
lí cie ma li èo ro bi�, keï do sta li
úlo hu zadrža� ho ako ile gálne ho
migranta, pre to že di rek tor sa ich
úsi liu úplne rea lis tic ky brá nil…

Po dob ných príkla dov tla ku
na prax sme na se mi ná ri vi de li
ve ¾a. Použi te¾nos� nauèe né ho v
každo dennej po li cajnej prá ci sa
evi dentne sta la zá klad nou fi lo -
zo fiou všetké ho diania v tejto
ško le. Pe da gó go via odpre -
zento va li aj svoj po zo ru hod ný
po èin: pra cu jú na po li cajnom
ma nuá li – prí ruèke, kto rá má
poslú ži� poslu chá èom nauèi� sa
kto rú ko¾vek základnú praktickú
èinnos� na základnom útva re.
Prí ruèka ešte nie je celkom ho -
to vá, ve¾kou prednos�ou tohto
zá me ru je však ne po chybne prí-
stupnos�, la pi dárnos� po da nia
všetkých si tuá cií a zá ro veò zdô -
vodne nie konkrétne ho ko na nia
opo rou v zá ko ne a v interných
predpi soch. Slú žia na to hy -
perlinky. Štu dent tak ne mu sí za -
každým listo va� v množstve
publi ká cií, ku konkrétnej si tuá cii
si vždy mô že okamži te zo pa ko -

va� tre bárs príslušný pa ra graf
trest né ho po riadku. „Uèí me teó-
riu cez prax,“ zdô raznil riadi te¾.

Bez�su�perla�tí�vov
Ako to už na po dob ných se -

mi ná roch v ško lách bý va, hod -
no ti la sa aj kva li ta pripra ve nosti
poslu chá èov, kto rí do ško ly pri -
chádza jú. Su perla tí vy ve ru ne -
bo lo po èu�, pe da gó go via kon-
šta to va li u èasti frekventantov
ve do mostné i prak tic ké medze -
ry aj  v prí pa de poslu chá èov,
kto rí sú už ro ky v pra xi a prišli
sa do ško ly zdo ko na li�, aby zís -
ka li dôstojnícke vzde la nie. Zno -
va sa tiež po tvr dil pozna tok, že
v po li cajnej pra xi je ve¾ký rozdiel
medzi jed not li vý mi útvarmi –
napríklad aj v su sedných kra -
joch. Iný mi slo va mi: to isté ro bia

po li caj ti vša de inak. A tiež už
tra diène úèast ní ci se mi ná ra
konšta to va li ne do stat ky v ko mu -
ni kaèných schopnostiach poslu -
chá èov, ale aj v slu žobnej dis-
ciplí ne, v ele mentárnej zdvo ri -
losti. Aj na tú kla dú v ško le
ve¾ký dô raz. Len – ako pri po me -
nu li ¾u dia z pra xe – frekventanti
ško ly na to za bú da jú hneï po
prí cho de do útva rov… Na dru -
hej stra ne uèi te lia vy so ko kvi to -
va li, že poslu chá èi sa v ško le

rýchlo na uèi li využí va� konzultá -
cie s pe da gógmi v ur èe ných ho -
di nách. Svedèí to o rastú com
záujme poslu chá èov získa� v
ško le ma xi mum ve do mostí a
prak tic kých skú se ností.

Šty�ri�ves�ty…
Na pretras sa do sta li aj pod-

mienky, v kto rých sa bu dú ci
dôstojní ci pripra vu jú. Plu kov ník
Štark priznal, že ako kraj ský ria-
di te¾ tieto ve ci ve¾mi ne vní mal,
po prí cho de na ško lu však rých-
lo zistil, èo všetko v prípra ve pre
prax chý ba. Na ce lej ško le ma jú
napríklad len šty ri nepriestrelné
ves ty, cvi èia na rá diosta ni ciach,
kto ré sa už v pra xi ne pou ží va jú,
najmladší ich au to bus má 25 ro -
kov a mno hé okná v objektoch
are álu sú zatlèe né, le bo by inak

vy pad li. Aj je ho ko le go via, riadi -
te lia z ïalších škôl vy slo vi li ná -
zor, že v ško lách by sa vlastne
ma la no vá tech ni ka a vy ba ve nie
testo va� z h¾a diska prak tic ké ho
použi tia. Opak je prav dou,
poslu chá èi ne ma jú možnos� ani
vi die� sku toèné po li cajné au to.
Tak že ve ¾a prak tic kých èin nos tí
cvi èia systé mom „ako že“. „Ako -
že“ má me vy sie laèku, „ako že“
pra cu je me s kri mi na listickou
braš nou, „ako že“ do ku mentu je -

me dopravnú ne ho du vo vo zid le
na to urèe nom… Aj ra mer si len
po ži èia va jú…

Viac�záujmu
V disku sii vystú pil aj ge ne -

rálny riadi te¾ Že lezniènej po lí cie
gen. Ti bor Gaplovský. Pri po me -
nul, že pred pätnásti mi rokmi
bol vo funkcii ve dú ce ho úra du
MV SR a už v tom èa se cho di li
za ním riadi te lia škôl s po no sa -
mi na ma te riálno–tech nic ké
podmienky, na chý ba jú ce po -
môcky, za te ka jú ce stre chy…
Tie isté po no sy po èú va aj te raz.
Vy jadril nespo kojnos� s tým, ako
sa re zort vnútra dlho do bo sta via
k potre bám po li cajné ho škol-
stva. „Mu sím vážne a s ve do -
mím zodpo vednosti konšta to va�,
že sme sa ove ¾a dopre du ne po -
su nu li,“ uzatvo ril.

Ge ne rál Gaplovský tiež ne bol
sám, kto rý si vši mol, že na se -
mi ná ri sa sí ce od sa mé ho rá na
zú èast nil vi ce pre zi dent PZ gen.
Sta ni slav Janko viè, ale chý ba li
zástupco via od bor ných pre zi -
diálnych útva rov, napríklad z
po riadko vej èi z hra niènej po lí -
cie. Ne vi de li sme ani funkcio ná -
rov z mi nis ter stva vnútra, te da
najmä zo sekcie riade nia
¾udských zdro jov a z cent ra
vzde lá va nia. Tí to funkcio ná ri
vraj prišli do De vínskej No vej
Vsi ve èer predtým na slávnost-
né otvo re nie po du ja tia, vte dy
však bo li prí tomní iba zástupco -
via škôl, nie ¾u dia z pra xe. Na
ad re su po zva ných po li cajtov z
vý kon ných útva rov za sa tre ba
pozna me na�, že orga ni zá to ri se -
mi ná ra od nich oèa ká va li viac
ak ti vi ty. Väèši na prí tomných v
plé ne se mi nár pre se de la bez
slo va, riadi te¾ Štark mu sel opa -
ko va ne vy zý va� na prihlá se nie
sa do disku sie. Tak sa z ich
úèas ti stal dos� dra hý vý let.

Pe�ter�Onde�ra

Po�li�cajné�školstvo:�tlak�na�prax�je�správny,�uèi��prak�tic�ky�sa�však�ne�dá�systé�mom�„ako�že“

Dob�rý�chlieb�si�vy�ža�du�je�dialóg�mly�ná�ra�s�pe�ká�rom…
Ne dáv no sa na Strednej odbornej ško le PZ v De vínskej
No vej Vsi ko nal se mi nár, kto ré ho cie¾om bo la pre zentá -
cia postu pov ško ly v prípra ve po li cajtov, ale najmä vý -
me na ná zo rov na ïalšie sme ro va nie po li cajné ho škol-
stva medzi pe da gógmi a pozva ný mi riadia ci mi pra -
covníkmi z  vý ko nu. No vý riadi te¾ ško ly plk. Ján Štark
hneï v úvo de pri po me nul, že dialóg medzi ško la mi a
pra xou je úpl nou ne vyhnutnos�ou. Bý va lý nitriansky
kraj ský riadi te¾ zdô raznil, že on ako dlho roèný prak tik
hneï po prí cho de na ško lu tú to potre bu mi mo riadne
po cí til. Pa dol i prí mer: dob rý chlieb si vy ža du je dialóg
medzi mly ná rom a pe ká rom…

Slo ven ský po li cajt pre 21. sto ro èie
Prostredníctvom krajskej ra -

dy OZP v SR re dakcia do sta la
upo zorne nie, že na ste ne vrát -
ni ce, vo vcho de do Ne moc ni ce

svä té ho Mi cha la v Bra tisla ve
(bý va lá Vo jen ská ne mocni ca na
Patrónke) vi sí èu desná ta bu ¾a –
aká si re kla ma na možnos�
uprednostne nia vo ja kov a vo -
jen ských dô chodcov pri posky -
to va ní zdra votnej sta rost li vos ti.
Ta bu ¾a za mestnancov MV SR
po bú ri la, keïže sme si tak to
nepredsta vo va li po zi tí va, vyplý -
va jú ce zo zlú èe nia Ne moc ni ce
MO SR a na šej NsP. Okamži te
sme sa išli na miesto presvedèi�
a naozaj – dô ka zom je fo togra -
fia, kto rú sme uro bi li rá no 7. de -
cembra 2009.

S pros bou o vysvetle nie sme
sa ob rá ti li na ve de nie Ne moc ni -
ce sv. Mi cha la, a.s.. Riadi te¾ ne -
moc ni ce MUDr. Ma rián Križko

nám v maili obra tom
vysvetlil, že v prí pa de
ta bu le ide o oznam,
kto rý je neaktuálny,
pre to že Ne mocni ca MO
SR za nik la k 1. 7. 2009
zlú èe ním s na šou ne -
mocni cou. „V sú�-
èasnosti Greeen li�ne
pla�tí pre obidva re�-
zorty a je�ho pra�covní�-
kov – te�da od 1.jú�la

2009 aj pre MV SR. Za�budnu�-
tú ta�bu�lu som ne�chal okamži�-
te odstrá�ni�. Ïa�ku�jem za upo�-
zorne�nie, nie je dô�vod na po�-
bu�ro�va�nie,“ upo ko jil nás.

Ïa ku je me pá no vi riadi te ¾o vi
za rýchlu reakciu. Ale sme si
vy dýchli…                      (on)

Klamli�vá�ta�bu�¾a�už�ne�vi�sí

UPO�ZORNE�NIE!
Uzávierka� januárové-

ho� èísla� POLÍCIE� bude
15.�1.�2010�����
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Nesko�ro
Hneï po so bá ši som po cho -

pi la, že odporca sa so mnou
ože nil len úèe lo vo, aby som sa
sta ra la o je ho do mácnos�, gaz-
dovstvo, cho rých ro di èov. Od
za èiatku som po ci �o va la ne -
rovno cenné posta ve nie. Odpor-
ca bol vo èi mne vulgárny, agre -
sívny, èas to ma bil. Ne da lo sa s
ním normálne ži�. S odporcom
mám osem de tí.

Mi�lov�ník�cudzích�slov
….keïže me no va ná je hlav-

nou oèi tou svedky òou in ces tu
medzi na mi a obec nou po lí -
ciou…

Ukrivde�ný
… zdá sa mi, pa ni pro ku rá -

tor ka, že sle pá spra vodli vos�
ešte ne na ka zi la ani vás, ani
všetky po dob né inšti tú ty v SR,
ho ci ich už ma la dáv no na ka -
zi�…

Re�ci�di�vis�ta�ako�zna�lec�prá�va
… ja mám s tý mi to ve ca mi

bo ha té skú se nosti a viem, že
pro ku rá tor na vrh ne vždy prí-
snejší trest a obhajca miernejší,
aby súd mo hol rozhodnú� zla tou
strednou ces tou. A èo v mo jom

prí pa de? Pro ku rá tor navrhol rok
ne podmie neène, obhajca
navrhol oslo bo di� ma. A súd mi
dal dva ro ky ne podmie neène,
èo po va žu jem za po ru še nie pra -
vi diel a žiadam, aby pro ku rá tor
po dal odvo la nie v môj pro-
spech.

Chu�dák�pes
… a po tom, èo mi No vák po -

ve dal, že za re zal Buèka, tak mi
po ve dal aj to, že k màtvo le pri -
via zal aj je ho psa, ale že psa
ide odvia za�, le bo mu je ho ¾ú to.
Išiel som s ním…

Je to v�ro�di�ne
Vá že ná ge ne rálna pro ku ra tú -

ra, pro sím vás o po ru še nie zá -
ko na. Môj druh ne ublí žil cudzej
oso be, ale mne a ja si to s ním
vy rie šim v ro di ne. Ja s ním mám
3–roènú dcé ru a 6–me saèné ho

chlapèe ka a oni potre bu jú otca
a ja sa bu dem s�a žo va� až na
mi nisterstve spra vodli vosti…

( z podne tu Anež ky, kto rú
druh dvak rát pi chol no žom do
chrbta)

Èo�zna�me�ná�JUDr.?
Ja no sím vi saèku de bi la, ale

èo je po tom JUDr. K., kto rý ma
odsú dil a ja som v roz sud ku na -
šiel to¾ko chýb? Ak to JUDr.
zna me ná „je úplne drbnu tý“, tak
som spo kojný…

Vlastná�anamné�za
Po fy zickej stránke sa cí tim

ešte dobre, po psy chickej je to
horšie, le bo zrak mám už sla -
bý…

Z�hodno�te�nia�poško�de�né�ho
…v mieste bydliska sa vy my -

ká z rámca prie me ru. Èas to sle -
du je obèa nov a upo zor òu je ich
na ne do stat ky a priestupky.
Napriek to mu, že takmer vô bec
ne po ží va al ko ho lic ké ná po je,
èas to pri chádza do kon flik tu s
obèanmi, kto rí sú po po ži tí al ko -
ho lic kých ná po jov, a po tom sa
opa ko va ne do ža du je svo jich
domne lých práv na najvyšších
štátnych orgá noch.

Zna�los��re�èi
Tú to zmlu vu som ja dal úrad-

ne pre lo ži� do nemèi ny, pre to že
pán Schmidt je Ra kú šanka…

Dia�gnó�za
… ho meo pa to lóg, bu ze rant a

al ko ho lik Ja ro slav D. a sta ros ta
ob ce Ján Š. mi sústavne siaha -
jú cez sa te lit na zdra votný stav
a pohlavný úd, èo je ve¾mi bo -
les ti vé…

Cha�rak�ter
…ni kdy v mo jom ve ku som

sa ne vyhrá žal, le bo môj cha rak -
ter nie je ta ký, aký mám za lo že -
ný v trestnom spi se…ve rím, že
mi bu de tá to vec riadne pre -
šetre ná tak ako zá kon ukla dá a
ako ne vin né mu mi bu de sú dom
ur èe ný správny trest…

Nesto�tožne�ný
…Du šan Šarkó zi nadvia zal s

mo jou man žel kou Da nou mi le -
necko – obchodný vz�ah, na
zákla de kto ré ho ma pri nú ti li vy -
ko ná va� obchodné transakcie, s
kto rý mi som ne bol vnú torne sto -
tožne ný…

Pro�blém ko�mu�ni�ká�cie
V uzne se ní o za mietnu tí

môjho ná vr hu sa uvádza, že je
�ažká konverzá cia so svedka mi,
èo nie je prav da, le bo Ferko vá a
Ku rej �ažšie ho vo ria len po slo -
ven sky, po ci gánsky ho vo ria
dobre.

Kno�kau�to�va�ný kon�takt
Pán Ve èe rík ma kno kau to val,

aby som išla vy po ve da� v pro-
spech je ho sy na. V ta komto sty -
ku bol so mnou viackrát.

Lás�ka�je�lás�ka
Mo ja dob rá man žel ka vy -

rasta la so mnou na Miero vom
ná mestí, ni kdy ne ma la niè do èi -
ne nia s po lí ciou. Dvadsa�de vä�
ro kov pra co va la v po hostinstve,

po zna la mo ju trestnú mi nu los� a
aj pres to všetko si ma vza la. Je
to ob di vu hod ná že na! (z odvo la -
nia 8x súdne tres ta né ho re ci di -
vis tu)

Otáz�ka�obvi�ne�né�mu
Po zná te opro ti se dia cu oso -

bu, ak áno, odkia¾ a uveï te, èi si
s tou to oso bou ty ká te ale bo vy -
ká te?

Obvi ne ný: Opro ti se dia cu
oso bu som prvýkrát v ži vo te vi -
del, keï som vy ko pol dve re na
jej by te, oso be som vra zil dvak -
rát do tvá re a po ve dal som jej
Ty èierna ci gánska svi òa! Z to -
ho je jas né, že oso be ty kám.
Ne viem, pre èo by som jej mal
vy ka�!

Se�bakri�ti�ka�vra�ha
… dá vam GP do po zor nos ti

môj vy so ký stav opi tosti – roz-
pozná va cia schopnos� na ru še -
ná, jed ná sa u mòa o du ševnú
ne moc, a to oli gofré niu, de bi -

lizmus, im be ci li tu, kde dlho do bo
po ma lý mi deštrukcia mi po ží va -
ným alko ho lom sa rozgle ji la
všetky mo ja ro zu mo vá, rozpoz-
ná va cia schopnos�…

Vra�ho�va�spo�veï
Zobral som kla di vo a z ce lej

si ly som ju udrel dvak rát po hla -
ve. Man žel ka niè ne po ve da la.

Èest�ný�chlap
Vždy som bol cha rakterným

a èest ným èlo ve kom. Keï som
sa však na po sle dy vrá til z vý ko -
nu tres tu odòa tia slo bo dy, man -
žel ka na mòa za úto èi la so slo -
va mi, že mi ta kú uje…, až ska -
pem.

Odpo�rú�èa�nie�obvi�ne�nej
… a keï si vy šetro va te¾ po li -

cajt Ko váè mys lí, že júl je jarný
me siac, tak nech ide do ri ti, a
nie ro bi� vy šetro va te ¾a…

Ne�po�cho�pi�te¾né
Vá že ný pán ge ne rálny pro ku -

rá tor! Va ša pro ku rá tor ka bo la
na po jedná va ní s ob ža lo bou v
koncoch. Všetky dô ka zy som jej
vy vrá til. Súd mi dal za prav du.
Tak ne chá pem, pre èo mi ulo žil
15 ro kov ne podmie neène v troj-
ke?!

Rozdiel
Da niš mi po ve dal, že je tam

zdochnu tá kra va, pre to to tam
tak strašne smr dí. Už vte dy som
rozmýš¾al nad tým, že by to
moh la by� aj mo ja že na, ale
nechcel som si to pri pusti�…

Pri�šiel�o�všetko
… ja som pri šiel o dobrú po -

ves�, o èes�, o vý pla tu a o elek -
tro mo tor, a ešte žiada jú, aby
som za pla til…

Hr�din�ský�ozna�mo�va�te¾
Ne chcem, aby sa po tvr di lo,

že to to trest né ozná me nie som
po dal ja. Ak sa bu de kto ko¾vek
akýmko¾vek spô so bom v tejto
ve ci na mòa kontakto va�,

popriem, že som ho po dal. Nie
som ochot ný vy po ve da�, ale ani
sa k ve ci žiadnym spô so bom
vy jadro va�. Ne žia dam, aby mi
bo lo èo ko¾vek v tejto ve ci ozna -
mo va né, ne chcem ma� s òou
vô bec niè spo loèné…

Tvr�dé�obvi�ne�nia
… k mo jej oso be vy jadru je

svo ju príslušnos� ná hod ný mi na -
dáv ka mi: „Ty svi òa ka pi ta lis tic -
ká“, „Ju dáš ro botníckej trie dy“ a
po dobne.

Ne�vysly�ša�né
Žiadam, aby kraj ská pro ku ra -

tú ra uzne se nie zru ši la a nepra -
jem si, aby ta ká oso ba, ako je
okresná pro ku rá tor ka, riadi la
ten to orga ni zo va ný zlo èin.

Re�la�tívnos�…
… po li caj ti ma bi li a mo ju vý -

po veï vy konštruo va li, keï na pí -
sa li, že som triezvy, ho ci v sku -
toènosti som bol opi tý ako pra -
sa…

Re�zo�lútne!
Z dô vo du vyššie uve de né ho

vás žiadam o oka mži tý zá sah v
predmetnej ve ci, le bo inak bu -
dem nú te ná to vzia� do vlast-
ných rúk, ke dy už ja ne bu dem
nies� za to zodpo vednos�.

Ná�si�lie�v�ro�di�ne
Ne po pie ram hád ku medzi

mnou a poško de ným manže lom
a ani ur èi té vyhrážky, ale ak by
mal by� zavražde ný po kaž dej
hádke a vyhrážke, tak by mu sel
by� màtvy už as poò ti síc krát rov-
na ko ako ja.
(zozbieral�Ladislav�Hanniker)

To�všetko�sa�ocitlo�na�papieri...�

Obvi�ne�ný�z�vraž�dy
… zisti lo sa, že tie lieky

ma jú ne ga tívne úèin ky na al -
ko hol, aj na ce lý prí pad…

Šok!
Týmto po dá vam trest né

ozná me nie na nezná me ho
pá cha te ¾a, kto rý v mo jom
me ne po dal žiados� o roz -
vod… podpí sa ný Ju raj La ka -
toš.

Úva�ha�sta�rej�dá�my
Èo je pod¾a vás sta rá špi -

na? To ste mys le li mòa? Po -
tom si vás do vo lím po žia da�
o vysvetle nie, aký je rozdiel
medzi sta rou a no vou špi -
nou…

Ty�kokso,�chceš�vidieť cholerika?

Pýtam�sa�naposledy:
Pustíš�ma?!

Tak znova, kde máte hmlovky?
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Pra ha – Zhru ba dvì ti sí cov ky
po li cis tù, ha si èù a dal ších stát -
ních za mìst nan cù dnes do po -
led ne pro tes to va ly v cent ru Pra -
hy pro ti plá no va né mu ètyøpro -
centní mu sní že ní svých pla tù.
De mon stran ti nej prve pro šli prù -
vo dem ko lem Po sla nec ké snì -
mov ny, kte rá dnes hla su je o
stát ním roz poè tu, po té na Pa la -
cho vì ná mìs tí vy slech li pro je vy
svých od bo ro vých pøe dá kù.
Shro máž dì ní do pro vá ze li po li -
cis té ve služ bì.

Pøed bu do vu snì mov ny pøi šli
po li cis ty, ha si èe, za mìst nan ce
vì zeò ské služ by èi da òo vé
sprá vy a dal ší pro tes tu jí cí pod -
po øit pøed se da ÈSSD Ji øí Pa rou -
bek, so ciálnì de mokra tický po -
sla nec a ex mi nistr vnit ra Fran ti -
šek Bublan a ko mu nis tic ký po -
sla nec Pa vel Ko vá èik. De mon -
stran tùm pøislí bi li, že pod po øí
po zmì òo va cí ná vrh, kte rý by
mìl pla ty stát ních za mìst nan cù
za cho vat v pù vod ní vý ši. Ná vrh
z díl ny so ci ál ních de mo kra tù
pøed po klá dá vy na lo žit na pla ty
za mìst nan cù ve øej né ho sek to ru
na víc 3,7 mi li ar dy a na pla ty za -
mìst nan cù re gio nál ní ho škol ství
3,1 mi li ar dy.

„Zmra ze ní pla tù je ma xi mál -
ním mož ným kom pro mi sem,
kte rý jsme ochot ni to le ro vat,“
pro hlá si la na Pa la cho vì ná mìs -
tí pøed sed ky nì Od bo ro vé ho
sva zu stát ních or gá nù a or ga ni -
za cí Ale na Vondro vá. Spo lu s ní
pøed de mon stran ty vy stou pi li ta -
ké pøed se da po li cej ních od bo rù
Mi lan Štì pá nek èi šéf ha siè -
ských od bo rù Zde nìk Oberrei -
ter. „Po sta vi li jsme se do èe la
té to ak ce se spo leè ným cí lem:
ne do vo lit po kles pla tù všech
stát ních za mìst nan cù ne je nom
v ro ce 2010, ale i v tìch pøí štích,
pro to že to re ál nì hro zí,“ øe kl
Štì pá nek.

De mon stran ti by li oble èe ni
do reflexních ves ti èek s ozna èe -
ním své ho po vo lá ní. Po li cis té
nes li trans pa ren ty „Má me chrá -
nit do my cha ty, kdo ochrá ní na -
še pla ty“, za mìst nan ci vì zeò -
ské služ by mì li hes lo „V pek le
slou ží me den nì, tak proè kle sá -
me v ce nì“ a tran spa rent pra -
cov ní kù da òo vé sprá vy pøi po mí -
nal, že „Da ní má me vy brat ví ce,
sa mi pøi jde me o ti sí ce“. Bì hem

Ze za hra ni èí do ra zil do cent -
ra me tro po le na pøí klad pøed se -
da evrop ských po li cej ních od bo -
rù Euro cop Hans Kiefer, kte rý

èes kým ko le gùm vy jád øil pod po -
ru od 37 za hra niè ních od bo ro -
vých sva zù z 29 ze mí. Za pro -
tes tu jí cí stát ní za mìst nan ce se
po sta vi li ta ké je jich ko le go vé ze
Slo ven s ka.

Po skon èe ní ak ce se pøed se -
do vé od bo ro vých sva zù spo lu s
nì ko li ka dal ší mi vy bra ný mi od -
bo rá øi vy da li sle do vat jed ná ní o

roz poè tu. Oberrei ter no vi ná øùm
øe kl, že po kud snì mov na je jich
po ža dav kùm ne vy ho ví, bu dou
ná sle do vat dal ší ak ce. „Roz hod -
nì bu de me po kra èo vat,“ uve dl.
Od mítl být ale kon krét ní, pou ze
pøi po mnìl, že po li cis té a ha si èi
ne mo hou stáv ko vat. „V za hra ni -
èí je bìž né, že za ty to sku pi ny
stáv ku jí ostat ní, kte øí mo hou,“
do dal.

Po li cis té do hlí že jí cí na ak ci
od had li po èet úèast ní kù na
2000 až 2500, or ga ni zá to øi mlu -
vi li o pøí tom nos ti 4000 až 4500
de mon stran tù. Po dle Štì pán ka
šlo o do sud nej vìt ší ak ci po øá -
da nou po li cej ní mi a ha sièský mi
od bo ry

Po kles pla tù stát ních za mìst -
nan cù je sou èás tí vlád ní ho
úspor né ho ba líè ku, kte rý má
sní žit de fi cit stát ní ho roz poè tu
na pøí ští rok. Snì mov na o roz -
poè tu roz ho du je ve tøe tím ète ní
prá vì na dneš ní schù zi.

Od bo rá øi tvr dí, že sní že ní pla -
tù by moh lo ne ga tiv nì ovliv nit
per so nál ní si tu a ci po li cej ní ho
sbo ru. Po dle Štì pán ka by na
nìj nej ví ce do pla ti li po li cis té,
kte øí slou ží dlou ho a na zod po -
vìd ných mís tech. Po li cis té, ha -
si èi a stát ní za mìst nan ci pro to
po ža du jí, aby po slan ci pod po øi li
po zmì òo va cí ná vrh pøed se dy

roz poè to vé ho vý bo ru Bo hu sla va
So botky (ÈSSD).

Li dé, kte øí se ne moh li de -
mon stra ce úèast nit, vy jád øi li
svùj ne sou hlas se sni žo vá ním
pla tù pod pi sem pro test ních
archù. Od bo rá øi sesbí ra li zhru ba
28.000 pod pi sù.

Po sled ní vel ký pro test po li -

cej ních a ha siè ských od bo rù se
ko nal lo ni 1. øíj na pøed bu do vou
mi nis ter stva vnit ra, kde zhru ba
ho di nu de mon stro va ly stov ky
èle nù bez peè nost ních sbo rù z
ce lé re pub li ky za zvý še ní pla tù.
Po øa da te lé teh dy od had li úèast
na dva ti sí ce li dí.

(Prá�vo,�10.�12.�2009)

DECEMBER  20098

Vyhlásenie�zbierky
Dňa 25. novembra 2009 nás nečakane opustil

kolega, priateľ, vedúci Územnej úradovne IPA
Slovenská sekcia, Prievidza a člen OZP v SR
917-1 Prievidza
Branislav�SMETANA

Dňa 30. novembra 2009 sme sa s ním rozlúčili v Dome
smútku v Lehote pod Vtáčnikom.

Po ne bo hom zosta li dve ne zao patre né de ti 13– roèný Bran-
ko a 9–roèná Barborka so smú tia cou ma mièkou Jarmi lou.
Územná úra dovòa IPA Prie vidza a OZP v SR 917–1 Prie vidza
sa roz hod li ro di ne po môc� fi nanènou zbierkou a zmierni� tak
útra py, kto ré po stih li ro di nu Sme ta novcov.

Dobro vo¾ná zbierka je otvo re ná na obdo bie de cember 2009
a ja nuár 2010 na úète:

è.úètu: 26251509/1100 s va ria bilným symbo lom: 0011

V ja nuá ri 2010 bu dú pouká za né pe nia ze odovzda né p. Jar-
mi le Sme ta no vej. Za všetky da ry vopred ïa ku je me.

Predse�da�ZO�OZP�917–1�Prie�vidza�Ma�rian�Hlad�ký�
Po�klad�ník�IPA�Prie�vidza�Ing.�Ta�tia�na�Pri�bí�ko�vá

l Vydáva Odborový�zväz�polície�v�Slovenskej�republike ako mesaèník. l Zodpovedný zástupca vydavate¾a: pplk.�Mgr.�Marián
Magdoško l Redakcia: Mgr.�Peter�Ondera l Adresa redakcie pre poštový styk: MV�SR�Pribinova�è.2,�812�72�Bratislava. Pre osob-
ný kontakt: budova�PZ�Raèianska�5,�Bratislava,�vchod�zo�Sibírskej�ul.,�II.�poschodie, l Telefón: 09610/51952. Fax: 09610/59096.
l e–mail: pondera@centrum.sk, policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk,�marian.magdosko@minv.sk l www.ozpsr.sk l Toto�èíslo
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Rozkazy�a�nariadenia�prezidenta�PZ
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ROZKAZY��PREZIDENTA��PZ

76. o zriadení pracovnej
skupiny
77. o zriadení odbornej

komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obec-
nej 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 obec-
nej polície v Bratislave
79. ktorým sa mení rozkaz

prezidenta Policajného zboru
č. 126/2004 o zriadení špeciali-

zovaného tímu v znení neskor-
ších predpisov
80. ktorým sa mení rozkaz

prezidenta Policajného zboru
č. 95/2004 o zriadení špeciali-
zovaného tímu v znení neskor-
ších predpisov

NARIADENIA�PREZIDENTA�PZ

20. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policaj-
ného 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

Na frekvento va nom mieste v centre Ru žomberka si ne mož no
nevšimnú� ve¾ký pla gát, pri pevne ný k mú rom ro ky chátra jú cej bu -
do vy. V ru žomberskom prí pa de ide o dlho do bý spor medzi radni -
cou a ma ji te ¾om tejto ne do konèe nej stav by, kto rá sa po ma ly me ní
na rui nu a  zo hyzïu je vstup do pe šej zó ny. Ma ji te¾ ob jek tu tak to dal
na ja vo svoj ne súhlas s prístu pom mestské ho úra du, kto rý zrejme
mu sí škrí pa� zu ba mi, pre to že zlikvi do va� ta kú to pla gá to vú pro vo ká -
ciu na súkromnom objekte je právne dos� zlo ži té… Po náška na „or -
gán“ nám však pri po me nu la nieèo iné. Viete èo?

(er)

Fo�toglo�sa

Spresne�nie
V no vembro vom èís le me -

saèní ka PO LÍ CIA sme uve -
rejni li fo to gra fie z osláv 60.
vý ro èia vzni ku po li cajnej ky -
no ló gie na Slo ven sku.
Keïže ich au tor Pe ter Ne -
volný v zmysle au tor ské ho
zá ko na è. 618/2003 Z. Z. po -
žia dal na šu re dakciu o zve -
rejne nie tejto informá cie, je -
ho po žia davku pl ní me.

(red)

Po�li�cis�té�a�ha�si�èi�de�mons�tro�va�li�v�Pra�ze

Po slan ci schvá li li ve støe du
stát ní roz po èet, kte rý stát ním
za mìst nan cùm za jis tí pro pøí ští
rok vý pla ty stej né ja ko le tos.

Stát ní roz po èet na pøí ští rok s
de fi ci tem 163 mi li ard ko run, kte -
rý ve støe du schvá li li po slan ci,
zce la vy ho vu je pøed sta vám pøe -
dá kù škol ských a po li cej ních
od bo rù i od bo ro vé ho sva zu
stát ních úøa dù. Pla ty stát ních
za mìst nan cù v pøí štím ro ce zù -
sta nou ve stej né vý ši ja ko le tos.

„Já jsem spo ko je na, pro to že
by lo v rám ci si tua ce do sa že no
ma xi ma mož né ho,“ øek la pøed -
sed ky nì Od bo ro vé ho sva zu
stát ních or gá nù a or ga ni za cí
Ale na Vondro vá.

Od bo rá øi pro ti èás ti vlád ní ho
úspor né ho ba líè ku, kvù li níž jim
mì ly pla ty kles nout o èty øi pro -
cen ta, bo jo va li až do dne hla so -

vá ní. Ve støe du jich pøi šly pro ti
zá mì ru vlá dy do cent ra me tro -
po le pro te sto vat asi dvì ti sí cov -
ky. Vìt ši nu de mon stran tù tvo øi li
po li cis té, ha si èi a dal ší stát ní za -
mìst nan ci. Již o den døí ve za
za cho vá ní pla tù na sou èas né
vý ši de mon stro va ly stov ky uèi -
te lù.

„Je to vel mi vý znam ný
úspìch, že se po da øi lo pøi jmout
stát ní roz po èet s tou to zmì nou,“
pro hlá si la Vondro vá. Po dob ný
ná zor za stá vá i pøed se da po li -
cej ní ho Ne zá vis lé ho od bo ro vé -
ho sva zu (NOS) Mi lan Štì pá -
nek. „Je to vý sle dek ne je nom
de mon stra ce, ale i pa ra lel ních
jed ná ní s pøed sta vi te li po li tic -
kých stran,“ kon sta to val Štì pá -
nek.

(ČTK,�9.12.2009)�

Od�bo�rá�øi�chvá�lí�roz�po�èet.�Pe�ní�ze�pro�uèi�te�le�i�po�li�cis�ty
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