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Niektorí poslanci NR SR spochybòujú naše právo na zhromažïovanie a slobodu prejavu

Demokraciu si vysvet¾ujú, ako im práve príde vhod
Hektické chvíle príprav, pokojný priebeh podporného zhromaždenia
Bratislava(on)Vatmosfére ostrých útokov
predstavite¾ov niektorýchpolitickýchstránsa
vpiatok29.januára2010
konalov20–roènejhistóriiOZPvSRlentretie
verejnézhromaždenie.
Tento raz bola jeho cie¾om
podpora Roberta Kaliòáka,
keïže50zákonodarcovzradov
opozície uplatnilo svoje právo
na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR s cie¾om zbavi ho
funkcie ministra vnútra. Hlavnýmdôvodomnaodvolaniemi-

nistravnútramalabyjehopolitická zodpovednos za chybu
príslušníka Hraniènej a cudzineckej polície na letisku v
Popradeprivýcvikupsa.
V hre celý PZ
OdborovýzväzpolícievSRv
súvislosti s týmto po¾utovaniahodnýmprípadomuž8.januára
vydal vyhlásenie, v ktorom vyjadril svoje znepokojenie nad
útokminaministravnútra.„Stupòujúcesaútokynavyševedúk
nepodloženému znevažovaniu
práce celého Policajného zboru,“konštatovalosavovyhlásení,ktoréihneïvydaliobetlaèo(Pokraèovanie na strane 2)

Vyhlásenie Odborového zväzu polície v SR

zo zhromaždenia, zvolaného na podporu ministra vnútra SR R. Kaliňáka

Nie proti schôdzi poslancov, ale na podporu ministra vnútra Roberta Kaliňáka prišli pred budovu
NR SR policajní odborári z celého Slovenska

Keď padlo rozhodnutie zvolať zhromaždenie, ostávalo na prípravu 48 hodín

OZP v SR: Policajti sú v èase vo¾na obèania so všetkými právami
VäèšinutohtoèíslaPOLÍCIEvenujemezhromaždeniu,
ktoréOZPvSRzvolalnapodporuministravnútraRoberta Kaliòáka. V redakènej besede zaznamenávame
postrehyanázoryvedeniaOZPvSRnavšetko,èosmítingompriamoinepriamosúviselo.BesedovalipredsedaOZPvSRMiroslavLitvaapodpredsedoviaMarián
Magdoško,LadislavGraèíkaPavolMekiòa.Zaredakciu
POLÍCIAdiskusiuviedolPeterOndera.
Redakcia: Situáciusmevnímali ve¾mi citlivo. Udalosti mali
rýchly spád, tempo však neurèoval OZP v SR, ale vonkajšie okolnosti, na ktoré bolo
potrebné ihneï reagova. Keï
padlo rozhodnutie zvola zhromaždenie,ostávalonaprípravu
48 hodín. Ale èlenovia mali na
rozhodovanie sa a príchod do
Bratislavyeštekratšíèas,mnohí sa o príprave zhromaždenia
aninemalikedydozvedie.Kiež
by mal pravdu pán Hort, že
oznamyokonanízhromaždenia
viseli na stenách všetkých obvodnýchoddelení!Myvieme,že
totaknebolo.
M. Magdoško: Zaènime od
Adama, teda v našom prípade
odchvíle,keïsmesadozvedeli
onávrhu50poslancovnazvolanieschôdzesjedinýmbodom
programuodvolaministravnútraRobertaKaliòáka.Jetolegitímne a èasto využívané právo
opozície. Naši ¾udia však cítili,

žebybolopotrebnépovedaaj
todobré,èoministerurobilhlavne pre zamestnancov. Otázka
bola,ako,aèivôbecsaktomu
postavi?
M. Litva: Myslímsi,žejetoo
morálkepostavisazapartnera,
ak sa mu deje krivda. A pomenovanie dôvodov sme chápali
akokrivdu.Èomamrzívúvodnej fáze, to je fakt, že naše
vyhláseniez8.januárasimédiá
všimli len ve¾mi málo a nezaregistrovali ich ani politici. Mohli
smesivdiskusiiniektoréveciuž
vopredvyèisti.Myšlienkazvola
zhromaždenienevzniklavmojej
hlave,bolitopodnetyzozákladných organizácií a my sme muselizváži,èiánoalebonie.Na
prípravu sme naozaj mali ve¾mi
málo èasu, termínu schôdze
smesamuseliprispôsobi.
Redakcia: Aké boli reakcie
¾udí, keï sa informácia zaèala
cez naše krajské a okresné
štruktúryšíri?

L. Graèík: Hovoril som s
ve¾mive¾a¾uïmizozákladných
organizácií, získal som naozaj
dojem, že myšlienka zhromaždenia získala ve¾kú podporu u
väèšiny ¾udí. Niektorí mali spoèiatku urèité pochybnosti, obavy,pretožemédiaokamžitešírili
dezinformáciezústpánaHorta
a ïalších. Tie obavy spoèívali
presnevtom,èinásneobviniaz
politizácie, èo potom bude, idú
vo¾by.Stalosa.Týmtodezinterpretáciámsmemuseliokamžite
èeli, našastie sme ešte pred
zhromaždenímdostalimediálny
priestorajmy.
M. Litva: Nacelejtejdebate
miprekážaloto,ževôbecnešlo
o odborné posúdenie vzniknutýchproblémov.
Redakcia: Považujete vaše
zhromaždenie za politikárèenie
?
M. Litva: Nebolo,nemohlov
òom by niè politické. Ak zoberieme do úvahy hlavný motív
zvolaniaschôdze,tedavýbušninu v lietadle, tak presne tento
odbornýproblémsaodpoèiatku
politizoval a nebol záujem poèka,kýmsaodbornevyrieši.Ja
som presvedèený, že zlyhali
jednotlivci – dokonca aj na
írskejstrane,kdetoakosinikto
nespomína. Èiže: nebol dôvod
by proti schôdzi, pretože jej
(Pokraèovanie na strane 3)

Vážení obèania,
obraciamesanavásajtakoutoformou,abysmevysvetlilidôvodynašejpodpornejakcie,ktorúzvolalOdborovýzväzpolície
vSRnapodporupodpredseduvládyaministravnútraSRRoberta KALIÒÁKA. Predovšetkým vás chceme ubezpeèi, že
týmtozhromaždenímnieježiadnymspôsobomovplyvnenábezpeènosobèanov,lebovšetciprítomnípolicajtisútuvèasesvojho osobného vo¾na. Tisícky našich èlenov, ktorí by sa urèite
ve¾miradizúèastnilinatejtopodpornejakcii,právenaopakpoctivovykonávajúsvojuprácu,abyzabezpeèilizákladnúúlohuPolicajnéhozboru,atoujeochranuživota,zdravia,majetkuvšetkýchobèanovvSR.
Pán Robert KALIÒÁK ešte v èase, keï bol poslancom NR
SR, prejavil svoje sociálne cítenie a zmysel pre spravodlivos.
OdnástupudofunkciepodpredseduvládyaministravnútraSR
daleštevýraznejšienajavo,žeprišiel,abypozdviholnielendôveryhodnos Policajného zboru, ale aby vytvoril kvalitné pracovné podmienky a zlepšil mzdové odmeòovanie príslušníkov
PZazamestnancovMV,èosamuajpodarilo,zaèomupatrí
obrovsképoïakovanie.Jenašoumorálnoupovinnosoupodpori èloveka, ktorý obetoval svoj vo¾ný èas a rodinu v prospech
svojichpodriadených.Odnástupudosvojejfunkcie
l Schvaľuje mimoriadne dôležitý dokument pre kariérny rast
policajtov, a to „Zásady kariérneho postupu “
l Štrukturálne a obsahové zmeny vo vzdelávaní policajtov
l Zaviedol príspevok na bývanie pre lokality, kde sú problémy s personálnou stabilizáciou príslušníkov PZ
l Podporil zrušenie zaradenia príslušníkov PZ pod vojenskú
jurisdikciu, čím zrovnoprávnil slovenských príslušníkov PZ a policajtov v ostatných krajinách EÚ
l Legislatívnymi zmenami výrazne stabilizoval osobitný účet
sociálneho zabezpečenia policajtov, čím vyslal jasný signál o
garantovaní sociálnych istôt policajtov
l Zaviedol nový systém odmeňovania príslušníkov PZ, ktorý
zatraktívnil povolanie policajta tak výrazne, že MV už nemusí
robiť nábor uchádzačov do PZ, ale výber z uchádzačov do PZ
l Začal riešiť kritickú bytovú situáciu policajtov, avšak pre
finančnú a hospodársku krízu musela byť časť projektu pozastavená
l Vyriešil 10 rokov trvajúci problém s výstrojnými súčiastkami k uniformám policajtov a zaviedol nové výrazne kvalitnejšie
uniformy pre policajtov
l Zabezpečil pre policajtov výrazne zlepšenie pracovných
podmienok, a to výraznou obmenou motorových vozidiel a
rekonštrukciou mnohých obvodných oddelení a policajných staníc
Veríme, že sa nám podarilo vysvetli vám naše konanie a
chcemevásubezpeèivmeneèlenovOdborovéhozväzupolície
vSR,žejenašouprioritouochranaživota,zdravia,majetkua
bezpeènosvšetkýchobèanovvSlovenskejrepublike.
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Demokraciu si vysvet¾ujú, ako im práve príde vhod
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vé agentúry, médiá si ho však
všimlilenmálo.Atakynaministra vnútra neprestávali celý január.

tomtomítingujednakpres¾úbený výlet do Bratislavy, ale aj
preto,žeministerbudenanich
pamäta,'' uvádza sa pod¾a
Horta v maili od radového policajta, ktorý o tejto skutoènosti
informoval.“
Poslanec NR SR Milan Hort
médiámo.i.tvrdil,žeoznamo
organizácii mítingu visí na stenáchvšetkýchOOPZaorganizátori mítingu si zhotovujú zoznamy tých, ktorí na míting
nechcú prís. Pod¾a jeho slov
„takýto pokus o spolitizovanie
PZnemánaSlovenskuobdobu
od roku 1989.“ Poslanec Hort
obvinilministravnútra,žesimítinguodborárovobjednal.
Odborový zväz polície v SR

èerných spravodajských reláciách televízií v konfrontácii s
Milanom Hortom a exministrom
MartinomPadom.
Piatok, 14. 00 hod
Napriek akútnemu
nedostatku èasu na
prípravu mítingu sa na
hrubej
snehovej
pokrývkepodbriežkom
oproti NR SR poschádzalo– pod¾a odhadov
médií – okolo 600 èlenovOZPvSRzovšetkých kútov Slovenska.
Väèšinaznichmalana
sebe reflexné vesty,
nechýbalitransparenty,
zástavy OZP a píšalky, uzimení úèastníci

Míting prišiel pozdraviť aj
prezident Konfederácie odborových zväzov SR Miroslav Gazdík s viceprezidentom Vladimírom Mojšom
Na podnety z niektorých
základnýchorganizáciípredsedníctvo OZP v SR rozhodlo pripravipodpornýmítingnapiatok
29.januára2010o14hod.Termín schôdze NR SR bol oficiálne oznámený až v utorok
popoludní, na prípravu zhromaždeniatakostalove¾mimálo
èasu.
Dva protipóly
Signál o zvolaní zhromaždeniaodborárovokamžitezachytilaSDKÚ–DSareagovalamimoriadnou tlaèovou besedou.
Podpredseda SDKÚ a zároveò
podpredsedaNRSRMilanHort
nanejtvrdozaútoèilprotiOdborovémuzväzupolícievSR,obvinilhozpolitizáciepolícieaministra vnútra zo zneužívania
odborov. Citujme z webového
vydania denníka SME: „Medzi
príslušníkmi Policajného zboru
je takéto verbovanie považovanézahrubýnátlak,nomnohíz
nichsúochotnízúèastnisana

Nápadité transparenty splnili svoj účel najmä pri záberoch televízií
ihneï zareagoval zvolaním mimoriadnej tlaèovej besedy, kde
všetky tvrdenia poslanca Horta
vyvrátil. Zdôraznil, že úèas na
mítingu bude striktne dobrovo¾ná, zhromaždia sa na òom
policajtivèaseslužobnéhovo¾naavmítinguniejenièpolitické, pretože ¾udia prídu svojmu
ministrovi a zamestnávate¾ovi
vyjadripodporuakoprejavvïakyzavšetko,èoprerezorturobil. Predseda OZP v SR Miroslav Litva dostal tiež príležitos
reagovanaobvineniaajvove-

malikdispozíciiteplýèaj.Odôležitosti tejto chvíle svedèil aj
mimoriadny záujem médií. Na
malejtribúnkesaujalslovapodpredseda OZP v SR Marián
Magdoško. Zakrátko všetkých
prekvapil neèakaný príchod ministra vnútra Roberta Kaliòáka,
ktorýsasneskrývanýmdojatím
poïakoval prítomným odborárom za podporu a ponáh¾al sa
spä do rokovacej sály parlamentu.
Pozdrav z KOZ SR
Míting podporil svojou úèas-

peènostné zložky úèastníkov
rôznychdemonštráciízozákona
nepúšajú, postával muž pri
ve¾kom transparente, kritizujúcomprávnysystém.Zokoloidúcichsihovšimollen
málokto, motív jeho
konaniasmítingom
OZPnemalnièspoloèné.
Technicky dobre
zabezpeèené zhromaždenie OZP v
SRorganizátorirozpustiliasipohodine.
Službukonajúci dopravní policajti výborne zvládli odchod
poèetných
autobusov. Dráma
vo vnútri parlamentnej
budovy
všakpokraèovalaaž
do21.hodinyavenujeme jej podstatPodporné zhromaždenie moderoval podnú èas nášho
predseda OZP v SR Marián Magdoško
februárového vydania. Ministra vnútra
Mojš.Najvyššíodborovýpredák SR Roberta Kaliòáka napokon
vystúpil s krátkym príhovorom. poslancineodvolali,zajehoodPotvrdil, že KOZ SR podporuje chod hlasovalo len 44 poslancov, proti bolo 53, dovedna sa
mítingpolicajnýchodborárov.
NazhromaždeníïalejprehovorilpredsedaOZPvSRMiroslavLitvaajnaadresutých,ktorí si vysvet¾ujú demokraciu po
svojom. Marián Magdoško citovalzÚstavySRazozákonov,
ktoré v plnom rozsahu dávajú
právo každému obèanovi na
prejavenie svojho názoru a na
pokojné zhromažïovanie. Vzápätí na tribúnke vystúpili
predsedoviakrajskýchrádOZP
v SR Pavol Michalík (Žilina),
ViktorKiss(Nitra),MartinUjlaky
(Trnava), Peter Leder (Prešov)
a predseda odborovej rady miPríchod Roberta Kaliňáka
nisterských a prezidiálnych
bol celkom neočakávaný, miútvarovVitalijDžoganík.
nister netajil dojatie
Mítingsaobišielbezjediného
rušivého momentu, akurát na hlasovania zúèastnilo len 97
náprotivnejstranecestypripar- poslancov. Opozícia potrebovalamente,tedatam,kdeužbez- lanaodvolanie76hlasov.
ou aj prezident Konfederácie
odborovýchzväzovSRMiroslav
GazdíkaviceprezidentKOZSR
pre hospodársku politiku a sociálne partnerstvo Vladimír

Ako to bolo s tzv. rehabilitáciou Miroslava Litvu?
l Pán predseda, v súvislosti s podporným zhromaždením sa objavili v médiách aj vyjadrenia niektorých
politikov, ktorí vás viac èi menej priamo obvinili, že organizácia mítingu bola vlastne z
vašej
strany
obchodom,
priam kupèením s ministrom
vnútra Robertom Kaliòákom
za to, že vás po svojom
nástupe rehabilitoval, teda
odstránil služobné postihy,
uvalené Vladimírom Palkom.
V Pravde sme zasa mohli èíta tvrdenie, že minister Kaliòák pre Litvu utvoril „samostatnú funkciu, v rámci
ktorej sa môže venova aj
odborárskej èinnosti.“ Máme
už v radoch OZP aj množstvo
mladých èlenov, tým starším
zasa už nemusí celkom slúži
pamä… Povedzte, ako to celé bolo?
Zaènem od piky. Na vedeckotechnickomrozvojivrámciprezídiasompracovalodroku1991doroku2005afunkciu
predseduOZPvSRsomvyko-

návalpoprisvojejslužobnejèin- nister–žiadnevýhrady,zoslu- predsedu. Pán minister sponosti. Uvo¾není odboroví funk- žobnej funkcie som bol odvola- èiatkunesúhlasil,alek1.januácionári boli len traja naši pod- ný výluène za moju odborovú ru 2006 som bol preradený do
predsedovia, spoèiatku aj vý- èinnos, ktorá sa ministrovi ne- èinnej zálohy na výkon funkcie
konnýtajomník.Zh¾adiskaplne- páèila.Dalsompretožalobuna predseduOZP.
l V polovici februára 2006
nia pracovných povinností som súd a podal som aj trestné
nemal žiadnu ú¾avu.
nastúpil pán minister
Zmenanastalavroku
Pado. Zmena?
2005,keïsavtedajší
Pán minister Pado
minister Vladimír Palsa rozhodol, že do
ko po našom mítingu
môjho súdneho sporu
rozhodol, že som
vstupovanebude,poèsklamaljehodôverua
ká na výsledok súdneviac nemôžem robi
hokonania.Vrátilvšak
riadite¾aodboruVTR.
podpredsedu Mariána
Preradilmanamiesto
Magdoška do dozornej
technika v rámci odrady v Spoloènej zdraboru telekomunikácií
votnej poisovni, odkia¾
ainformatikyKRPZv
ho odvolal pán Palko.
Bratislave,naoddelePrekvapením bol až
nie rádiového spojePredseda Miroslav Litva poskytol médiám množ- prístup pána ministra
nia. Takže som sa stvo rozhovorov priamo na mieste, OZP dostal prie- Kaliòáka, ktorý sa
musel urýchlene rek- stor aj v diskusných reláciách televízií
hneïposvojomnástuvalifikova,nehovoriac
perozhodol,žemareotom,žesomplatovoišieldole oznámenie.PredsedníctvoOZP habilituje a ponúkol mi znova
otritriedy,zdeviatkydošestky. vSRvtomèaseposlalopánovi post riadite¾a odboru VTR.
l Ako ste sa mohli bráni? ministrovi Palkovi požiadavku, Dozvedel som sa to len tesne
Keïže voèi mojej práci vo abysombolzaradenýdoèinnej pred tlaèovou konferenciou, na
funkciiriadite¾aodboruVTRne- zálohy ako uvo¾nený odborový ktorej to oznámil. Návrh pána
malimojinadriadení–aanimi- funkcionár na výkon funkcie ministra som však napokon s

vïakou odmietol, pretože prijatímposturiadite¾abysomzasa
musel posunú zo stolièiek ïalších ¾udí, s ktorými som na
odbore dobre spolupracoval a
riešisvojukrivdukrivdouiným,
to by bolo voèi mojim bývalým
kolegomnekorektné.
l Èiže èo sa vlastne zme nilo? Robili ste už predsedu v
èinnej zálohe…
Procestzv.rehabilitácieteda
prebeholtak,žemiministerstvo
uhradilo rozdiel v príjme za
obdobie,ktorésompoodchode
zfunkcieriadite¾astrávilakoradovýspojárnaKRPZ.Takžeto
je celá rehabilitácia. Samozrejme,žednesbysomakoriadite¾odboruzarábalinak,akov
èinnej zálohe, ale funkciu riadite¾a od 1. 1. 2006 nevykonávam. Podstatné je, že kvalita
spolupráce s pánom ministrom
Kaliòákomodsaméhopoèiatku
bola ve¾mi vysoká a priniesla,
verím,ajnejakévýsledky.Tomi
dávave¾kézadosuèinenie.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímky na strane P. Ondera

policia0210:policia 11.2.2010 11:45 Page 3



FEBRUÁR2010

OZP v SR: Policajti sú v èase vo¾na obèania so všetkými právami
(Pokraèovanie zo strany 1)

zvolaniejevýsostnouprávomocoupolitikov.Malismevýhrady
voèi absencii hodnoverných
argumentov.Kebymaliministra
odvolávatrebárszajasnepreukázanú korupciu, pred parlamentbymaniktonedostal.Totobolzpoh¾aduodborovnetradièný prejav názoru, pretože
smeneboliproti,alezanieèo.
M. Magdoško: Prenásbolo
stanovisko jasné a zrozumite¾né: zhromaždenie sme nezvolaliakoprotestprotikonaniu
schôdze, ale ako podporu osoby, nášho zamestnávate¾a, ktorýmalbyodvolávaný.Keïnezabralovyhlásenie,zhromaždenie sme zvolali, aby sme verejne prezentovali aj pozitívne
prvky v èinnosti ministra. A vydali sme aj pre obèanov ïalšie
verejné vyhlásenie, preèo
nášho ministra podporujeme.
Potom už bolo na poslancoch,
ako si fakty vyhodnotia. Èo je
natompolitické?Mysiniektoré
veciešterozoberiemenapredsedníctveanaradepredsedov,
alezásadnévecisújasné.
P. Mekiòa: Politicky útoèi
zaèaliposlanci,najmäpánHort,
vzápätísapridalpánPalko,Pado, dokonca aj bývalý kolega
Šátek… Pripusme, niektorých
¾udí v rezorte to mohlo zneisti.
Aotoimišlo.Všadenászaèali
politickyrozobera,alenásobviòovali z politizácie. To je paradox.
Redakcia: Vyznelo to tak,
akoby policajti nemali vôbec
právo sa verejne prejavi, lebo
imtovrajzakazujezákonoštátnejslužbe.Tobolznámyargument pána Palka. V roku 2005
dokonca nazval zvolané zhromaždenieOZPnaNámestíslobody pokusom o ¾avicový puèík…
M. Magdoško: Povedzmesi

najprvzásadnéveci,ktorésom
spomínal aj na mítingu. Naša
èinnossaopieraoústavuazákony.VÚstaveniejenikdenapísané, že by sa policajti nemohli zhromažïova. Sme
obèania. Odborový zväz polície
vSRorganizovalzhromaždenie
napodporuministravnútra,kde
sme len pomenovali veci, ktoré
tentominister,niepodpredseda
Smer–u, urobil od nástupu do
funkcie pre zamestnancov.
Viackrátsmetojasnezadefinovali. Konali sme v súlade s
ÚstavouSRaïalšímizákonmi,
ktoré na základe zmocnenia
ÚstavouSRobmedzujúkonanie
príslušníkov PZ. Ako obèania
tohto štátu sa teda opierame o
Ústavu SR a o Zákon o zhro-

mažïovacompráve.Predpokladám,ženajmäposlanciNRSR
akozákonodarcisúpovinnítieto
základné dokumenty dôkladne
pozna. Vnímanie demokracie
nikomu neberiem, ale potom
nerozumiem,preèochceniekto
nám uprie právo na slobodu
prejavu a slobodu zhromažïovania, keï pod¾a Ústavy SR
mámetakéistéprávaakokaždý obèan tohto štátu. Je to zámeralebonevedomos?
Redakcia: Kritici sa však
opierajúozákonoštátnejslužbe, ktorý hovorí, že „policajt
nesmie by èlenom politickej
strany alebo politického hnutia
ani vyvíja èinnos v ich prospech“… Trochu zlomyse¾ne
musím doda, že zákon nespomínatrebársèinnospolicajtovv
neprospech nejakej politickej
stranyalebohnutia….
M. Magdoško: Obmedzenia
súsamozrejmévovzahukvýkonuslužby,niemimonej.Sme
obèania, máme ústavou garantovanétieistézákladnéprávaa
zhromaždenie sa konalo mimo
štátnu službu v èase vo¾na.
Autorom tvrdenia, že keï sme
podporiliministravnútraSR,tak
sme tým podporovali aj stranu
Smer–SD,chcemdadopozornosti, že všetci policajti máme
aktívne ale aj pasívne volebné
právo. Ak dávam svoj volièský
hlasvovo¾báchtej–ktorejpolitickejstrane,takurèitekonámv
jej prospech a pod¾a takýchto
absurdných tvrdení by všetci
policajti takto porušovali § 48
ods.5zák.è.73/1998.Najvyšší
èas zakáza policajtom zúèastòovasavolieb!Somsmutný z toho, že niektorí poslanci
NR SR s¾ubujú vernos Slovenskejrepublikenajejústavu,
ale majú úžasný problém s jej
obsahomanajmäsrealizáciou
v praxi. Ešte raz pripomínam
všetkým spochybòovaèom nášhokonania,abysiporiadnepreèítaliÚstavuSRasúvisiacezákonyazapamätalisi,žeajpolicajti sú štátnymi zamestnancami, ktorí majú Ústavou SR garantované práva a slobody na
združovanie,zhromažïovaniea
nasloboduprejavu!Niektoríposlancivytrhávalizkontextuèasti
zákona o štátnej službe, preto
sa budeme naozaj intenzívne
spori,akýmspôsobomnášmíting mohol zneváži alebo
poškodimenoPolicajnéhozboru.Sútonezmysly.
M. Litva: Myslímsi,ženiek-

torí politici znevažovali meno
celého Policajného zboru
napríkladsvojimivyjadreniamik
prípadu výbušniny. A to dokonca aj smerom k zahranièiu,

kdebysomèakalpresnýopak.
Myniesmeovce,policajnéodbory sú tú aj na to, aby nedopustiliznevažovaniepráceslušných a poctivých policajtov – a
aniodpolitikov.
P. Mekiòa: Každý sme ob-

ky. Môžu by politicky aktívni,
len sa to nesmie prenáša do
výkonu služby. V rámci EuroCOP–u máme preh¾ad o dianí
vo všetkých èlenských štátoch.
V mnohých z nich napríklad
chodiapolicajtidemonštrovaaj

míting bol prejavom nášho názoru na ministra Kaliòáka, na
nášhozamestnávate¾a.Nechsa
kritici teda zamyslia sami nad
sebou,pretožedemokraciajeaj
o práve na názor. Politizuje
niektoiný,niemy.

Myšlienka èísla
„Nepamätámsi,žebyministermoholovplyvnišéfaodborov,
ktorýjevofunkciiuž20rokov.Jasomlenkrátkouepizódouv
životepolicajnéhoodborára.“
(Robert Kaliòák pre agentúru SITA, 29.1.2010)

èan bez rozdielu vzdelania, zamestnania, vierovyznania, postavenia. Aj policajti sú v prvom
radeobèania.Tienegatívnevyjadrenia na nás beriem tak, že
každýmáprávonasvojnázora
buï ho vyslovuje ako svoje
hlboké presvedèenie, hoci v
problematikeniejedoma,avtedyjetoakotakodpustite¾né,lebo je to neznalos. Ak ale vie,
pozná, èo by som napríklad u
poslancovoèakával,apovieverejnepodobnéveci,takvedome
klame a zavádza obèanov. Ak
chcenieèotvrdi,musítovedie
odôvodni.Aktuniektohovorío
tom, že sme naším mítingom
boli na hrane, èi dokonca za
hranicou zákonnosti, tak vyslovuje súd, ktorý by som si ja
neosoboval.Vprípadetakýchto
vyjadrení sa preto môžem len
pousmia, aj keï na vedomom
zavádzaní obèanov vlastne niè
úsmevné nie je. Najhoršie na
tom je, že každý chce vytåc z
toho nejaký politický kapitál. Je
to cielené predvolebné zavádzanie.Mámeichzatievýroky žalova? Že nás obviòujú z
páchanianezákonností?
Redakcia: No, trebárs by to
bolozaujímavé…
P. Mekiòa: Žaloba by nikam
neviedla. Pri našich súdoch?
Môžemsalenpozera,kohoto
vparlamentemáme.Aksaniekto rozhodne by politikom, mal
by ma pocit zodpovednosti za
to, èo robí aj èo hovorí, mal by
saopýtasámseba,èijedostatoène fundovaný, aby vynášal
súdy. Snáï majú naši ¾udia
dostatok vlastného rozumu. Èo
vlastnechcútípolitici?Zatotality museli by policajti v jednom
šíku s rodnou komunistickou
stranou. Dvadsa rokov tu máme demokratický režim a poslancisidovoliapoveda,žepolicajti v demokratickom režime
nesmú vyslovi svoj názor ako
obèania?Kdetosme?Môžeme
prejavinesúhlas,môžemeprejavisúhlas.Anemusímebyani
odborári, to je jedno, aké združenie by bolo utvorené. Právo
kolektívu je odvodené od práv
jednotlivca.Unássútoodbory
a niè nám nemôže zabráni
vyslovi svoj názor, da ho verejne najavo. Pozrime sa do
Európy – nielenže sú odbory
èoraz silnejším partnerom zamestnávate¾om, ale v západných krajinách je bežné aj
to,žepolicajtivstupujúdopoliti-

v rovnošatách a nikto na tom
nevidínièèudné.Unássiniektorípoliticivytrhávajúzkontextu
to,èoimvyhovujeamasírujú¾uïom mozgy vedomými nepravdami. A tie hlúpe reèi, že sme
ozbrojený zbor a nabudúce, pri
odvolávaníministraobrany,vraj
prídu demonštrova vojaci na
tankoch…Èotojezahlúpos?
Vojacinesmúmaodbory,aleo
toteraznejde.Mimoslužbysme
obèania. A sme aj volièi, ktorí
svojnázorvyjadrujúvovo¾bách.
Anitonesmieme?Amôžemís
vôbec na nejaký míting nejakej
strany vypoèu si, èo hovoria
kandidáti?Tobypod¾atejtologikynemohlivyjadrisvojnázor
ani po¾ovníci alebo športoví
strelci,veïajonimajúzbrane…
Celé je to o postoji, ostatné je
úèel. Keby sme prišli vyjadri
podporu odvolávaniu ministra,
títokriticibyradiprišlimedzinás
apot¾apkávalibynásporamenách.Urèitebyniènehovorilio
tzv. politizácii polície a chválili
bynašuuvedomelos.
M. Litva: Tuexistujemnoho
¾udí,ktorísaoháòajúEurópoua
demokraciou v každej vete, ale
nevedia si predstavi, èo je to
demokracia. Žia¾, niektorí naši
politicisimyslia,žedemokracia
jeto,keïvládnemja.Tojechoré, budú sa musie nauèi ži v
Európe, v Európskej únii a cti
všetko, èo je s òou spojené z
h¾adiskaplatnýchsmernícazákonov,anielento,èoimvyhovuje.Zèohomijesmutno,žesa
naplno,vplnejnahoteukázalo,
ako u nás niektorí vnímajú demokraciu. Chýba im kultúra,
neuvedomujúsi,žezvolenímdo
funkcie nezískali patent na rozum. Že vlastne vôbec nerozumejúpojmudemokracia,akdokázali tvrdi, že verejný prejav
názorupolicajnýchodborárovje
v demokratickej spoloènosti
nieèonepredstavite¾né…Pritom
ajtietostranymajúvnázvedemokratická. A predstavitelia
týchtostrán,ktorériadilinášrezort, akoby si zrazu nevedeli
spomenú, v akom stave bol
náš rezort pod ich riadením a
kamsmesazatriapolrokaposunuli. Na to zabudol aj pán
Palko,ajpánPado–konkrétne
aj na skutoènos, že v tých rokochsmemali800vo¾nýchpolicajných miest bez mzdových
prostriedkov,pretožebolipoužité na odmeòovanie vybratých
zložiekpolície.
Redakcia: Vášzáver?
M. Magdoško: Odborový
zväzpolíciejeslobodnýanezávislý,mázvolenéorgány,máme
platné stanovy, prísne dodržiavame princíp dobrovo¾nosti a

Redakcia: Od mítingu uplynuloeštelenpárdní,alezhròmesicelkovýefekt.Zdása,že
prinajmenšom prispel k tomu,
abyvámbolojasné,ktojektoa
èo sa od neho dá oèakáva.
Niektoríprekvapili,inílenpotvrdiliužznáme…Redakciamôže
prispietým,žepublikujevtomto èísle množstvo vyjadrení na
adresuOZPvSR,zverejnených
v printových i v elektronických
médiách. Samozrejme, výòatky
zrozpravyvparlamentetiežpomáhajúutvorisivlastnýobraz.
L. Graèík: Výsledok,úèinok,

alebo–akchcete–efektzhromaždenia, vnímam jednoznaènepozitívne,najmäakzoberieme do úvahy, ako ve¾mi málo
èasubolonaprípravu,že¾udia
si doma museli pozariaïova
veci,vybavisivo¾noatï.Napokon,ísautobusomtrebárszvýchodudoBratislavyvtompoèasí tiež nebola žiadna slas, ani
výlet, ako ktosi tvrdil. Náš krajský predseda z Prešova Peter
Leder na mítingu spomenul, že
autobusštartovalužoštvrtejráno, aby staèil všetkých pozbiera. Každý, kto sa rozhodol ís,
zaslúžisiuznanie,pretožejeto
svedectvo,žeišielzpresvedèenia. Pritom napríklad všetci
predsedoviazákladnýchorganizáciíbolivBratislavelentýždeò
predtýmnanašichoslavách20.
výroèia–tiežvmizernompoèasíavsilnommraze.Musímoceni,ženámkdobrémuvýsledku
opä, tak ako v roku 2005, pomohliajmédiá,ktoréinformovali o tomto podujatí hojne a
naozaj objektívne. Ukazuje sa,
žekeïdostanememožnospoveda,èosimyslíme,keïmáme
možnospredostriesvojeargumenty, obèania pochopia. Naši
odborári sa nebáli poveda ani
nakameru,èosimysliaanovinári, hocako sa snažili, hocikoho oslovili, nedostali inú odpoveï,lenpozitívnu.Ktomútilvodu svojimi vyhláseniami, to boli
lenniektorípolitici,azatomédiávtomtoprípadenemohli.
Snímky Peter Ondera
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Sedemhodinová slovná prestrelka na pôde
Z diskusie poslancov pri odvolávaní R. Kaliòáka na schôdzi NR SR dòa 29. 1. 2010
tenzáver.Pánpredsedavlády,
vyschva¾ujeteadokoncaskoro
vyzývatenapolitickúangažovanosozbrojenýchsílSlovenskej
republiky, politickú angažovanos ¾udí Policajného zboru, ¾udí, ktorí majú zbrane a ktorí sú
vyzbrojení. Ak sme dnes svedkamiprednárodnouradoupolicajných manévrov, pri odvolávaníministraBaškutubudúvojenskémanévre,pánpredseda,
aprivašomodvolávanísadožijeme,žeužtubudúmanévre¾udových milícií? Viete èo podporujete,pánpredsedavlády?“
Anton Bobrík, Smer – SD
„Pánpredsedavlády,naozaj
vaše slová môžem potvrdi v
plnomrozsahuzregiónov.Policajti, s ktorými sa stretávam a
naozajdiskutujemeotýchtoveciach, každé ráno v pondelok
máme poradu s našim riadite¾om Policajného zboru. Vysoko
si hodnotia prácu pána podpredseduvlády,ministraKaliòáka,naozajodvznikuSlovenskej
republikytítopracovníci,ktorísú

nepamätali, že ste boli ministrom.“
Ján Kvorka, Smer – SD
„Pán poslanec Pado, treba
jasnepoveda,ženemátepravdu a ak je tu spomínané, že
daktozavádza,takvprvomrade zavádzate vy, pretože to
odvolávanie, ktoré tu robíte a
vyslovujetenedôveru,jezvašej
strany úèelové, farizejské a je
na výsmech celej spoloènosti.
To,èotupredvádzate,tojednoducho nemá obdobu, pán poslanec. Ja sa pýtam a hovorím
vámtopreto,pretožeprimateriáli, ktorý je na vyslovenie nedôvery, sú podpísaní ako prví
dvaja za SDKÚ pán poslanec
Dzurinda a pán poslanec
Mikloš.Pýtamsa,kdesú?Èoho
sabojatítodvaja¾udia?Neboja
sa náhodou toho, že by sme
mohlitunámedzireèoupoveda
èosi o tom vašom financovaní
tejvašejpolitickejstrany?Preèo
neprišli,keïsapodpíšuakoprví
pod odvolávanie a potom sa
schôdzenezúèastnia!“

Foto Ondera

Robert Fico, predseda vlády SR
„Dovolím si na záver poveda, vážené dámy a páni, slovenskí policajti, hasièi takého
ministravnútra,akýmjeminister
Kaliòák,eštenemaliapoèúvam
to od nich pravidelne. To nie
preto,žetudnesstojím,alepreto že aj ja jazdím na aute, aj
mòa zastavujú niekedy policajti
ajasastými¾uïmirozprávam,
všade kade chodíme, poèúvame na prácu ministra Kaliòáka
len dobré, dobré a dobré správy. O tom aký je minister Kaliòákminister,napovedáajdnešná podporná akcia policajtov a
hasièov pred Národnou radou
Slovenskejrepubliky.Viete,vážené dámy a páni, ko¾ko vás
tam bolo šes opozièných strán
natomprotesteopoziènom,ste
tam nemali to¾ko ¾udí, èo sem
terazprišlihasièiapolicajtipodporiKaliòáka.Troškuuvažujte,
uvažujte trošku a nikto ich nenaháòal,tojesamostatnáakcia
jednoducho odborov, ktorí to
zorganizovali. Vážené dámy a
páni, ešte raz vám opakujem,
šes opozièných politických
strán,èiko¾kovástambolo,ani
boh vás už nevie spoèíta, ste
mali menej ¾udí na protivládnej
demonštrácii,akodošlopodpori Kaliòáka pred Národnú radu
Slovenskej republiky. Èo tu
chcete,èotuvystrájateakévšelijakénávrhynaodvolávanieministra, ktorý je dobrý, ktorého
jednoducho hasièi a policajti
chcú, o ktorom slovenská verejnos vie, že urobil ve¾a pre
vládu Slovenskej republiky a
pretentorezort.Ztohtodôvodu
vláda Slovenskej republiky principiálne nemôže súhlasi s takýmtonávrhom,opakujem,jeto
úèelové bez akýchko¾vek dôvodov, argumentov, nechcete niè
iné,ibaotravovavzduch.Ïakujemve¾mipekne.“
Pavol Abrhan, KDH
„Chcel by som sa vyjadri
ešte k protestu odborov. Som
sklamaný zo stanoviska pána
ministra a som prekvapený aj
zostanoviskaniektorýchkoaliènýchposlancov.Pánikolegovia,
23 tisíc policajtov, dnes prišlo
500 policajtov demonštrova
podporu pánovi ministrovi. Pripustite, že z tých 23 tisíc policajtovmôžebyurèitáèaspolicajtov, ktorá nedôveruje pánovi
ministrovi a vám sa zdá úplne
prirodzené, že teraz by zas
niekto iný na budúci týždeò organizoval týchto policajtov, aby
vyjadriliverejnýprotestnedôverypánoviministrovi?Kambysa
slovenská polícia takýmto spôsobomdostala?Pretovystríham
pred tým, aby sa organizovali
takéto protesty, èi na podporu
alebo proti pánovi ministrovi.
Totojecestadozáhuby.Apretosimyslím,žetakýmtospôsobomorganizovanápodporapánovi ministrovi nie je správna,
niejesprávna.“
Stanislav Janiš, SDKÚ–DS
„Mòa viac vecí zamrazilo v
tom príhovore pána predsedu
vlády, ale najviac ma zmrazil

od vzniku Slovenskej republiky
v Policajnom zbore hovoria, nikdy nebol taký poriadok a tak
vybavený Policajný zbor, ako
terazzavedeniapánapodpredsedu vlády pána ministra Kaliòáka. Naozaj je treba pochváli
avyjadriúctuaobdivzatúprácu,ktorúodviedol,atomyslím,
je potvrdenie aj tohto, èo sú tu
policajti. Ja som sa ich osobne
pýtal,áno,spontánneúplneslobodneišlistým,žekeïvznikla
táto iniciatíva, takýmto spôsobom podpori pána Kaliòáka,
takžeúplnedávamzapravdu.“
Dušan Jarjabek (Smer –
SD) na adresu M. Pada
„Urèite uznáte, že minister
Kaliòák je dobrým ministrom,
keïže má podporu aj svojich
podriadených. No a pán poslanec, viete, ono je to tak, èi ste
dobrýmriadite¾om,šéfomodboru alebo ministrom sa zvyèajne
dozvieteažpotom,keïtýmriadite¾om alebo ministrom už nie
ste.Toplatíokaždomaplatíto
tedaajovás,pánposlanec.No
a ja som v rámci tejto kauzy,
keï teda vznikla, sa pýtam
mnohýchpolicajtovajpriate¾ov,
ktorých tam mám, aký bol kto
minister, akým ste boli ministromnapríkladvy.Noaviete,
èo mi povedali? Vôbec si vás

Vladimír Palko (OKS) k R.
Kaliòákovi
„Javámnerozumiem,oèom
ste to hovorili, s tými platmi?
Prostevroku2007stenámvy
predložili do výboru pre obranu
a bezpeènos, èísla o tom, že
akébolohospodárenieministerstva vnútra na bezpeènostnom
úsekuzarok2006,atamtobolo èierne na bielom. Priemerné
platy policajtov sa vtedy zvýšili
o 11 % a o tom sa rozhodlo v
roku2005,predtýmimanifestáciamipolicajtov.Atáprvámanifestácia–nechytajtesazahlavu,pánminister,pokoj–táprvá
manifestácia bola za zvýšené
platy,potomèobolio11%zvýšené.“
Július Brocka, KDH
„Jedna poznámka, ešte rád
bysomsatiežvyjadrilktýmpríslušníkom Policajného zboru,
ktoríturobilikrovienazaèiatok
rokovania tejto schôdze. Policajti, èas, taká skupina policajtov, prišli podpori ministra
vnútra. No musím poveda, že
naozajtotosomnezažilodroku
1989,onivrajdostaliprís¾ub,že
pán minister bude na nich pamäta. Pán minister, to povedzte, ako chcete na nich pamäta,ktorívástuprišlipodpori,budeteichkupova,alebouž

to môj kolega povedal, že ministerka Tomanová sa k takémuto by som povedal tolerovaniu takého správania neznížila.
Jabysomodvásèakal,žekeï
to takto bolo, lebo je to nehoráznos,ževyjdetemedzinicha
ich pošlete domov, alebo keï
niedomov,akichchcetevyuži
tu v Bratislave, tak ste ich pokojne mohli ponúknu komunálnymslužbámalebotým,ktorímajúnastarosti,lebodnesv
Bratislave je roboty až, až, ak
nemajúprácuvpolícii.Pánkolegatuhovoril,akodobresivychádzajú oni na Záhorí s políciou, tak som sa ho chcel spýta, ale hovoril vo faktickej
poznámke, že toho spútaného
väzòa,èoimutiekol,žeèiužho
chytili.
Pán Jasaò, nebol by som
prekvapený, keby tam boli zamestnanci vašej SBS, dokonca
anipánLitvabymitamneprekážal pred parlamentom, keby
tam bol, lebo on má zaèo, ale
príslušníci Policajného zboru to
je ve¾mi nebezpeèné, dámy a
páni, je to nehoráznos samozrejme, ale je to ve¾mi nebezpeèné,jetovýrazomspolitizovania polície a toto je v demokratickom režime neprípustné.“
František Mikloško, OKS
„Pán poslanec, chcem vás
doplni v tej pasáži, kde ste sa
dotkli manifestácie alebo demonštráciepolicajnýchodborov.
Každá manifestácia alebo každá demonštrácia je nátlaková
akcia. Každá manifestácia alebo každá demonštrácia pred
parlamentom je nátlaková
akcia, aby zmenila hlasovanie.
Jetonátlaknaposlancov.Jeto
všetkovporiadku,zákontodovo¾uje, vymedzuje na to priestor.Odborymajúprávosabráni, majú právo bráni svojich
zamestnancov, majú právo aj
demonštrova,pokia¾sajednáo
zákony,ktorétakétoichživotné
postaveniebymohlizmeni.Ale
policajné odbory nemajú právo
manifestova pri výsostne politickomakteakoodvolávanieministra.Policajnéodborynemajú
právo manifestova v poète
nieko¾ko stovák, keï parlament
navrhol odvolanie ministra za
jednu politickú stranu. Dámy a
páni,pôvodnesommyslel,žeaj
somnebolistýamyslelsom,že
vlastnedokoncaschôdzemožnoaninebudem,tietopolicajné
odborymadonútili,žetubudem
a budem hlasova, pretože sa
nedámmanipulovanátlakovými
akciami ani policajných odborov. Máme takéto akcie za sebou.Vroku1990vnovembrijazykovýzákon,bolismeobkolesení nieko¾ko dní, to boli až
týždne,neustúpilisme.Išlisme
za svojim. Rovnako pri odvolávaníVladimíraMeèiara.Dámya
páni,aletotoèosatuudialo,to
niejeanizakomunizmunebolo,
to pán Litva vie, že by to nemohlo by, ani v demokracii, to
jepríklonkautoritatívnemurežimu a za toto nesú zodpovedností,ktorízvolalitotozhro-

maždenie.AkhozvolalpánLitva, nesie politickú aj obèiansku
zodpovednos. Dámy a páni,
poslanciniesúhandry.“
Marián Kovaèócy, Smer –
SD
„Áno,protestovaliajzapána
exministraPalka,ajzaterajšieho nášho ministra Kaliòáka –
lenstýmrozdielom,ževtedyto
bolo proti nemu, teraz je to za
ministra sa postavili ¾udia skutoène,ktorísioceòujúto,èopre
nichzatieštyrirokyspravil.No
ale chcem sa vráti k tým demonštráciámvroku2005.Áno,
bolotopredÚradomvlády,boli
dve. Dobre ste to povedali pán
poslanecPalko,lensteeštezabudli doda k tomu to b), èo
nasledovalo potom. Ako ste
chodiliveèeriniciatívnesámpo
útvaroch,poèiernychhodinách,
ako ste sahovali príslušníkov
políciezostálychslužiebamotorizovanej jednotky, èím ste si
neuvedomili,žeohrozujetebezpeènos obèanov a keï ste ich
zvolal do zasadaèiek na útvaroch,stepovedalitristrohévety: Ešte raz bude niekto protestova,budeprepustenýzPolicajnéhozboru.“
Vladimír Matejièka, Smer –
SD
„Vážený pán poslanec, vy
chcete obèanov Slovenska
obra o ich práva? To vaše
vystúpenie tomu nasvedèovalo,
èiže ma núti, aby som vám
nieèo pripomenul, na èo ste si
asi nespomenuli poèas vášho
ministrovania.Policajtprivzniku
služobného pomeru skladá prísahu. S¾ubujem vernos Slovenskej republike, budem èestný, statoèný a disciplinovaný.
Svoje sily a schopnosti vynaložímnato,abysomchránilpráva obèanov, ich bezpeènos a
verejnýporiadokatoajsnasadenímvlastnéhoživota.Budem
sariadiústavou,ústavnýmizákonmiaïalšímivšeobecnezáväznými právnymi predpismi.
Takprisahám.Èlánok28ÚstavySlovenskejrepublikyzaruèuje právo všetkým obèanom pokojnesazhromažïova.Policajtisútakýmiistýmiobèanmiako
ostatní obèania a ak chcú ís
podporidoterajšiuprácusvojho
ministra, majú na to také isté
právoakoostatní.“
J. Baška, minister obrany
SR
„Situácia, ktorá vznikla, nedala najmenšiu šancu spochybni prácu ministra vnútra
Roberta Kaliòáka. Za dvadsa
rokov sme tu mali štrnás ministrov vnútra. Z tohto ve¾kého
poètu je práve Robert Kaliòák
najdlhšie slúžiaci minister vnútra v histórii. Aj to vypovedá o
kvalitnejprácisúèasnéhoministra vnútra Roberta Kaliòáka.
Svedèí o tom aj podpora policajnýchodborov.Veïsamipolicajtistojazasvojímministrom.
Kedy to tak bolo v minulosti?
Áno,predštyrmirokmibolitiež
vuliciach,alezúplneinéhodôvodu.Zdôvodunespokojnostis
vtedajším ministrom. Nieèo sa
zatieštyrirokymuselosta,keï
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parlamentu ukázala, kto si ctí demokraciu
došloktakémutoobratuamyslím,žepozitívnemuobratu.Èlenovia odborového zväzu hasièov, príslušníci Hasièského a
záchrannéhozborustojatiežza
svojím ministrom. Myslíte si, že
je to len tak? Myslíte si, že ¾udia, ktorí pracujú v rezorte ministerstvavnútradlhéroky,majú záujem o politickú prezentáciu?Asinie.Ideimlenoreálne
zhodnotenieaposúdeniepráce
RobertaKaliòáka,toèoprenich
urobil,abymohlisvojuprácuvykonávazodpovedneakvalitne.
Vyjadrujúsvojnázor,majúnato
právo a som presvedèený, že
nie je lepšie vysvedèenie pre
ministra Kaliòáka, ak za nim
stoja samotní jeho zamestnanci.“
Stanislav Kahanec, KDH
„Adruhávec,akhovoríte,že
najlepšie vysvedèenie je vtedy,
keïstojapolicajtizasvojimministrom,takzažilismexsituácií,
keï mnohí stáli za svojim
nadriadeným, ale bolo to predovšetkým preto, lebo bol ich
nadriadenýaobyèajnevtýchto
vzahoch a nechcem tým spochybòova dobrých šéfov, èi už
rezortovalebohocijakýchfabrík
a podobne, že niekedy ¾udia
môžu stá aj za svojim šéfom,
aleobyèajne,keïchcemašéf
poriadok, tak tí ¾udia musia by
do urèitej miery zdravo nespokojnísosvojimšéfomaniemu
servilne ako rieši nejakú podporu pri politickej akcii, lebo èi
chcete alebo nechcete, toto
dnešné odvolávanie to nie je
problém riadneho vyjadrenia
podpory pri nejakom odbornom
riešení,alebopririešeníproblémov policajtov, to je vyjadrenie
podpory pri politickom probléme,ktorýsatýkapriamoministra.“
Daniel Lipšic, KDH
„Mneje¾úto,pánminister,že
vy nevidíte problém v tom, keï
policajti prídu pred parlament
demonštrova vo veci, ktorá je
èisto politická, keï sú priamo
podriadení ministrovi vnútra,
ktorý je za nich zodpovedný,
alebomôžeichriešiajdisciplinárne,keïsúinformácie,žesa
robia zoznamy kto príde, kto
nepríde, viete chodili demonštrovaajnavšelijaképrocesyv
50–tych rokoch rôzne kolektívy
atiežsatomohlopobera,však
nech majú právo vyjadri svoj
názor,aleasismetaktonehodnotili.Kdesataktovtomtoštáte dostaneme? Keï budeme
odvolávaministraobrany,prídu
semvojacistechnikou,stankami, demonštrova podporu ministrovi obrany? Kde to sme?
(Hlasy z pléna.) Kde to sme?
Pán minister, oèakával som od
vás,žebudetematroškuväèší
cit pre to, èo v demokracii
ozbrojenésilyaozbrojenézborymôžuanemôžuvykonáva.“
Robert Kaliòák, minister
vnútra
„Skúsme si vyhodnoti situáciu, preèo za uplynulé 4 roky
nebolodvolávanýministervnútra.Pretožebyneurobilniè,pretože by bolo málo èlánkov o
òom v novinách, alebo pretože
by, èo ja viem, neexistoval 24

stranovýzoznamichpreš¾apov?
Nie. Bolo to preto, že preš¾apy
policajtov sú predovšetkým o
individuálnych chybách, dnes
23– tisícového tímu ¾udí, ktorí
denne zavrú 9–tich páchate¾ov
do väzby cestou prokuratúry a
súdu.Ktoríprichytia19–tichpáchate¾ov priemerne denne pri
trestnej èinnosti a zaènú viac
ako 140 trestných stíhaní opä
dennenacelkomSlovensku.Pri
týchto tisíckach zákrokov, úspešnýchzákrokov,záchranyživota, záchrany majetku sa proste niekedy stanú chyby. Mám
zaèaporovnáva,žemivyèítate
úteky,triútekyzadržanýchosôb
za moje obdobie a nepamätáte
si 25 útekov za obdobie predchádzajúceho vedenia? Takto
mámesúaži?Ktojehorší?…
Preèostálemátepotrebuhovorionejakýchkultúrachvzahranièí?Poïmesabaviovlastnejkultúre,otomakototufunguje20rokovaotom,žepráve
komunisti zakazovali policajtom
maodbory,nesmelimaodbory a nesmeli prejavova svoje
názory, èiže ak s tým dneska
nesúhlasí pán Janiš, tak je tu
najväèšíkomunistavtomtoparlamente,ktorýpresnejeotom,
abynesmelpolicajtvyjadrisvoj
názor. Prekvapený som, pán
poslanec Mikloško, aj z tvojho
názoru…
Èo bol problém tej demonštrácie, si nespomínate?
Predsa prejednávaný zákon o
zrušení, respektíve obmedzení
sociálneho zabezpeèenia policajtov. Veï to bolo presne vtedy. A ešte jednu vec vám poviem, pán poslanec. A na to
somhrdýaterazjustsipoviem,
že teda som s tým spokojný.
Keï som nastupoval, bol osobitnýúèetmínus430miliónova
pretovásbombardovalminister
financií,abysteobmedzilitento
sociálnysystém.Zaštyrirokyèi
vy,èiposlanecPado,neboliste
schopnízamysliesanadreformoutohtosystému…
To,èojehoršie,jeprístupk
policajtom a ich neustále politizovanie. My politizujeme políciu?Vypolitizujetepolíciupreto,
žejednotlivézlyhaniadávatena
politickú úroveò. To, èo sa za
násnikdynestalo.Nikdy.Arobi
to môžete, je to vaše legitímne
právo,jasomvámvtomnikdy
nebránil.Lenjetoúbohé.Úbohéave¾midobresanatomzabávame. Môžete prezentova
svojenázory,pretožetojenaša
výsada,ktorúmámedvadsarokov. Neberte iným ¾uïom, že
môžupoveda,èochcúanezakazujteimto.Tosapredsaani
tebe,Ferko,nepáèilo.Ajavšetkoto,èosirobilvto,abysato
dalorobi,uznávamavždysom
to uznával. Tak aj im dopraj,
abymohlipovedasvojnázor.“
František Mikloško, OKS
„Pán minister, vy ste ministrom vnútra za stranu Smer.
Návrh na odvolanie vaše dali
najmä poslanci za SDKÚ, KDH
aSMK.Janapríkladsomhonepodpísal, aj keï sa musím prizna, že mi ho nikto ani nedal
podpísa. Dnešné odvolávanie
jepolitickýzápasmedzistrana-

miopozícieastranamikoalície.
Policajnéodbory,pretožepatria
k ozbrojeným zložkám, majú
zbrane,nemajúprávovstupova
dotakéhotopolitickéhozápasu.
Policajný zbor rovnako ako armáda je osobitný zbor. Títo ¾udia majú tieto obmedzenia, ale
majúzaseinévýhody,èosisamozrejmezaslúžia,alemajúvýhody pokia¾ ide o dôchodky a
podobne, ale vôbec tvrdím, že
sitozaslúžia.Èobudúrobipolicajti, ktorí dnes hlasujú, demonštrujú za vás alebo manifestujú,keïvjúnisastaneministromvnútraniektozopozície,
napríklad pán Pado alebo pán
Palko? Èo budú robi? Nebudú
hoposlúcha?
Vážený pán minister, politickérežimy,ktoréozbrojenézložky, kde ozbrojené zložky vstupujúdopolitiky,sú,sanazývajú
junty. Proste v demokratických
krajináchjesamozrejmé,žeministromarmádyaleboministrom
vnútra je civil. (u nás s výnimkou L. Pittnera –pozn. red)
Tieto ozbrojené zložky nemajú
právo vstupova do politických
zápasov.Apredstaviteliaodborov nemajú právo organizova
policajtovdotakýchtoakcií.Právepretonemajúprávoichorganizovadotakýchtoakcií,pretože policajti aj u nás získavajú
stáleväèšíaväèšímorálnyštatútakreditanemožnoichobera o tento štatút a kredit len
preto,žetuprebiehanejakýpolitický zápas. Prvoradým, teda
úlohou Policajného zboru aj
ozbrojenýchzložiekjechránia
ochraòovazákonabezpeènos
obèanov. A z tohto dôvodu
dnešná akcia je precedensom,
ktorý,ktorýjeve¾mivážnyavy
by ste…“ (Vystúpenie prerušené èasomierou)
Daniel Lipšic, KDH
„Poslednápoznámka,kuktorej sa vyjadrím možno potom v
rozprave, je otázka sociálneho
zabezpeèenia policajtov, ktorá
pod¾amojejmienkyniejeriešená najspravodlivejšie vo vzahu
kinýmobèanom.Avyjadrímsa
ktomuvrozprave.“
Dušan Jarjabek, Smer –SD
„Pán minister, po tých štatistikách a èíslach, èo ste tuná
hovorili,skutoènesompochopil
jednujedinúvec,ževtejtokauze vášho odvolávania nejde
naozajonièviacaonièmenej,
akooistéžiarlenie.Aabysom
nikohonemenoval,ajpánštvormesaènýministervnútrajediné,
èo robí, žiarli. Žiarli na vaše
úspechyvrezorte,žiarlinavašu
podporu zamestnancov, už teraz žiarli aj na odborárov, èo
všetkobyonzatodal,kebyto
všetkosastaloprijehoštvormesaènomministrovaní.Jetožiarlivos na úspechy rezortu, je to
žiarlivosnavašuosobuaberte
totoodvolávaniezostranyopozície asi tak, pán minister, že
jednoducho úspech sa neodpúša.“
R. Kaliòák, minister vnútra
„PánposlanecBrocka,javás
nechcemurazi,naozaj,aleste
odborníknavšetko,vtomtoprípade.Nebolitamvuniforme,to
jetenzákladnýrozdiel,bolicivi-

li, vo svojom vo¾ne, v dovolenke. To je ten obrovský rozdiel,to,èohosavybojíte,keby
sem došli ozbrojení policajti v
uniformách a tí demonštrovali,
potombystemalipravdu.Ato
je ten základný omyl, páni, vy,
èo ste bojovali za demokraciu,
teraz obmedzujete? Ja som z
toho šokovaný. Priznám sa, že
šokovaný.Nehovoriacotom,že
vojaci majú odbory zakázané
naïalej.“
František Mikloško, OKS
„Pánminister,políciapracuje
na rozkaz. Ak policajný prezident alebo minister vydá rozkaz, tak policajt musí kona a
vám nevadí, že neni demokracia, že nemôže sa dohadova.
To neni, ale preèítajte si zákon
policajný, ani v súkromí, nemôžepolicajtvstupovadopolitiky.
Takýjepolicajnýzákon.Opakujem, ako budú postupova títo
policajti, ktorí dneska bránia
vás,žetunáhodinystoja,jeich
nieko¾ko stovák, keï teoreticky
po júnových vo¾bách, môže by
ktoko¾vekinýministromzopozície. Áno, to si len vy myslíte.
Pán minister, vy vystupujete
ako zástanca policajtov, ale èo
minister Palko nebol zástanca
policajtov? Pán minister, ministerPalkomenovalzatia¾jedinéhogenerála,ktorýprežilpolitickézmenyapolitickúzmenurežimu. No, pretože bol dobrý.
Pán minister, ak si myslíte, že
len vy bránite policajtov a títo
druhínieaktováschceodvola,
je proti policajtom, tak prosím
vás,nechoïtestakoutodemagógiou,mysivážimeprácupolicajtov a my hovoríme dnes o
vás,nieopolicajtoch.“
Pavol Hrušovský, KDH
„Dámy a páni, tu je niekde
problém,ktorýjetrebauchopia
pomenovamocensko–politický,
toistésatýkaajtýchpolicajtov,
ktorítudneskaboli,onimajúv
spoloènostiexkluzívnepostavenie ako obèania Slovenskej republiky a nemajú rovnaké politické práva, ako majú ostatní,
preto, lebo majú zakázané
organizova sa v politických
stranáchakandidovazapolitické strany do zastupite¾ských
orgánov. To je najvyšším stupòom vyjadrenia apolitiènosti
príslušníkovozbrojenýchapolicajných zložiek Slovenskej republiky.Pretoargumentvšaktu
neboli v uniformách, ale tu boli
len v civiloch neobstojí, aký je
rozdiel medzi policajtom v uniformeapolicajtomvcivile.Rovnakosimôžeplnisvojuslužbu
ajvovýkoneslužbybezoh¾adu
nato,èimárevolverzapásom
alebo nemá a teda tento argumentneobstojíatiežjapovažujem za nebezpeèné vtiahnutie
slušných¾udíajaoceòujemprácupolicajtov,naozajniektorísú
skvelí,sútamajtakí,ktoríobèas
špekulujúzato,èoonidokážua
žeidúdostretuajsorganizovanýmzloèinom,alednestátodemonštráciajepremòanieèonebezpeèné.Dámyapáni,autoritatívne režimy, viete ako si
získavajú silu a rešpekt vo verejnosti, tým že rôznymi prostriedkamiamocenskýmipáka-

mi získavajú na svoju politickú
stranu ozbrojené zložky v štáte
a tohto sa obávam, aby sa
dnešným dòom nieèo podobné
nespustiloajnaSlovensku.“
Jana Va¾ová, Smer – SD
„Pán Hrušovský, mrzí vaša
slovnámanipuláciazvašejstranyvoèipolicajtom,myslímsiže
bolaprinajmenšomneslušná.A
to z toho dôvodu, že ste povedali,žepolicajtimajúzakázané
byvpolitickejstraneaangažova sa v politike. Ja si myslím,
že ani jeden policajt, ktorý tam
bol, nebol v politickej strane a
neangažoval sa v politike, ale
pán Hrušovský, nehovorí vám
niè sloboda prejavu? Policajti
majú zakázanú slobodu prejavu?“
Martin Pado, SDKÚ – DS
„No,pánkolega,jasabojím,
úprimne sa bojím, že toto príslušnípolicajtinerobilinazáklade vlastného rozhodnutia. Pán
poslanecKužma,totojedôkaz,
že Policajný zbor nepolitizuje
opozíciaaanipolicajtidole,ale
politizujú funkcionári Policajnéhozboru,poènúcnajvyššímvedením a aj samotným pánom
ministrom. Najlepším dôkazom
politizácie polície je aj akcia,
ktorejsmednesbolisvedkamiv
priestoroch pred Národnou radouSlovenskejrepubliky.“
Ján Richter, Smer – SD
„Terazakdovolíte,myslímsi,
že skoro opozièní poslanci tu
predniesli otázku a namietali
alebovyèítaliministrovi,žepred
touto budovou demonštrovali
policajníodborári.Noneboloto
vnávrhunaodvolanie,tojenovávec,ktorúasirozšírili.Akdovolíte, ako spravodajca ve¾mi
struènýnázormámnato.Poprvé, pred Národnou radou demonštrovali odborári pod¾a zákonov, ktoré im to umožòujú,
jednýmslovomzákonne.Druhá
poznámka,nemoholtoovplyvni
vroku2005anivtedajšíminister
Palko, zhodou okolností vtedy
vystupovali proti nemu, ani terajšíKaliòák,vopaènomporadí,
pretožetívystupovaliterazvjeho prospech. Ak spochybòujemetútootázku,musímesavráti niekde úplne inde, treba
postavi legislatívne otázku, èi
majúalebonemajúfungovaodboryvPolicajnomzbore,aleto
je iná problematika, úplne iná,
ale aj na to mám odpoveï.
Pozrite sa do demokratickej
Európy, v celej Európe existujú
policajnéodbory,konieckoncov
slovenský odborový policajný
predák Litva je podpredseda
európskej asociácie policajných
odborov. (členom výkonného
výboru EuroCOP-u – pozn.
red.)
Tojeodpoveïnatúotázku,
o ktorej sme sa tu ve¾mi dlho
baviliakuktorejtuzaznievaliaj
ve¾mi,povedalbysomprílišsilné slová mocensko–politické a
neviemešteaké.Vonkunebola
nastúpená ozbrojená jednotka,
odborári poèas svojho vo¾na a
využívalinièviacnežsvojeodborovépráva,ktoréimumožòujezákon.“
(Vystúpeniaposlancovkrátila
redakcia)
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Míting OZP v SR na podporu ministra R. Kaliòáka vyvolal rôzne reakcie politikov a médií
Podpredseda NR SR Milan Hort (SDKÚ) v
stredu27.januára2010natlaèovejbesedeinformoval o plánovanom mítingu èlenov OdborovéhozväzupolícievSRaobvinilodbory
zpolitizáciepolície.Vmédiách,aleajpoèas
sedemhodinovej parlamentnej rozpravy pri
pokuseopozícieodvolaRobertaKaliòákaz
funkcienásledneodznelomnožstvovýrokov,
ktoréjehodnézaznamena,abysikaždýmoholurobivlastnýnázor...
Kaliòák zneužíva políciu na politické ciele, tvrdí
SDKÚ
SDKÚmákdispozíciiinformácieotom,žeminister
vnútra SR Robert Kaliòák si prostredníctvom policajných odborov zabezpeèil úèas odborárov na demonštráciáchpoèaspiatkovej(29.1.)parlamentnejschôdze
ojehoodvolávaní.Natlaèovejkonferenciiotomdnes
informoval podpredseda SDKÚ a poslanec Národnej
radySRMilanHort.Akodôkazpreèítallistpolicajných
odborárov, ktorý pod¾a jeho slov visí na všetkých
nástenkách obvodných oddelení Policajného zboru
(PZ).Pod¾ajehoslovtakýtopokusospolitizovaniePZ
nemánaSlovenskuobdobuodroku1989.
„Vážime si prácu polície pri každodenných nasadeniach.Rovnakosabudemezastávavšetkýchèestných
policajtov, ktorých je drvivá väèšina. Myslíme si však,
že minister vnútra opä ukazuje, že jeho chovanie je
zbabelé,"zdôraznildnesposlanecNRSRMartinFedor
(SDKÚ).
Fedor: Kaliòák nemá prosíka o pomoc odborárov
Pod¾ajehoslovbymalKaliòákpredstúpipredparlamentaobhajovasazaproblémysvýbušninouaïalšiekauzyanie"prosíkaopomocpolicajnýchodborárov".„Pánministervnútrabymalnamiestoorganizovania takýchto akcií, ktorými hrubo zneužíva Policajný
zbornasvojepolitickéciele,vysvetliproblémy,kauzy
aškandályzposlednéhoobdobia,"dodal.
Mailsospomínanýmoznamompod¾aHortadostaliz
Bratislavyvšetcipolicajti,ktoríbolivstálejslužbe.Uvádzasavòom,žeideopodpornézhromaždenienazotrvanie ministra vnútra SR vo funkcii. Zúèastni sa na
òommôžuibapolicajtimimoslužby.
Podoznamomjeúdajnepodpísanýpredstavite¾policajnýchodborov.Pod¾ainformáciístranysiorganizátorirobiazoznamypolicajtov,ktorísanapodpornejakcii
zúèastniaaktoríúèasnamítinguodmietli.„MedzipríslušníkmiPolicajnéhozborujetakétoverbovaniepovažované za hrubý nátlak, no mnohí z nich sú ochotní
zúèastnisanatomtomítingujednakpres¾úbenývýlet
do Bratislavy, ale aj preto, že minister bude na nich
pamäta," uvádza sa pod¾a Horta v maili od radového
policajta,ktorýotejtoskutoènostiinformoval.
SDKÚ mlží, tvrdí ministerstvo
Ministerstvovnútra(MV)SRdnesodmietloinformácie SDKÚ-DS o tom, že minister vnútra SR Robert
Kaliòáksiprostredníctvompolicajnýchodborovzabezpeèilúèasodborárovnademonštráciáchpoèaspiatkovej(29.1.)parlamentnejschôdzeojehoodvolávaní.
„Jezjavné,žeakciuneorganizujeministerstvovnútra, ale policajné odbory, ktoré nie sú zložkou rezortu

vnútra.Odborysúdobrovo¾nouorganizáciou,"povedal
dnespreTASRhovorcaMVSRErikTomáš.Odmietol
pritomakéko¾vekzneužívanieèizasahovaniedopráce
policajnýchodborov.
Zdôraznil,žeakciuorganizujúodbory,èovyplývaaj
zoznamu,ktorýdnespreèítalipredstaviteliaSDKÚna
tlaèovej konferencii. „Vystúpenie SDKÚ-DS považujemezatrápne,zrejmesúvisiasnajnovšímiproblémami
tejto opoziènej strany," povedal mimo iného Tomáš.
Pod¾aneoficiálnychinformáciítlaèovúkonferenciudnes
pravdepodobne zvolajú aj predstavitelia policajných
odborov.
Odmietavodneszareagovaliajpredstaviteliapolicajnýchodborov.„Akciuorganizujememy,jetonašareakcia nato, že sa z odborného problému urobil problém
politický.Reagovalismetaktouž8.januára.Smeslobodní, svojprávni, èo sme ukázali aj v minulosti. Nie
smezávislíodministraKaliòákaanebolismezávislíani
od predchádzajúcich ministrov," zdôraznil dnes pre
TASRpredsedaOdborovéhozväzupolícievSRMiroslavLitva.
Predseda policajných odborov Litva a podpredseda
Marián Magdoško zvolali nadnes tlaèovú konferenciu,
ktorásauskutoènívbudovePolicajnéhoprezídia.
Odborový zväz stojí za ministrom
OdborovýzväzpolícieSRodmietaakéko¾vekspájanie policajných odborov s manipuláciou zo strany
súèasnéhovedeniarezortuvnútrapriorganizovanípiatkovej(29.1.)podpornejakciepoèasodvolávaniaministravnútraSRRobertaKaliòáka.Natlaèovejkonferencii
to dnes povedal ako reakciu na vyhlásenia opoziènej

stranySDKÚ-DSpodpredsedaOdborovéhozväzupolícievSlovenskejrepublike(SR)MariánMagdoško.
„Je to naše slobodné a dobrovo¾né rozhodnutie,"
povedal. Zároveò zdôraznil, že zhromaždením nie je
žiadnym spôsobom ovplyvnená bezpeènos, pretože
všetci prítomní policajti tam budú v èase svojho osobnéhovo¾na.„Netlaètenásdotohoanepripisujtenám,
žepodporujemepánaKaliòákaastranuSmer–SD.My
hopodporujemeakonášhonadriadeného,akoministra,ktorýurobilpretentorezortodsvojhonástupuve¾mi
ve¾a,"zdôraznilMagdoško.
„Nijakýzoznamtých,èosaodmietajúalebonechcú
zúèastninaakcii,nemáme.Všetkýchsvojichpredstavite¾ovsmeupozornili,žeúèasjeprísnedobrovo¾ná,"
zdôraznil predseda Odborového zväzu polície v SR
MiroslavLitva.
Opozièná SDKÚ-DS dnes totiž tvrdila, že sa robia
zoznamynielentýchpolicajtov,ktorípocestujúdoBratislavy na míting, ale aj tých, èo sa odmietli zúèastni.
Zárukou toho, že zoznam „tých, ktorí neprídu" sa
nedostanenavyššiemiesta,jepod¾aLitvuto,žerezort
vnútranemákdispozíciianizoznam,ktodopolicajných
odborovpatrí.
ÈlenmiOdborovéhozväzupolícievSRjevsúèasnosti vyše 9000 policajtov. Zväz vznikol v roku 1990.
Akodnesjehopredstaviteliauviedlivosvojomvyhlásení, je ich morálnou povinnosou podpori èloveka
(Roberta Kaliòáka – pozn. TASR), ktorý obetoval svoj
vo¾nýèasasúkromievprospechsvojichpodriadených.
(web SME, SITA, 27. 1. 2010)

Logický vývoj slovenských policajtov
Jedným z ve¾mi èastých argumentov predsedu
vlády,ktorépoužilnaobhajobuministravnútraRobertaKaliòákanapiatkovejschôdziNRSR,bolopoukazovanie na podozrenie z prania špinavých peòazí v
najsilnejšej opoziènej strane SDKÚ-DS. Hneï tu
povedzme, že jednou z axióm reálnej politiky je, že
netrebamailúzieofinancovanížiadnejpolitickejstrany–ajkeïdoterazaniFiconeposkytolžiadnydôkaz
o presune peòazí z provízií pri privatizácii na zahraniènéúèty(hocitoniejevylúèené).Apripomeòme,že
napríkladvpiatok13.apríla2007satenistýpremiér,
ktorý teraz sypal síru na SDKÚ-DS, zastával v onen
deò odvolávaného ministra hospodárstva ¼ubomíra
Jahnátka, ktorý v rozhovore pre týždenník Trend
poznamenal, že aj štátne firmy obchodujúce so
zbraòami by mohli na „netradiènú formu obchodovania“využiajèiernepeniaze.Posunjetourèitepozoruhodný–ajkeï,ktobyužnepoznalposlednévety
Orwellovej Zvieracej farmy: „Všetky zvieratá sú si
rovné,aleniektorésúsirovnejšie.“
Dôvodov,ktorépod¾aopoziènýchposlancovopodstatòovaliodvolanieministraKaliòáka,bolosíceviacnielennajnovšie„individuálnezlyhanie,ktoréumožnil
nezákonný systém policajného cvièenia“, èi kauza
kazašskej novinárky, bitie detí v Košiciach, policajná
akcia v Leviciach, prípad Rehák/Valko, zásah proti
demonštrantom pri návšteve èínskeho prezidenta,

kauzaHedvigyMalinovej–aleparadoxneprávevdeò
odvolávaniaèerešnièkunatortepridalsamotnýminister, keï dojatý ïakoval príslušníkom Policajného
zboru, ktorí ho prišli podpori pred budovu Národnej
radySR.Pretožeakaniministervnútranepozná§48
odsek (5) zákona o štátnej službe príslušníkov Policajnéhozboru,takjebuïnekompetentný,aleboarogantneporušujezákon.Pod¾atohtozákonatotiž„policajtnesmiebyèlenompolitickejstranyalebopolitickéhohnutia,anivyvíjaèinnosvichprospech“.Aže
nieko¾ko stoviek policajtov prišlo demonštrova pred
budovu Národnej rady SR, kde sa úplne v súlade s
ústavou a inými zákonmi opozícia usilovala odvola
ministravnútraapodpredsedustranySmer-SD,atak
prejavilooèividnúèinnosvprospechjednejpolitickej
strany, je nepopierate¾né. Rovnako ako to, že túto
protizákonnú èinnos svojím konaním schva¾oval
ministervnútra,ktorýbymalbypridodržiavanízákonovpríkladom(odocentoviprávRobertoviFicoviani
nehovoriac). Že sa pritom mimoriadne nabúral imidž
policajtov ako nestrannej ruky zákona, je len ïalším
dokladom toho, ako sa do slovenskej spoloènosti v
èorazväèšejmierevracajúmanierebo¾ševickéhorežimu.AlemoholbyvývojvnútriPolicajnéhozborupo
všetkýchdoterajšíchprúserochiný?
Róbert Kotian
(HN, 1. 2. 2010)

NR SR: Palko: Dnešné konanie policajných odborov bolo za hranicou zákonnosti
Dnešnáprítomnosèlenovpolicajnýchodborovpred
budovouNárodnejradySR,vktorejsaopozíciapokúšaodvolaministravnútraRobertaKaliòáka(Smer-SD),
jenahranezákonnosti.Vrozpraveknávrhunavyslovenie nedôvery šéfovi rezortu vnútra to uviedol nezávislý poslanec Vladimír Palko, ktorý si dokonca trúfa
poveda, že je to za hranicou zákonnosti. „Zaahujete
políciudonovejhanby,¾udiasanaòubudúpozeracez
prsty,"upozornilKaliòáka.
Palkoargumentovalzákonomoštátnejslužbe,pod¾a
ktorého policajt a jeho správanie aj mimo služby podlieha iným právnym normám ako správanie sa iných
štátnych zamestnancov. „Policajt je povinný v štátnej
službe i mimo nej zdrža sa konania, ktoré by mohlo
ohroziPolicajnýzbor.Akomápolíciidôverovaobèan,
ktorývidíjejodborárovzapojenýchdopolitickéhozápasu a nie je volièom Smeru-SD alebo Kaliòáka?" pýtal
sa. Palko upozornil, že toto spolitizovanie polície sa
obrátiprotinej.Domnievasa,žejasnýmcie¾omprítomnosti ozbrojeného bezpeènostného zboru je ovplyvnenie tejto legitímnej procedúry (odvolávanie ministra,
pozn. TASR) a minister vnútra za to nesie zodpovednos.„Policajtnesmievyvíjaèinnosvprospechpolitic-

kejstrany.Chcenásniektopresvedèi,žesitonemožnovysvet¾ovaakoèinnosvprospechpolitickéhosubjektu?" pýtal sa zase Palko. Poslankyòa Smeru-SD
Jana Va¾ová zdôraznila, že za ministra Kaliòáka sa
dnespostavilijehopodriadení,kýmzaPalkasaobjavil
nápis „Palko je orgán". Daniel Lipšic sa však vzápätí
opýtal, èo bude, ak raz bude parlament odvoláva
ministraobrany.„Prídusemvojacistechnikouatankami?" konštatoval. Minister obrany Jaroslav Baška
(nominant Smeru-SD) pripomenul, že na Slovensku
bolozadvadsarokovštrnásministrovvnútraaRobert
Kaliòák je najdlhšie slúžiaci v tomto úrade v histórii.
„Predštyrmirokmibolipolicajtitiežvuliciach,alekvôli
nespokojnosti s ministrom," upozornil opozíciu. Baška
je presvedèený, že Kaliòák odviedol ve¾ké množstvo
kvalitnejpráce.„Jehoadresnospririešeníproblémovje
príznaèná. Profesionálna spolupráca medzi vojakmi a
policajtminebolanikdynatakejvysokejúrovni,akoje
teraz,"podèiarkol.Pod¾ajehoslovfakt,žepovypuknutíkauzy s výbušninou minister vnútra nezvolal tlaèovú
konferenciu ihneï, neznamená, že okamžite nezaèal
riešiveci.„Všetkyinformáciebolotrebanajprvpreveri.
KaliòáksazaincidentospravedlnilazastalsaPolicaj-

néhozboruSR,"dodal.Približne600policajtovsadnes
vreflexnýchvestáchstretlopredNRSR,abypodporili
Kaliòáka èeliaceho opoziènému pokusu o odvolanie.
Ten prišiel zhromaždenie osobne pozdravi a poïakovaprítomnýmzapodporu.„Jasommimoriadnedojatý
a ve¾mi pekne vám všetkým ïakujem, že ste prišli a
ve¾mi si to samozrejme, vážim, pretože spolu sme
týchtotriapolrokabojovali,abysmesamohlipochválivýsledkami,ktoréstevydosiahli,"povedalpredzhromaždením.Podpornézhromaždeniesadnespredparlamentom zišlo s transparentmi ako „Neberte nám
Kaliòáka" alebo „Kto ste bez viny, hoïte do neho
kameòom".Všetcioslovenísazhodli,ževsúvislostis
akciounanichnebolvytváranýžiadnynátlak.„Chceme
sipodporisvojhoministra.Prežilsomužšesministrov,
èosomvzbore,aletaképodmienky,akomámevytvorenéteraz,smedoposia¾nemali,"vyjadrilsapreTASR
JozefBlaškoztrnavskéhoPolicajnéhozboru.Zároveò
poprelinformácieotom,žebysarobilizoznamytých
policajtov,ktorídnesprišliaktorínie.„Každýprišielna
bázedobrovo¾nosti.Ctímsisvojhoministraabudemho
ajpodporova,"zdôraznil.
(TASR 29. januára)

policia0210:policia 11.2.2010 11:45 Page 7

7

FEBRUÁR2010

Aspoò trocha miesta na zasmiatie...
Tak čo to máte
za problém?

Pán doktor, vy ste borec! Hneď na prvýkrát ste našli guľku v tele!

Prvá žena vo vesmíre

Celý život samé dobré skutky? Tak to musíte ísť vchodom pre blbcov!

UPOZORNENIE!
Uzávierka nasledujúceho čísla bude 8. marca 2010
Redakcia

Viete, že nesmiete strašiť občianky ani nefunkčnou guľovou zbraňou?! Ešte k tomu krátkou?!

Benefit pre členov OZP
Investičné životné poistenie
(kombinácia sporenia, investovania a
poistenia)
Každý zdatnejší finančník by Vám
odporučil, aby ste si minimálne 10%
svojho príjmu odkladali do
budúcnosti. Takto si vytvárame
rezervu, ktorá nám vie zaručiť slušný
dôchodok, financovanie vzdelávania
pre deti, kúpu nehnuteľnosti a mnohé
iné príjemné životné záležitosti.
Rozumná investícia a riziko
Čo je rozumná investícia? Počas
finančnej a hospodárskej krízy mnohí
zistili, že správne investovať nie je také
jednoduché a niektorí dokonca prišli o
celoživotné úspory. Nesprávne uložené
finančné prostriedky vedia priniesť
mnoho finančných a životných
problémov, a preto je nutné okrem
rozkladania rizika, každú investíciu
dôkladne zvážiť a naplánovať.
Cieľom každej investície je čo najvyšší
výnos pri akceptovateľnej miere
bezpečnosti a primeranom riziku,
nakoľko to existuje vždy. Nastaviť
investíciu s cieľom vysokého zisku nie je

žiadne umenie, ale investovať peniaze
tak, aby aj v prípade finančnej krízy
nestrácali na hodnote, je však už
náročnejšie.

(investovania) a poistenia. IŽP je vhodný
produkt pre všetky vekové kategórie až
do dôchodkového veku. Je to jeden z
najvyužívanejších poistných produktov
súčasnosti a jeho popularita stúpa
Poistenie ako ochrana
najmä vďaka jeho flexibilite a
možnostiam kombinácií. Klasické
Na kompletné finančné zázemie a
životné poistenie je viac konzeratívny
zabezpečenie rodiny je okrem sporenia
potrebné aj poistenie. Keď sa rodinnému typ produktu a zmeny v ňom sú
mnohokrát obmedzené, resp. veľmi
príslušníkovi stane úraz alebo vážna
náročne realizovateľné.
choroba, prichádza k neočakávaným a
hlavne neplánovaným výdavkom. Na
Pravidelným a systematickým
začiatku sporenia je našetrené veľmi
investovaním do IŽP sa riziko rozkladá a
málo finančných prostriedkov na
investícia sa stáva istejšou. Dlhodobým
pokrytie vzniknutého deficitu a práve
sporením si klienti ušetria zaujímavú
poistenie vykrýva túto medzeru.
finančnú sumu, a tak zabezpečia seba aj
Základným pravidlom poistenia by malo
byť dostatočné poistné krytie s
primeraným a hlavne zvládnuteľným
poistným. Výber vhodnej poisťovne a
konkrétneho poistenia, ktoré nebude
predražené a bude spĺňať požiadavky
klienta, je náročný a dlhotrvajúci proces,
z toho dôvodu je najlepšie požiadať o
radu skúseného človeka.
Investičné životné poistenie (IŽP)
Je to kombinácia sporenia

svojich najbližších.
Jedinečná výhoda pre členov OZP
a ich rodinných príslušníkov
HRsupport Vám, ako členom OZP,
prináša zľavu z počiatočných poplatkov
vo výške 20-30%. Počiatočné poplatky sa
väčšinou zaúčtujú v prvých rokoch
poistenia, zavisí to však na konkrétnej
poisťovni a poistnom
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Beseda na TA  medzi predsedom OZP v SR
M. Litvom a podpredsedom SDKÚ-DS M. Hortom
Moderátor: Hosom v štúdiu TA je predseda policajných odborov Miroslav Litva
a na telefonickej linke vítam
podpredsedu SDKÚ-DS Milana Horta. Pán Hort, na tlaèovej konferencii ste povedali,
že máte informáciu o tom, že
organizátori zhromaždenia na
podporu ministra vnútra si
vytvárajú akési zoznamy. To
aj bolo vlastne predmetom tej
miernej disproporcie, ktorú
sme videli aj v predošlom príspevku. Videli ste tieto zoznamy? Máte ich k dispozícii?
Odkia¾ táto informácia pochádza?
Milan Hort: No predovšetkým chcem poveda, že tie
informácie, ktoré sme dostali,
taksúinformácierelevantné.Je
tojednaktenoznam,jasombol
prekvapený,žesapánLitvana
dnešnej tlaèovej konferencii od
toho nedištancoval. To je
oznam, ktorý prišiel na všetky
stáleslužby,navšetkyobvodné
oddelenia PZ, ktorý vyzýva na
podporné zhromaždenie na
podporuzotrvaniaministravnútraSRvofunkcii.Jachcemupozorni,lebotonebolocelépreèítané, že v tom ozname, ktorý
visí na každom obvodnom oddeleníPZjeokreminéhoajtáto
veta. Je potrebné okamžité zabezpeèenie prenosu tejto informácie ku všetkým policajtom.
Zúèastni sa môžu len policajti
mimo služby, náhradné vo¾no,
prípadnedovolenkuaeštednes
potrebujem nahlási poèty
úèastníkov.Totosúfakty,ktoré
nikto nepoprel. Týmto spôsobom pravdepodobne odbory
idúpodporisvojhoministra.Tá
vaša otázka, èi máme informácie o tých zoznamoch. Samozrejme, že tých informácií
máme ve¾a. Dostali sme aj
maily, dostali sme aj osobné
vyjadrenia ¾udí, ktorí neviem, èi
sú v odboroch, alebo nie sú v
odboroch,alevkaždomprípade
sa im takáto politizácia PZ
nepáèi. A v tom jednom z tých
mailovbolonapísanépresneto,
oèomsterozprávalipánredaktor,žeideoosobyblízkeministrovi vnútra, pánovi Kaliòákovi,

ktoré zverbujú príslušníkov PZ
na míting, ktorý sa má kona
29.1. Títo organizátori osobne
oslovujú policajtov a robia pre
ministra zoznam príslušníkov
PZ, ktorí sa na podpornej akcii
zúèastnia.Taktiežrobiazoznam
tých príslušníkov, ktorí odmietli
úèasnamítingu.Medzipríslušníkmi PZ je takéto verbovanie
považovanézahrubýnátlak,no
mnohíznichsúochotnízúèastni sa na tomto mítingu jednak
kvôli s¾úbenému výletu do Bratislavy,aleajkvôlitomu,žepán
ministerbudenanichpamäta.
Moderátor: Pán podpredseda, ak dovolíte, odkia¾ máte
teda tie informácie? Je ten
mail podpísaný? Máme tu
totižto otázku diváka, ktorý sa
práve pýta na túto záležitos.
Ako môže by dôveryhodný email, ktorý nie je podpísaný?
Máte to teda z konkrétneho
zdroja?
Milan Hort: Pán redaktor,
mámetozkonkrétnehozdroja,
ale tie informácie samozrejme
vzh¾adom na skutoènosti, ktoré
sa udiali vèera a dnes na obvodných oddeleniach PZ, nemôžemezverejnivšetky.Ale...
Moderátor: Dovo¾te mi ešte
jednu otázku. Ako teda inak
sa majú odborári organizova,
ako inak si myslíte, že by mali
takéto nejaké podujatie organizova, ak nie formou takýchto oznamov, formou e-mailov. Èo by ste robili vy?
Milan Hort: Pán redaktor,
predovšetkým som presvedèený, že odborári v polícii, pokia¾
už sa starajú o policajtov a ich
pôžitky alebo o ich podmienky
práce,jetove¾michvályhodné.
Ale každý minister je minister,
ktorý je politik predovšetkým a
je dosadený konkrétnou politickou koalíciou èi politickou stranou. Takýmto spôsobom sa
vracadoobdobiaspredr.1989
a prepáète, že to tak poviem,
lebo to som ešte nezažil, aby
išlipolicajti,keïsiopoziènípolitici plnia svoje povinnosti, to
znamená,ževsúladesústavou
a s rokovacím poriadkom majú
povinnos kontrolova vládu a
majúajmožnosdávanávrhna

Rozkazy prezidenta PZ
JANUÁR2010
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
1. ktorýmsameníadopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 109/2007 o zriadení
špecializovaného tímu v znení
neskoršíchpredpisov
2. okontrolnejčinnostiPrezídiaPolicajnéhozborunarok
2010
. ktorýmsameníadopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 28/2004 o zriadení

špecializovaného tímu v znení
neskoršíchpredpisov
4. ovykonanístreleckejprípravy príslušníkov Policajného
zboruzásahovejskupinyúradu
boja proti organizovanej kriminalite prezídia Policajného
zboru a odboru ochranných
služieb prezídia Policajného
zboru
5. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č.101/2006ozriadeníšpecializovanéhotímuvzneníneskoršíchpredpisov

odvolanie ministra, tak aby sa
takýmto spôsobom politizovala
polícia, že toto je ten správny
ministeratíostatníneboli,jasa
naozaj pýtam z tohto miesta
pána Litvu, ak tak strašne si
myslí,žeajtíostatníodboráriv
PZ,žetotojetensprávnyspôsobapostupapolitickejpolície,
tak tomu prestávam rozumie.
Prosímvás,dor.89stranajediná,ktorá...
Moderátor: Pán podpredseda, prepáète, odpovedzte
mi prosím na tú otázku, ktorú
som vám položil. Ako inak sa
majú odborári ako formou
oznamov alebo e-mailov organizova?
Milan Hort: No predovšetkýmsompresvedèený,žetakátoakciazostranyodborárovje
nepatrièná,jetopolitizáciapolícieatonemáèorobivdemokratickejspoloènosti.
Moderátor: Dobre, beriem
to tak, že ste mi neodpovedali, pán podpredseda. Pán
Litva, na vašej tlaèovej konferencii ste povedali, že cítite
povinnos podpori èloveka,
ktorý pre policajtov ve¾a urobil. Nesúhlasíte teda s tým, že
minister vnútra nesie politickú zodpovednos napríklad
za kauzu toho prenosu výbušniny, policajnej výbušniny, ktorá sa dostala až do
Dublinu. Predsa len, to zhromaždenie to nehovorí o tom,
èo pre vás minister urobil, èi
vám dal väèšie sociálne
výhody, ale že èi nesie, alebo
nenesie a má nies, alebo
nemá nies politickú zodpovednos za takéto kauzy?
Miroslav Litva: No, predovšetkým by som povedal, že
celý problém výbušniny je
odborný problém. Vyšetrovanie
ešte stále nie je na konci. Ale
politickú otázku z toho urobili
práve ¾udia, ktorí to vniesli do
parlamentu a riešia tú otázku
skôr,nežjeproblémvyriešený.
To,oèoideodborom...
Moderátor: Tak na to
máme opozíciu, to je jasné.
Miroslav Litva: Tak beriem,
že na to máme opozíciu, ale
myslímsi,žeslušní¾udiavpolitike, pokia¾ teda sa dostanú do
omylu,taksaospravedlniatým,
ktorýmukrivdili,alebotam,kde
tvrdili, že je nepravda. Èo ma
prekvapuje u pána Horta, že
dokáže bez pohnutia brvy èíta
list,kdehovorítakzvaníodborári sa aktivizujú. Ak to pán Hort
nezbadal,taktakzvanýodborár,
akosomjanapríklad,fungujem
v odboroch od r. 1990, fungujem aktívne a fungujem v záujme ¾udí. U nás fungujem na
základetoho,žesombolzvolenýdofunkcie.Nereprezentujem
nijaké svoje osobné ambície,
ale reprezentujem názory a
záujmy¾udí.
Krátenéredakciou.

Preèo odovzdáva 2% príjmu
z daní na centrálu OZP v SR?
Vážené kolegyne a kolegovia!
Obraciame sa na vás s projektom „Sociálnej pomoci“, ktorý
bol OZP v SR rozbehnutý už v roku 2008. Život ukázal, že je
potrebnévtomtoprojektepokraèova,pretožeumožòujepokrývaaspoòvèiastoènejmierepodmienkyprezlepšeniesociálnej
situácie tých, ktorým bude poskytnutá. Tento projekt bude zabezpeèovaný z 2% podielu zaplatenej dane za zdaòovacie
obdobieroku2009,ktorémôžetezaslanacentráluOZPvSR.
Finanènéprostriedkyzískanézvašichpríjmovbudúprerozdelenéprezákladnéorganizácie,ktorénazákladepísomnejžiadostipožiadajúkomisiuourèitúfinanènúèiastkupreriešenienáhlej
sociálnej situácie svojho èlena – èi už to bude obèiansky zamestnanec,príslušníkPolicajnéhozboru,alebodôchodca.
Projektbymalbyzameranýnajmänatietovýpomoci:
n náhle úmrtie èlena základnej organizácie, èi sa to týka je
èinnostispojenejsjehozamestnanímalebomimoneho,pokia¾
sajehorodinadostanedosociálnychažkostí
n nepredvídate¾neživelnépohromyspojenésosaženímsociálnychpodmienok
n pripodporeštúdiadetísociálneslabšíchrodín
n napodporuzlepšeniamateriálnehovybaveniaažkozdravotneatelesnepostihnutýchrodinnýchpríslušníkov
n pri èiastoènej podpore spojenej s rehabilitaènými pobytmi
detíarodinnýchpríslušníkovažkozdravotneatelesnepostihnutých
n pripodporetáborovýchpobytovdetíslabšíchsociálnychrodín
Preèosmesarozhodlipresadzovatentoprojekt?Vedienás
ktomumyšlienka,ževprípadedostatoènéhovýberufinanèných
prostriedkovmôžemeèiastoèneuspokojiurèitúskupinu¾udí.Z
taktozískanýchprostriedkovmôžemeprispiekonkrétnejosobe
väèším obnosom, ako je v možnostiach väèšiny základných
organizácií. V roku 2009 sme poskytli sociálnu výpomoc vo
výške1000europozostalýmpotragickejudalostivbaniHandlová. V tomto roku máme pripravené finanèné prostriedky pre
poskytovanieïalšíchsociálnychvýpomocí,ktorébudúpride¾ovanénazákladežiadostípredsedovzákladnýchorganizáciíOZPv
SR.Transparentnospride¾ovaniafinanènýchprostriedkovbude
opä zabezpeèovaná komisiou, v ktorej sú zastúpení obèianski
zamestnanciakoajpríslušníciPolicajnéhozboru.
Vážení èitatelia, èlánkom chceme oslovi èlenov OZP v SR,
aleajostatnýchzamestnancovrezortu,ktoríešteniesúrozhodnutí,komuprideli2%zaplatenejdaneatýmpodporinášprojektsociálnejpomocitým,ktorínajviacpotrebujúpomoc.Ïakujemezapochopenieatešímesaïalšiuspoluprácu.
Ak sa rozhodnete prispie, vyplòte tlaèivo „VYHLÁSENIE o
poukázanísumydovýšky2%zaplatenejdanezpríjmovfyzickej
osobypod¾aè.595/2003Z.z.odanizpríjmovvzneníneskoršíchpredpisov“apodpísanéhoodovzdajtezamestnávate¾ovi.
Tlaèivo aj s pouèením nájdete na našej webovej stránke
www.ozpsr.sk, alebo na stránke Ministerstva financií SR na
adrese www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=406
Ladislav Graèík, podpredseda OZP v SR

Blahoprianie k životnému jubileu
Plk. JUDr. František PROKOP sa 25.
februára2010dožívašesdesiatky.DoslužiebPZnastúpildòa15.11.1971.BolzaradenýnaOOVBBratislava–NovéMesto
MSVBBratislava.Dòom1.10.1974nastúpilakostaršíreferentoddeleniaobranyKS
ZNB Bratislava. Na tomto úseku prešiel
všetkými funkciami až po velite¾a odboru
obranyaochranyMVPZBratislava,.Vsúèasnejdobejevedúcimoddeleniakrízovéhomanažmentuazároveòzástupcariadite¾aoperaènéhoodboruKRPZvBratislave.CelkomvPZpracujetakmer39rokov.
Doïalšiehoživotamuprajújehospolupracovnícive¾azdravia,
šastia,lásky,ve¾aúspechovvpráciivsúkromnomživote.
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odovzdaných1500,–EUR.Ïakujem.
Ing. Tatiana Pribíková,
pokladník IPA ÚÚ Prievidza, tajomník ZO OZP 917–1 Prievidza
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