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Èobude,ažsazaènerekonštrukciakuchynenaRaèianskejulici?

K 1. aprílu kuchyòa konèí, ïalej sú nejasnosti…

Ilustračná snímka Ondera

Už vlani v lete sa POLÍCIA venovala kritickému
technického stavu našej
kuchyne na Raèianskej
ulici v Bratislave, ktorá
denne kàmi okolo tisíc
stravníkov na viacerých
pracoviskách.
Uvítali
sme preto informáciu o
plánovanej rekonštrukcii
jedálne, ktorá sa má
zrealizova ako súèas
rozsiahlejšej
rekonštrukcie èastí areálu na
Raèianskej ulici.
Pod¾a informácií zo Sekcii
ekonomiky, publikovaných v júlovom èísle POLÍCIE, rekonštruova sa mali ležaté rozvody
ústredného kúrenia, v pláne je
výmena transformátora a rekonštrukcia ïalšieho, mal by
pribudnú náhradný zdroj
elektriny a komplexnou re-

konštrukcioubymalaprejskuchyòa,vktorejpracuje(ajsvýdajòami) 20 zamestnancov.
Pod¾a vtedajších informácií od
Ing.IvanaGoèuzoSE,vpolovicijúlasmerovalanaodborverejného obstarávania požiadavka, aby odbor zabezpeèil
vyhlásenieverejnejsúažeavybral dodávate¾a celej rekonštrukcie.Užvtedyboloteda
jasné, že poèas rekonštrukcie
kuchyne bude potrebné zabezpeèi náhradné stravovanie
pre cca 600 zamestnancov z
Raèianskej ulici a zamestnanci
kuchyne budú musie na nevyhnutný èas prejs pracova
niekaminam.Vtedysahovorilo
opribližnetrojmesaènejodstávkekuchyne.
Všetkojeinak?
Akosmevšakzistilizvestníka, verejnú súaž vyhlásilo ministerstvo až 30. decembra
2009.Pod¾aoznámeniazvest(Pokraèovanie na strane 3)

PolícievniektorýchštátochEurópyèeliavládnemutlaku,aleajnásiliuobyvate¾stva

S predsedom OZP v SR Miroslavom Litvom na aktuálne témy

l Pán predseda, pred pár
dòami ste sa vrátili zBruselu
zo zasadania Výkonného výboru EuroCOP–u, ktorého
ste èlenom. Aká nálada panuje v policajných zboroch
európskych štátov?
Rokovanievýkonnéhovýborusavenovaloprípravejarného
zasadania EuroCOP–u, ktoré
bude10.a11.májavKrakove.
Ve¾mivšakrezonovalitémysúèasnej pozície, resp. podmienokpreprácupolícievjednotli-

výchštátochEurópy.EuroCOP
sa usiluje o zachovanie Paktu
stability.Úsiliesasústreïujena
to, aby dopady hospodárskej
krízymalièonajmenšívplyvna
prácu polície a bezpeènos
obèanov.Zastávamenázor,že
práca polície je v èasoch krízy
eštenároènejšiaakovpriaznivejšíchobdobiach,pretožepolícia èelí tlakom z dvoch strán.
Zostranyvládyjetutlaknaznižovanie verejných výdavkov,
èosúajplatyainéštátnevýda-

Jedentýždeòbezobetínaživotoch
Minulýtýždeònezahynulna
slovenskýchcestáchanijeden
èlovek. Policajné štatistiky si
takýtovýsledokvhistóriinepamätajú. „Týždeò s poètom
obetí nula je naozaj výbornou
správou. Bodaj by takýchto
týždòovboloèonajviac,“uviedolministervnútraRobertKaliòák.
Aktuálne štatistiky zároveò
potvrdzujú pokraèujúci pozitívny trend z minulého roka.
Zaprvýchdevätýždòovtohto
roka klesol poèet obetí oproti
roku 2009 o 10, poèet ažko
zranenýcho16apoèet¾ahko
zranených o 185. A to už samotný rok 2009, na zaèiatku
ktorého zaèal plati nový zákon o cestnej premávke, bol
historicky
ïaleko
najúspešnejší v oblasti doprav-

nýchštatistík.Nacestáchvtedyzomrelospolu347¾udí,èo
boloo211,tedao38%menej
ako v roku predchádzajúcom.
Rovnako rapídne klesol poèet
ažko a ¾ahko zranených.
„Udržatrendzminuléhoroka
sa zatia¾ darí, ale bude to
ve¾miažké.Budemesledova
vývojapod¾atohosapokúsime naše technické a legislatívne nástroje opä citlivo
nastavi tak, aby sme sa èo
najviacpriblížilikzáväzkuvoèi
EÚ,“dodalKaliòák.Slovensko
savroku2002zaviazalovoèi
EÚznížidokoncaroka2010
poèet obetí na polovicu oproti
vtedajšiemu stavu, teda na
305.Eštedominuléhorokasa
splnenie tohto záväzku zdalo
absolútnenereálne.
(TO KMV, 08.03.2010)

je spojené s prácou polície. Z
druhej strany kríza dopadá na
obèanov, ktorí vo viacerých
krajinách aj ve¾mi ostro dávajú
najavo svoju nespokojnos
štrajkami,demonštráciami,zvýšením trestnej èinnosti, ale aj
otvorenými masovými prejavmi
násilia,akosmetohobolisvedkami naposledy napríklad v
Grécku. H¾adáme východiská,
akotietonegatívnevplyvyminimalizova.Ve¾mizlásituáciaje
v poslednom èase v Grécku,
kdeišlivládnevýdajeo30percentdole.Zlesúnatompobaltskéštáty,najmäLitvaaLotyšsko,kdeokremznižovaniaplatov policajtov vláda v snahe
ušetripristúpilaajkznižovaniu
stavov policajných síl, hoci kriminalita má opaèný trend. Nedobrá situácia je v Bulharsku,
kdesaprejavujúproblémyspojenésekonomickoukrízoutak,
že odbory doslova upozoròujú
na vážne riziko doslova zlyhaniafunkènostipolícievtakýchto
podmienkach.Keïžeeštepred
návštevouBruselusombolako
èlen výkonného výboru EuroCOP–u na pozvanie britskej
dopravnej polície na kongrese
v Anglicku, pridám postreh aj
odtia¾: britskí policajti rovnako
zápasia s problémami s technickým vybavením, s výstrojom, s jednoèlennými noènými
hliadkami a s celkovým nedostatoèným financovaním, èo
je jasný dopad hospodárskej

krízy.Prekvapilamatrpezlivos,
s ktorou tieto problémy riešia.
Boria sa napríklad s jedným
služobným predpisom, pri ktorom nedokážu presadi pozitívnu zmenu už celých sedem
rokov.
l Èlovek by si pomyslel,
že je to len unás…
Ako vidie, nielen… Na druhej strane, na kongres federáciebritskýchdopravákovprišiel
odovzda ocenenia odborárom

jedenve¾midôstojnýpán,prvý
živý lord, ktorého som videl,
èlenSnemovnelordov.Tosau
nás tiež nemôže sta… To len
naod¾ahèenie,terazužvážne.
Centrála EuroCOP–u intenzívne upozoròuje na to, že policajnýzborvhociktoromeurópskom štáte nie je nejaká nadstavbová zložka spoloènosti,
ktorúmôžemefinanènepriškrti
vždy, keï sa zhorší ekonomická situácia, pretože zhoršenie
podmienok pre èinnos polície

sa vždy prejaví zvýšením zloèinnosti,tedazníženímbezpeènostiobèanov,aleaj,žia¾,rastom korupcie v celej spoloènosti – policajtov nevynímajúc.Funkènospolíciemusíby
zabezpeèená za každých podmienok, pretože skonsolidova
policajný zbor po období otrasov a odchodov je vždy ve¾mi
zložitéaprekaždýštátajve¾mi
nákladné. Z tohto poh¾adu sa
výkonnývýborEuroCOP–uïalej zaoberal formovaním urèitých štandardov, ktoré by mali
platipreprácupolícievkaždej
európskej krajine. Je to samozrejmedlhodobýproces,ale
spejeme k tomu, aby polície v
Európe pracovali všade v približnerovnakýchnielenekonomických, ale aj legislatívnych
podmienkach, èo je jeden z
predpokladov pre èo najužšiu
spoluprácu.
l Èo èaká EuroCOP vnajbližšom období?
Ešte pred už spomenutým
jarnýmzasadanímEuroCOP–u
v Krakove sa 12. apríla 2010
bude v Madride kona konferenciapodpracovnýmnázvom
Chráòtetých,ktoríchrániavás.
Konferencia bude zameraná
presnenato,oèomsomhovoril–naproblémysmnožiacimi
sa útokmi na policajtov vo výkone služby v mnohých krajinách Európy. Cie¾om konferencie je upozorni na tento
(Pokraèovanie na strane 3)
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Mýtnapolíciasavaprílistanesúèasou
službydopravnejpolície
Do Policajného zboru sa v
apríli tohto roka zaèlení mýtna
polícia.Mýtnipolicajtibudúsvojuèinnosvykonávaakosúèas
dopravnej polície, prièom ich
povinnosti a oprávnenia zostanú nezmenené. Vyplýva to z
novelyzákonaoželezniènejpolícii,ktorúschválilparlament.
Novela takisto zjednoduší
prechod zo Železniènej polície
doPolicajnéhozboruanaopak.
Reaguje tým na fakt, že Železnièná polícia je od 1. apríla
2009vriadiacejpôsobnostiMV
SRasúèasnýspôsobprechodu
medziobomazložkamijeažkopádny. Železnièný policajt tak
nebudemusieukonèislužobný
pomer a požiada o opätovné
prijatie, ako je to v súèasnosti.
Prechod medzi zložkami bude
plynulý; umožní sa napåòanie
operatívnych potrieb útvarov.
Možnos prechodu však bude
podmienená písomnou žiadosou, o ktorej rozhodne mi-

nister vnútra alebo sa prechod
vykoná na základe organizaènýchzmien.
Novela tiež mení zákon o
štátnej službe v Policajnom
zbore a zefektívni rozmiestòovaniepolicajtovnaútvary.Mladých policajtov zo zálohy pre
študujúcich policajtov bude po
skonèení štúdia možné ustanovidofunkcietam,kdetobude
potrebné. Možnos preloži takéhotopolicajtanaurèenýútvar
naurèitýèasjenovinkou.Zmena umožní operatívne reagova
na potreby Policajného zboru.
Policajti budú po skonèení teoretickej prípravy zároveò získavapraktickéskúsenostizvýkonu služby. Zefektívni sa aj
napåòanievo¾nýchtabuliek,ktoré boli navýšené rozhodnutím
vlády na boj s kriminalitou na
strednomavýchodnomSlovensku.
(TO KMV, 09.02.2010)

Ilustračné foto J. Dubravay

NR SR: Novela zabráni predaju zbraní cez internet

Inzerátytypu„Predámzbraò“
byužSlovácinainternetdáva
nemali.Zabrániimvtomvládna
novela zákona o zbraniach a
strelive,ktorúdnesschválilparlament. Právna norma dopåòa
doteraz chýbajúci kategorický
zákaz uzatvára zmluvu na
dia¾ku,ktorejpredmetomjekúpa zbrane alebo streliva. „Dochádzaktomu,abyzbraòbolo
možnénakupovalenvkamennýchobchodoch,pretožepôvod
zbrane, jej oznaèenie a všetky
veci súvisiace s nakupovaním
zbraní je potrebné overi na
mieste.Procedúranákupuzbraní je komplikovaná,“ vysvetlil
predkladate¾ novely minister
vnútra Robert Kaliòák a dodal,
že „rozvoj nakupovania zbraní
cez internet rozhodne nie je
vhodnépodporova.“Ministersi
predaj zbraní cez internet ani
neviepredstavi.
Právna norma obsahuje aj
presnú definíciu pojmu zbraò a
stanovuje jej hlavné èasti.
Okrem toho sa vymedzujú aj
funkènékópiezbrane,tedareplikaalebonapodobeninazbrane
ako aj maketa streliva a rez
zbrane.
Zbraòou sa rozumie prenosné zariadenie, ktoré vystre¾uje,jekonštruovanéalebomôžebyupravenétak,abyvystre¾ovalo strelu a ktorého princípom funkcie je okamžité
uvo¾nenie energie pri výstrele.

Za zbraò sa považuje aj jej
hlavnáèas,súèaszbrane,replika zbrane a napodobenina
zbrane.Replikouzbranesarozumie funkèná kópia zbrane,
ktorejtvararozmerysúzhodné
s pôvodnou zbraòou, ale technologický postup výroby ani
materiál súèastí nemusí by
zhodný s pôvodnou zbraòou.
Napodobeninou zbrane je zas
pod¾atextunovelytakáfunkèná
kópia zbrane, ktorej tvar, rozmery a technologický postup
výroby ani materiál súèastí nemusí by zhodný s pôvodnou
zbraòou.
Zbranesavnovelerozde¾ujú
do štyroch kategórií. Zbraòou
kategórieAjezakázanázbraò,
zakázané strelivo a zakázané
doplnky zbrane, všetky sú v
textezákonapresnevymenované. V kategórii B sú zbrane,
podliehajúce povo¾ovaciemu
konaniuaevidenènejpovinnosti.ZbranekategórieCpodliehajúohlasovacejaevidenènejpovinnosti.VkategóriiDsúostatnézbrane–primanipuláciisnimimusídržite¾maprisebeiba
doklad totožnosti a zbraò
nesmie vidite¾ne nosi alebo
prepravova.Keïžeoblaszbraní zaznamenala technické inovácie,autorinovelydotejtokategórie pridali napríklad pojmy
narkotizaèná,paintbalováaairsoftovázbraò.
(SITA, 3. 3. 2010)

Tomu sa hovorí smola!

Na križovatke v tesnej blízkosti budovy KR PZ Bratislava sa zrazili dve záchranárske vozidlá, ponáh¾ajúce sa na zásah so zapnutými majákmi. Žia¾, havária sa nezaobišla bez zranení…

Bezplatnéobjednávaniepríslušníkovnavyšetrenie
vNemocnicisvätéhoMichala,a.s.
Nemocnica svätého Michala,a.s.naprevádzkeCintorínska a na prevádzke Cesta na
červený most v  rámci skvalitnenia služieb zabezpečila pre
príslušníkovPolicajnéhozboru,
Železničnej polície a príslušníkovHasičskéhoazáchranného
zboru možnosť vyšetrenia na
základe bezplatného objednania termínu na vyšetrenie v
určenomčasenavšeobecných
a špecializovaných  ambulanciáchnemocnice.Zoznamambulanciíjeuvedenýnastránke
www.nsmas.sk.
V prípade záujmu o túto
službu, je potrebné objednať
sa na vyšetrenie osobne. V
objednanom termíne stačí, ak
narecepciinaprevádzkeCintorínska alebo na recepcii na
prevádzke Cesta na Červený
most NsM, a.s. príslušník
predloží služobný preukaz a
odporučenievšeobecnéhoaleboodbornéholekáranavyšetrenie.
Pracovníčka recepcie zabezpečí, aby takáto požiadavka bola realizovaná v príslušnej ambulancii v najbližšom

voľnom termíne. Pacienta –
príslušníka PZ, ŽP a HaZZ
bude možné objednať cez
ambulantný objednávací systém aj priamo z  ambulancie
na ambulanciu sestrou alebo
lekárompodľajehoindividuálnejindikácie.Popríchodepríslušníka v objednanom čase
pred ambulanciu ho sestra
ihneď ako to bude možné,
zavolá do ambulancie na vyšetrenie.
Týmto opatrením sa snažímevčonajväčšejmierevyjsť
v ústrety príslušníkom PZ, ŽP
aHaZZaskrátiť ichčakaniev
rezortnom zdravotníckom zariadenínaminimum.
Služba bezplatného objednania na vyšetrenia pre príslušníkov Policajného zboru,
Železničnej polície a príslušníkov Hasičského a  záchrannéhozborubudevNemocnici
svätého Michala a.s. v prevádzkeod1.3.2010.
mjr. MUDr. Marian Križko,
PhD.,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Nemocnica sv. Michala, a.s.

Koneènesaaj
ubytovòavSOŠPZ
vPezinkudočkala
Bratislava – Rezort vnútra
chce zrekonštruova ubytovòu
pre policajtov
pri Strednej
odbornej
škole Polic a j n é h o
zboru SR
na Fajgalskej ceste
v Pezinku,
na budove pribudne aj nadstavba. Ministerstvo predpokladá,
žeprojektbudestá2163827
eur bez DPH. Dodávate¾a stavebných prác vyberú verejnou
súažou, rozhodova bude najnižšiaponúknutácena.Vyplýva
to z oznamu vo vestníku verejnéhoobstarávania.Zmluvus
víazomsúažeplánujúuzavrie
na obdobie od 23. apríla 2010
do30.novembra2011.Ponuky
môžu podáva do 11. marca,
obálky s ponukami otvoria na
ministerstveodeòneskôr.
(SITA,15.2.2010)

Krásne prežitie ve¾konoèných sviatkov,
dostatok vody, ve¾a pohody, hojnos
úsmevov a za nošu radosti
praje Odborový zväz polície v SR
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S predsedom OZP v SR Miroslavom Litvom na aktuálne témy
pamäti, že policajti sú
nepretržite pod drobnoh¾adom
vážny problém a v celoeu- verejnosti a každé, aj to najrópskom meradle naštartova menšie zakopnutie vážne
úsilienájsriešenia.
poškodzuje úsilie a výsledky
l Vráme sa na Sloven- všetkýchostatných.Chcemposko. Máme pred vo¾bami, èo žiada aj všetkých nadriadesa okrem iného prejavuje ných, aby veci, ktoré sa javia
zostrujúcimi sa útokmi na problematické, riešili hneï, nie
políciu a na rezort najmä zo až vtedy, keï im prerastú cez
strany médií. Každý väèší èi hlavu.Chcemvšetkýchkolegov
menší preš¾ap je okamžite požiada,abysabezoh¾aduna
bulvarizovaný.
obdobie správali ako profesioAjvposlednomobdobísme náli, ktorí si vždy, za každých
zaregistrovali nieko¾ko prípa- okolnostíavkaždomèasemudov, ktoré boli – èi už právom sia stopercentne plni povinalebo nie – rozmazané. Nebu- nosti,pretožeichktomuzavädem sa vyjadrova k jednotli- zujerovnošatapríslušníkaPZa
vým prípadom, nech inšpekcia berúzatoslušnýplat.
zodpovednerobí,èomárobia
l Zaujímal by nás vývoj v
nech si z toho zoberie ponau- dvoch štátnych akciových
èeniekaždý,kohosatodotýka. spoloènostiach, ktoré založiAle chcem poveda každému lo MV SR – teda v našich
jednému policajtovi, chcem automobilových
opravovkaždéhojednéhopožiada,aby niach avzlúèenej Nemocnici
mimoriadne zodpovedne zva- sv. Michala. Ich èinnos, ich
žovali svoj postup v práci i vo funkènos je pre všetkých v
vo¾nom èase, ale aj svoje vy- rezorte ve¾mi dôležitá…
jadrenia. Aby neustále mali na
Èo sa týka priebehu zlúèe(Pokraèovanie zo strany 1)

niavojenskejanašejnemocnicedoakciovejspoloènostipod
názvom Nemocnica svätého
Michala,taktammožnovcelku
vyslovi spokojnos. Zmenili sa

novejnemocnice,kjejkapacite
atï. si myslím, že v daných
podmienkach to bola najlepšia
vo¾baatrebalendúfa,žezámer dospeje k zdarnému vý-

Ale chcem poveda každému jednému policajtovi,
chcemkaždéhojednéhopožiada,abymimoriadnezodpovednezvažovalisvojpostupvpráciivovo¾nomèase,ale
ajsvojevyjadrenia.Abyneustálemalinapamäti,žepolicajtisúnepretržitepoddrobnoh¾adomverejnostiakaždé,
ajtonajmenšiezakopnutievážnepoškodzujeúsilieavýsledky všetkých ostatných. Chcem požiada aj všetkých
nadriadených,abyveci,ktorésajaviaproblematické,riešilihneï,nieažvtedy,keïimprerastúcezhlavu.Chcem
všetkýchkolegovpožiada,abysabezoh¾adunaobdobie
správali ako profesionáli, ktorí si vždy, za každých okolnostíavkaždomèasemusiastopercentneplnipovinnosti,pretožeichktomuzaväzujerovnošatapríslušníkaPZa
berúzatoslušnýplat.
orgány spoloènosti, stavebné
práce na Cintorínskej ulici pokraèujú, nemáme nejaké významnejšiesignályonedostatkoch. Èím nechcem poveda,
že ten proces je bezproblémový,tovôbecnie.Alenapriekurèitým výhradám k lokalizácii

sledkuabudeslúživprospech
všetkých,ktorýmjeurèená.
l Automobilové opravovne?
Toužjetvrdšíoriešok.Vznikomakciovejspoloènostineregistrujem nijakú podstatnú
zmenu najmä vo vzahu k

výsledkom.Automobilovéopravovne sú vážny otvorený problém, upozoròujeme na to
nepretržite, absolvovali sme
ve¾arokovanískompetentnými
vrezorte,zatia¾h¾adámeriešenieproblému.Keïsmesavroku 2008 pýtali, aký je vlastne
úèel vzniku akciovej spoloènosti, v èom bude prospešná pre celý rezort, v èom pre
zamestnancov opravovní, v
èomprerozvojsamotnejakciovej spoloènosti, tak odpovede
na tieto otázky dodnes nemáme. Nová akciová spoloènos
sa borí s finanènými nákladmi,
ktoré predtým automobilové
opravovne ako príspevkové
organizácie nemali. Doterajšie
pôsobenie akciovky je len finanènoustratouastratouèasu,
prièom si myslím, že všetky
spornébodysadali¾ahkopredvída. Myslím si, že je najvyšší
èasnazásadnériešenietýchto
problémov.
Zhováral sa Peter Ondera

K 1. aprílu kuchyòa konèí, ïalej sú nejasnosti…

(Pokraèovanie zo strany 1)

Ilustračná snímka Ondera

níkaè.249,celáakciasivyžiadanákladyvovýškeviacako1,
8miliónaeur(bezDPH)apredpokladájejtrvanienaosemme-

siacov. Otváranie ponúk uchádzaèov malo by 4. februára
2010.Jasnýtermínzaèiatkurekonštrukcie bol ve¾mi dôležitý
preto,abyzasainíkompetentní
mohli vèas zabezpeèi pre 600

zamestnancovnáhradnéstravovanievnejakejinejjedálni,pretoževblízkostinašejbudovyna
Raèianskej neexistuje to¾ko verejných stravovacích zariadení,
ktorébymohliuspokojitakýpoèet stravníkov cez gastrolístky.
Nehovoriac o dodržiavaní dåžky
prestávkynaobedanehovoriac
otom,žeprerezortjenáhradná
forma stravovania prostredníctvomgastrolístkovdosvýrazne
drahšia.
Keïže nikto niè konkrétne
nevedel,vbudovesadennešírili „zaruèené“ informácie, kde
savlastnebudú¾udiastravova,
na OZP vyvolávali ¾udia, èi si
ešte majú kupova lístky, kedy
tobudeaako…
Vynaložilismemaximumúsilia získa èo najpresnejšie informácie, hovorili sme s ve¾kým
poètom kompetentných, výsledok však nezodpovedá vynaloženému úsiliu. Keï to ve¾mi
skrátime, ešte tesne pred zada-

Fico: Na prevenciu kriminality a požiarov by mohli prispie poisovne
Komerènépoisovnebymohli v budúcnosti pod¾a premiéra
Roberta Fica prispieva peniazmi na preventívne projekty,
ktoré by pomáhali znižova
trestnú èinnos, nehodovos èi
poèetpožiarov.
„Ministerstvo bude musie
vstúpi v novom volebnom obdobídokomunikácieakonzultáciíspoisovòamiah¾adanejaké riešenie, pretože znižovanie
nehodovosti, znižovanie poètu
krádeží, znižovanie prípadov
požiarov, bude aj na prospech
poisovniam, ktoré nebudú musie vypláca také ve¾ké sumy
akonáhraduškody,akoteraz,“
uviedolFicopoštvrtkovomkontrolnom dni v rezorte vnútra.
Rezort vnútra roène vynakladá
asi 1,3 milióna eur na rôzne
preventívneprogramy,napríklad
na budovanie kamerových systémov.„Súajïalšiepreventívne

aktivity,naktoréžia¾štátnemá
peniaze. Domnievame sa, že
zdrojtýchtopeòazíbymoholby
vkomerènýchpoisovniach,ktoré dnes prispievajú do špeciálnehofondunanákuptechniky pre hasièov a záchranárov,“
myslísiFico.

Pod¾a spomínaného pravidla
sú poisovne povinné odvies
èaszprijatéhopoistnéhozpovinného zmluvného poistenia
zodpovednostizaškoduspôsobenú prevádzkou motorového
vozidla na osobitný úèet MinisterstvavnútraSR.Tietopeniaze
rezort spolu s Ministerstvom financiíSRrozde¾ujenatechniku
prejednotkypožiarnejochrany.
Pod¾a Fica by sa možno dalo
hovorispoisovòamiotom,že

by na základe dohody vytvorili
ajpreventívnyfond.Donehoby
vložilièaspeòazí,ktorévyberú
nakomerènompoistnomnapríklad proti krádežiam, alebo proti
živelným udalostiam typu oheò
èizaplavenie.
„Ztohtopreventívnehofondu
by sa financovali aktivity, ktoré
by im potom znižovali potrebu
nahrádza škody, ktoré sú spojené s takýmito udalosami,“
uvažuje Fico, pod¾a ktorého je
tonámetdobudúcnosti,pretože
prevencienikdyniejedos.
Model financovania prevencie, ktorý by sa podobal na
príspevkyodvádzanéhozpovinného zmluvného poistenia za
autá, sa pozdáva aj ministrovi
vnútra Robertovi Kaliòákovi.
Ako upozornil, išlo by však o
podstatnemenšiusumupeòazí.
(SITA, 21. 2. 2010)

nímèíslaPOLÍCIEdotlaèe,teda
18. marca 2010 vlastne nebolo
jasnétakmerniè–ibato,žejedáleò s kuchyòou k 1. aprílu
konèiasvojuèinnos,ženyhneï
posviatkochzaènúsvypratávaním priestorov a nastúpia stavbári. Medzièasom zasa iní kompetentnímuselivyhlásisúažna
obstaranie dodávate¾a náhradného stravovania niekde v okolí
budovynaRaèianskej.Výsledok
súažemábyznámydo6.apríla–aksanièneoèakávanénestane. Ak by totiž súaž nebola
úspešná, 600 stravníkov od 1.
aprílaostanebezstravyasituácia sa – aj pod¾a slov riadite¾ky
kancelárie prezidenta PP plk.
Anny Krá¾ovej – bude musie
riešigastrolístkami.Pokia¾súaž
prebehne úspešne, stravovanie
bymalobyužvaprílizabezpeèenékspokojnostivšetkých.
Na ako dlho bude kuchyòa
odstavená, to v tejto chvíli tiež
niejejasné.Natri,našes,alebo dokonca na osem mesiacov? Nevedno. Trápi to najmä
20zamestnancovkuchyne,ktorí pod¾a prís¾ubov majú na toto
obdobiedostanáhradnúprácu.
V spomenutý dátum však ešte
nevedeli niè bližšie. Odborový
zväz polície v SR celú situáciu

ïalšej pracovnej náplne zamestnankýò kuchyne pozorne
sleduje.
Viazlaspolupráca
V snahe získa èo najviac
informáciísmehovorilisväèším
poètom pracovníkov viacerých
odborov,ktorídorekonštrukciea
zabezpeèenia náhradného stravovania majú èo hovori. Aby
smesanikohonedotkli,nebudememenova.Jevšakažkézbavisadojmu,žeprilepšejspolupráci viacerých odborov sekcie
ekonomiky z tej istej budovy na
Košickej ulici tých neznámych
velièín mohlo by v tomto èase
už ove¾a menej, alebo nemuseli
byvôbecžiadne.Neustálesme
však mali pocit, že za celý problém zodpovedá niekto iný, nie
všakten,kohosmepráveoslovili. O zámere rekonštrukcie pritom kompetentní vedeli dostatoènedlho,sve¾kýmpredstihom
bolo teda známe aj to, že 600
stravníkov poèas rekonštrukcie
budemusiechodiniekaminam.
Preèosatátozásadnávecrieši
opänaposlednúchví¾u???Povietesi,vnašomrezortetonieje
nijaká zvláštnos. Nuž, naozaj
nieje.
Peter Ondera

Nemeckápolícianasadí„doboja“proti
nedisciplinovanýmvodièomprázdneautá
Dopravnápolíciazokolianemeckého Düsseldorfu zaène
èoskorovbojiprotinedisciplinovaným vodièom využíva zaujímajú novinku: popri nebezpeè-

nýchúsekochdia¾nicanamiestach, kde sa vyskytuje najviac
havárií, budú najnovšie stá
hliadkovévozidlá–bezposádky. Ako píše nemecký denník
Frankfurter Allgemeine Zeitung

v dnešnom vydaní, aj policajné
autábezposádokmajúnamotoristov, jazdiacich prirýchlo,
„ve¾mi priaznivý vplyv“. Dobré
skúsenosti s touto metódou už
mánapríkladpolíciavBritániièi
Francúzsku. Pod¾a policajného
riadite¾stvavDüsseldorfesatotiž vodièi nemôžu spolieha, že
v hliadkových autách nikto nesedí–príležitostneavnepravidelnýchintervalochichtotižpolicajtiajvyužijú.
(web, 16. 3. 2010)
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„Skrátenci“,„poverení“atíïalší…:ktoèomôžeaèoužnie?

Trinás vlastnoruèných podpisov pod jednou sažnosou

ný èlánok, ale tento sa neopieraložiadnefaktyaajpoodvolaní sa na tento èlánok sa naši
nadriadenílenpousmialiamyslelisisvoje…“píšu.OdPrezídia
PZpretopisateliaoèakávali,že
k ich sažnosti zaujme jasné
stanoviskoa„zjednánápravu“.

jeimasijasnýanirozdielmedzi
náplòamiv2.a4.platovejtriede. Zdá sa, že aj s odstupom
èasunejasnostipretrvávajú?
Svetlodonejasností
List bol doruèený na Prezídium Policajného zboru a
následne na základe poverenia
prezidenta Policajného zboru
zaèal odbor kontroly Prezídia
Policajnéhozborukonapriamo
namieste–naúrovniKRPZv
KošiciachinaORPZ.„Kraj“potvrdil,ževtejtovecinevydalnijaký interný akt riadenia, zašli
preto priamo do „kuchyne“ OR

personálneho rozkazu ministra
vnútra Slovenskej republiky è.
50/2008 zaradených v 2. platovejtriede.
Spracovate¾omrozkazuriadite¾a OR PZ v Košiciach è.
14/2009 bol odbor poriadkovej
polície OR PZ v Košiciach.
Nadriadení obsah rozkazu zdôvodòovalitým,žepríslušníciPZ
zaradenívtýchtofunkciáchboli
poverení vykonávaním úkonov
skráteného vyšetrovania v
zmysle § 10 ods. 8 písm. b)
trestného poriadku, prièom nebolaichèinnoskonkretizovaná,

Podobné problémy nám v
uplynulom období hlásili z viacerých kútov Slovenska, viackrátsmesaimvPOLÍCIIvenovali a aj viceprezident PZ gen.
Stanislav Jankoviè v lanskom
augustovom èísle na margo
niektorýchnadriadenýchnanižších úrovniach konštatoval, že
im pojem „poverený policajt“
eštestáleniejedosjasnýanie

PZ.Napretrassadostalrozkaz
okresnéhoriadite¾aè.14/2009o
vykonávaní trestného konania
zodòa25.2.2009,ktorýmpoverilvykonávanímúkonovskráteného vyšetrovania v zmysle
ustanovenia § 10 ods. 8 písm.
b) Trestného poriadku taktiež
referentovzostálejslužbyareferentov s územnou a objektovou zodpovednosou, v zmysle

nako¾ko podrobnosti o èinnosti
poverených policajtov sú ustanovené v TP, resp. vo vykonávacíchvyhláškach,rozkazocha
nariadeniach. Rozkazom chceli
dosiahnu, aby referenti s ÚOZ
mohli vo vymedzenom rozsahu
vykonávaúkonyskrátenéhovyšetrovania,nako¾kookreminých
povinností,ktoréimvyplývajúz
popisu služobnej èinnosti, plnia

Signatármi boli policajti s
územnou a objektovou zodpovednosou (ïalej len ÚOZ) z
ObvodnéhooddeleniaPZKošice–Sever,ktorísaredakciivyžalovali, že ich nadriadený vydalrozkaz,pod¾aktoréhomusia
aj oni vykonáva celé skrátené
vyšetrovanie aj v známych veciach .Vraj im to len prospeje,
ve¾asanauèia,tvrdiliimnadriadení. „My ako kolektív RsÚOZ
všakstýmtonázoromnesúhlasíme.Nievšakpreto,žebysme
sa takýmto spôsobom nechceli
nauèi aj prácu poverených príslušníkov,èobynámpomohlov
ïalšom kariérnom raste, ale z
dôvodu, že je to protizákonné,
ale naviac pod¾a nášho názoru
môževtejtoproblematikedôjs
aj k fatálnym následkom…“
Podrobnejšietietonásledkyrozviedli,každémuprávnikovimusí
byjasné,oèoide…
Vrozporesozákonom?
Sažovatelia tiež tvrdili, že
úkony, ktoré urobia, podpisuje
poverený policajt. Predložili
kompletný rezortný právny výkladkproblematikepoverených
policajtov (4. platová trieda), z
ktorého nám bolo jasné, že aj
„územári“v2.platovejtriedesú
v tejto veci úplne doma, dobre
poznajú vyhlášku MV SR è.
648/2008 i všetky ostatné normy. Dospeli teda k názoru, že
rozkazichnadriadenéhojesnimi v priamom rozpore. „Referent s územnou a objektovou
zodpovednosouniejeoprávnený vykonáva celé prípravné
trestnékonanie,“uzatvárajú.„V
augustovom èísle mesaèníka
POLÍCIEbolzverejnenýobdob-

Ilustračná snímka Ondera

V posledný deò lanského roka sme dostali do redakcie
list – sažnos, súbežne adresovanú aj Prezídiu PZ. Zaujal nás na prvý poh¾ad, pretože na redakènom stole
dos zriedka vidíme list vlastnoruène podpísaný trinástimi príslušníkmi PZ.

ajúlohystálychslužiebvzmysle platných právnych noriem.
Tvrdilitiež,žepolicajtizaradení
na funkciách referent stálej
služby, referent s ÚOZ a starší
referent – poverený policajt vykonávajú úkony skráteného vyšetrovaniavsúladesrozkazom
riadite¾a OR PZ v Košiciach è.
14/2009 zo dòa 25. 2. 2009
upravujúcivykonávanietrestného konania v zmysle ustanovenia § 10 ods. 8 písm. b) TP, v
súladesvyhláškouè.648/2008
avsúladespopisomslužobnej
èinnostipolicajta.
Malipravdu
Prezidiálnakontrolavšakdala v plnom rozsahu za pravdu
pisate¾om. Vo všetkých kontrolovanýchprípadochsaukázalo,
že„územári“naOOPZKošice
– Sever robili aj celé „známe“
prípady až po podanie návrhu
naobžalobuavykonávalirôzne
procesné úkony v rozpore so
spomenutouvyhláškouè.648z
15. decembra 2008. Tá totiž v
paragrafe 5, ods. 2 jednoznaène urèuje, ktoré rozhodnutia,
opatrenia a úkony môžu vykonávapolicajtislužiebporiadkovejadopravnejpolície.
Záverzisteníboltaký,žepolicajti s ÚOZ vykonávali úkony
skrátenéhovyšetrovanianadrámecsvojhoslužobnéhozaradenia, resp. nad rozsah upravený
vyhláškouè.648/2008.
Dôsledkynesprávnevydanéhorozkazusúvážnejšie,akoby
sanaprvýpoh¾admohlozda.Z
pochopite¾ných dôvodov ich
radšej nedetailizujeme. Odbor
kontrolyPPZvsúèasnostièaká,
aké závery a opatrenia na nápravu zistení v tomto konkrétnom prípade prijme OR PZ a
KR PZ v Košiciach. Zdá sa
však,žeprípadkošických„územárov“ stále nemusí by ojedinelý, preto sa k problematike
eštevPOLÍCIIvrátime.
Peter Ondera

Opitý mladík poslal náèelníkovi ïakovný mail
Kriminalita v Prešove vlani
vzrástla.Uviedoltookresnýriadite¾PolicajnéhozboruvPrešove Dušan Sabol, pod¾a ktorého
sa bezpeènostná situácia
napriek tomu zlepšuje. „Nárast
môže by aj následkom hospodárskej krízy. V minulom roku
kriminalita v okrese mierne
vzrástla,aleoprotiroku2006je
stále v poklese,“ informoval D.
Sabol.
Zaposlednétrirokypribudliv
meste rôzne akcie. „Mesto žije
viac ako kedysi. Je to fajn, ale
prináša to aj negatívne dôsledky.Nechceme¾udílensankcionova, ale aj prevenène prichádza s tým, aby sa trestnej
èinnostipredchádzalo,“povedal
primátor mesta Prešov Pavel
Hagyari(nez.).
Mestskípolicajtibypod¾aprimátorovho nariadenia nemali
pokutovaturistov,ktorízablúdia
autom do centra. „Chceme ¾uïom vysvetli, že si nedali pozor. Avšak iba zahranièným.

Vranovèania alebo Košièania
Prešov a jeho znaèky i obmedzeniapoznajú,“uviedolprimátor.

Marián Onder, ktorý žije
nieko¾ko rokov v Èechách, má
inú skúsenos. „Asi tak pred
dvoma rokmi som vošiel omylomdocentra.Nevšimolsomsi
znaèku,ktorábymizakazovala
ís tým smerom. Po pár mesiacochmazastavilapolíciaadala
pokutu. Moje auto má èeskú
znaèku, žijem tam a Prešov až
tak dobre nepoznám,“ povedal
námOnder.

Kamerovýsystémpovažujú
zaúèinný
Mestská i štátna polícia zabezpeèujúspoloènývýkonslužby.Pomáhaimkamerovýsystém.„Hliadkypôsobia v rámci mesta
Prešov a policajti môžu
slúži bezprostredne,
dokážeme
aj
my
rýchlejšie reagova na
podnety, ktoré zachytáva kamerový systém,“
uviedolSabol.
Vïaka kamerovému
systémudokážupolicajtipromptnereagovanaporušenie zákona, ktorý kamera zachytí. „Bitky by mohli skonèi aj
omnoho horšie, keby sme kamerový systém nemali,“ skonštatovalriadite¾.
Náèelník mestskej polície v
PrešoveJánAndrejkokonštatoval, že v minulosti zaznamenávali viac sažností na èinnos
mestskej polície. „Dnes je to
skôrnaopak.Mámèerstvovpa-

mätimailod15–roènéhochlapca, ktorý nám poïakoval, že
smemupomohli,keïbolopitý.
S¾úbil, že do osemnástky po
alkohole nesiahne,“ povedal J.
Andrejko.

Mestskí policajti robia rôzne
preventívne akcie. Chodia ku
deom do školy, školia i dôchodcov.Vtomtorokuplánujúi
Deòbezpokút.
(Korzár, 18. 3. 2010)

Sú z daňového úradu! Asi presiaklo na povrch, že tu máš čierne dušičky!
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Nieko¾ko postrehov z roènej správy o kontrole ochrany utajovaných skutoèností
ku personálnej bezpeènosti
(napr. bezpeènostná zamestnankyòa si zle vyrátala dåžku
platnosti svojej bezpeènostnej
previerky); avšak najèastejšie
nedostatky sa vyskytovali pri
spracúvaní utajovaných písomnostínanecertifikovanýchtechnických prostriedkoch. Jedno
anonymné oznámenie (zaslané
naNárodnýbezpeènostnýúrad
a zároveò aj sekcii kontroly a
inšpekènej služby MV SR) o
oboznamovaní sa funkcionára
PZ s utajovanými skutoènosami bez náležitej bezpeènostnej
previerky – nebolo potvrdené.
Najdôležitejší je však fakt, že v
minulomrokunebolzistenýúnik
utajovanej skutoènosti. Èo na
jednejstraneteší,aleajzaväzuje…
Nápravanedostatkov
Tietoaïalšieúdaje,zaslané
Národnému bezpeènostnému
úradu (ïalej len „NBÚ“), sú
obsiahnutévSpráveokontrole
ochrany utajovaných skutoèností v rezorte Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky za
rok 2009, ktorú pán minister
podpísalkoncomfebruáratohto
roku.
Roèná správa o kontrole
ochrany utajovaných skutoèností(ïalejlen„OUS“)neobsahujelenpoètykontrolnaúsekuOUS,vydanýchmetodických
usmernení, ale napovedá aj o
celkovej práci na tomto úseku.
Niektoréèíslaztejtosprávyma-

Nadnárodný preventívny projekt „TVOJA SPRÁVNA VO¼BA“
Dòa 25. januára 2010 o
10.30hodsavBratislaveuskutoènilo otvorenie putovnej interaktívnej tvorivej dielne „Tvoja
správnavo¾ba“.PrezídiumPolicajnéhozborupredložilovrám-

ci programu Európskej komisie
„Predchádzanieabojprotitrestnej èinnosti“ projekt s názvom
„TVOJASPRÁVNAVO¼BA“.
Hlavným cie¾om projektu je
snaha o elimináciu
trestnej èinnosti pod
vplyvom návykových
látok a informovanie o
škodlivostiichužívania
so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu.Projektjeurèenýpredetivoveku9–
10rokov.Využívainovatívne prístupy práce
sdemivprevenciikriminality formou interaktívnej tvorivej dielne.NaprojekteparticipujeÈeskárepublika.
Súèasou interaktívnej tvorivejdielnejepanel„Marihuana“,
panel„Tabak“apanel„Alkohol“,
pracovnýstôlpredetis30sto-

lièkami,hranazemapracovný
stôl s otázkami. Deti dostanú
pracovné listy, animátori metodický materiál, ktorý im umožní
pútavou hravou formou zvýši
právnevedomiedetívbojiproti
spoloèensky negatívnymjavom.
Doprojektusa
zapojí40miestv
rámci Slovenskej
republiky a 20
miest v Moravskosliezskom  a
O l o m o u c k o m
krajivÈeskejrepublike. Realizuje ho 120 vyškolených lektorov.
Celkovo sa projektu zúèastní 28 650 detí, prièom na Slovensku sa predpokladáúèaspribližne19750detí a v Èeskej republike 8 900
detí.

Putovná výstava sa bude
postupne presúva do jednotlivých miest, bude trva 29 mesiacov a skonèí sa 31. decembra2011.
(db, PPZ)

júvýpovednúhodnotu,pretosa
o ne s vami podelím aj s prípadnýmkrátkymkomentárom.
Tak v prvom rade, v zmysle
zákona è. 215/2004 Z. z. o
ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ïalej len
„zákon“), za OUS zodpovedá
vedúci, v našom rezorte okrem

ministra, štátnych tajomníkov a
vedúcehoslužobnéhoúradusú
to predovšetkým riaditelia a na
obvodných úradoch prednostovia(èl.3NMVSRè.85/2008o
OUS). Tí si môžu na plnenie
úlohvyplývajúcichimzozákona
apredpisovvydanýchnaichvykonanie zriadi osobitné pracovisko,alebopísomnepoverizamestnanca vykonávaním týchto
úkonov v rozsahu, ktorý vymedzí. V minulom roku okrem
osobitných pracovísk (zaradenýchvrámciSITBMVSR)plnilo úlohy na úseku OUS – 454
bezpeènostnýchzamestnancov.
Tento poèet považujem za primeraný.
Vrámcikontrolnejèinnostina

úseku OUS bolo naším odborom,jednotlivýmiútvarmiministerstva, Policajného zboru, Železniènej polície, Hasièského a
záchranného zboru, ako aj
obvodnými úradmi, vykonaných
celkom 2 019 kontrol. (Najviac
na úseku bezpeènosti technických prostriedkov – 640). Vo
všeobecnosti boli nedostatky
zistené vo všetkých podsystémoch – administratívnej bezpeènosti, personálnej bezpeènosti,naúsekufyzickejaobjektovejbezpeènosti,aleajnaúsekubezpeènostitechnickýchprostriedkov. Výpoèet zistených
nedostatkovbybolpomerneširoký. Dôležitý je fakt, že prijaté
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli splnené.
Voèi zodpovedným osobám za
zistenéporušeniaprijalikompetentníriaditeliaadekvátneopatrenia, cez pohovor, výèitku, až
po disciplinárne a personálne
opatrenia.
Voèakávanínovéhozákona
Doterajšia prax ukazuje, že
je dostaèujúce, keï v rezorte
vnútra pracujeme prevažne v
stupòoch utajenia Vyhradené a
Dôverné. O tom svedèia aj
nasledovné údaje. Z vlastných
(namivytvorených)utajovaných
písomností bolo 77.038 stupòa
utajeniaVyhradenéa79stupòa
utajeniaDôverné.Zdoruèených
utajovaných písomností od mimorezortných pôvodcov, ktoré
bolivroku2009zaevidovanév

protokoloch utajovaných písomností, bolo 6.188 stupòa
utajenia Vyhradené a 189 stupòautajeniaDôverné.
V rámci medzinárodnej spoluprácerezortnýregisterzahraniènýchinformáciívedenýodborom ochrany utajovaných skutoèností SITB MV SR zaevidoval463utajovanýchpísomností.
Podstatnúèasznichtvoriliutajované písomnosti z Európskej
únie(333–EUVyhradené,123
–EUDôvernéa5–EUTajné).
Poprvýkrátsmežiadaliútvary,abyzaslaliajpoètyoprávnených osôb v ich pôsobnosti na
oboznamovaniesasutajovanými skutoènosami. Po zrátaní
smezistili,ževrezorteministerstva vnútra je urèených na
oboznamovaniesasutajovanými skutoènosami vyše 20 tisíc
oprávnenýchosôb.
Uvedenéèíslaodrážajúreálny stav na úseku OUS v rezorte.Dásaoèakáva,žeprijatímnovéhozákonaoOUS,(ktorýmáNBÚpredloživtomtorokuajeajvlegislatívnompláne
vládySR),budepotrebnénielen
sasnímoboznámiaaplikova
hodopraxe,alevprocesejeho
tvorby a v pripomienkovom konaní dosiahnu, aby bol
preh¾adnejší, pre našu prax výhodnejší.
JUDr. Peter Tanèibok, riadite¾
odboru ochrany utajovaných
skutoèností SITB MV SR

Platobný terminál v policajných autách
Moderátor: Dopravnápolícia
mánovinku.Pokutyzadopravnépriestupkymôžetezaplatiaj
platobnou kartou. Ministerstvo
vnútraskúšavdvadsiatichpolicajných autách mobilné platobnéterminály.Dobrámyšlienkamávšakjedenháèik.Banky
bysizpokutyodrátaurèitépercento,atosarezortuvnútranepozdáva.

Redaktor: Akvobchodeplatítekartou,sumaputujeobchodníkoviaèasznejajdobanky,
ktorejterminálstepoužili.Ziskové percento sa pohybuje od
výšky sumy, ktorú ste zaplatili.
Rovnakýprincípbymalplatiaj
pri platení pokút na cestách. S
týmvšaknesúhlasírezortnýminister.
RobertKaliòák(Smer–SD),
minister vnútra SR: Pokutaje
príjmom štátneho rozpoètu ako
celok. Preto nie je možné, aby
tátomaržamohlabyceztúkartutaktouplatòovaná.
Redaktor: Prevádzka platobnýchterminálovnesiesosebou náklady. Banky tvrdia, že
domínusunepôjdu.
BorisGandel,hovorcaTatrabanky: Bankamástýmnákladyspojenéakebyneúètovala žiadne poplatky, je v tomto
prípadevstrate.
Alena Walterová, hovorkyòaVÚB: Zaslužbysajednoducho platí. To znamená, že túto
službu asi nebudeme poskytovazadarmo.

Redaktor: Východiskom je
zrejme dohoda paušálneho poplatku za zúètované pokuty, èo
pripustilminister.
RobertKaliòák(Smer–SD),
minister vnútra SR: Totobolo
potrebné hlavne zmeni. Aby
nejakým spôsobom paušálny
poplatok za to nahradil takéto
nieèo,èobyboloprotizákonné.
Redaktor: Slovenská sporite¾òa už teraz vie, že o spoluprácu s políciou sa nebude
uchádza.Vzahranièíjevybera-

niepokútPOSterminálombežnou záležitosou. Napríklad v
Maïarskupokutumôžetezaplati len kartou. Èi sa celoplošne
zaène u nás platobný terminál
používa v policajných autách,
bude známe v apríli, keï vyhodnotia skúšobnú prevádzku.
POS terminály už dlhodobo
využívajú v niektorých mestách
mestskípolicajti.Ichzriaïovate¾
odvádza za každú zúètovanú
pokutubankepoplatok.
(STV,15.2.2010)

Fotoglosa

Snímka autor

Policajtka OCP PZ založila
utajovanú písomnos, prijatú z
mimorezortnej súèasti, do
neutajovaného zberného spisu
(po starom – do zberného
hárku).Atovrámcidruhostupòovéhokonaniavoveciodvolaniasacudziehoštátnehoobèanavoèirozhodnutiuoneudelení
povolenia prechodného pobytu
cudzinca na území SR. Predchádzalotomuviacnásobnéporušenie predpisov upravujúcich
manipuláciu s utajovanou písomnosou a to pri jej príjme,
evidencii, preprave, prenášaní,
spracovávaní…
Písomnos nebola zapísaná
zvláš v doruèovacom zošite,
ale spolu s „obyèajnou“ poštou
nasúpiske.Prizapisovanídošlej pošty si odborná referentka
OCPPZ„nevšimla“,žesajedná
o utajovanú písomnos a zapísala ju do doruèovacej knihy
akoobyèajnú.Ïalšiareferentka
OCP PZ prevzala dennú poštu
aodovzdalajuzástupcoviriadite¾a pre výkon služby na vybavenie.Utajovanápísomnosbolanáslednepridelenápolicajtke
beztoho,abybolazaevidovaná
v protokole utajovaných písomností…
To je len jeden z viacerých
prípadov nahlásených a potvrdenýchakoneoprávnenámanipulácia s utajovanou písomnosouvminulomrokuvrezorte
MV SR. Ïalšie neoprávnené
manipuláciebolizistenénaúse-

Moje tvorivé novinárske zátišie… Kto to tvrdil, že maèka a
myšnemôžuexistovavsymbióze? (po)

UPOZORNENIE!
Uzávierkanasledujúcehočíslabude13.apríla2010
Redakcia
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CENNÍK OPRÁV ZA VYKONANÉ PRÁCE

SEZÓNNA AKCIA
NA VÝMENU A PREZÚVANIE PNEUMATÍK
OSOBNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL PRE SÚKROMNÉ VOZIDLÁ

Automobilové opravovne MV SR, a.s.
DRUH OPRAVY
prevádzka Banská Bystrica
Miþinská cesta þ.21
Bežné opravy a servisné
974 86 Banská Bystrica
Nákladné vozidlá nad 3,5 t

CENA v SK
s DPH

CENA v € s DPH
prehliadky vozidiel mimo MV SR
15,83 za Nh

477

za Nh
CENNÍK OPRÁV ZA VYKONANÉ 15,83
PRÁCE

477

15,83 za Nh

477

za Nh
CENA v € s25,70
DPH

CENA v SK
774
s DPH

ŠKODA FAVORIT, FELÍCIA, FÁBIA
VAZ

VÝMENA PNEUMATÍK

VW PASSAT

VW TRANSPORTER, MULTIVAN

4 ks 0,40 4,99 €
0,40 4,99 €
1,60 €
11,58 €

bez DPH
bez DPH
bez DPH
bez DPH

13,78 € s DPH

Výmena + vyvážiĢ + olovká - elektróny
D + M kolies
vyváženie
olovká
Celkom

4 ks 0,40 4,99 €
0,80 9,98 €
2,00 €
16,97 €

bez DPH
bez DPH
bez DPH
bez DPH

20,19 € s DPH

PREZUTIE PNEUMATÍK
PrehodiĢ + vyvážiĢ + olovká ( 1,60 ) - obyþajný disk
D + M kolies
prezutie pneumatík
vyváženie
olovká
Celkom

4 ks 0,40 4,99 €
0,40 4,99 €
0,40 4,99 €
1,60 €
16,57 €

bez DPH
bez DPH
bez DPH
bez DPH
bez DPH

22,49 za Nh

Bežné opravy a servisné prehliadky vozidiel mimo MV SR

Výmena + vyvážiĢ + olovká - obyþajný disk
D + M kolies
vyváženie
olovká
Celkom

DRUH OPRAVY

19,71 € s DPH

VW GROUP (ostatné):NIŽŠIA-STREDNÁ-VYŠSIA TR.
Nákladné vozidlá nad 3,5 t
OSTATNÉ ZNAýKY: NIŽŠIA-STREDNÁ-VYŠSIA TR.
ŠKODA FAVORIT, FELÍCIA, FÁBIA
Kontrola a nastavenie geometrie náprav
VAZ
Diagnostika VAS 5021/B
VW PASSAT
Diagnostika KIA - GDS
VW TRANSPORTER, MULTIVAN

477 * 595 * 714
477
534 * 656 * 774
477
893
477
835
774
717
678

karoséria

4,4

133

podvozok

4,4

133

2,74

83

VW GROUP (ostatné):NIŽŠIA-STREDNÁ-VYŠSIA TR.
Expresné opravy
OSTATNÉ ZNAýKY: NIŽŠIA-STREDNÁ-VYŠSIA TR.
ODġAHOVÁ SLUŽBA: manipulaþný poplatok
Kontrola a nastavenie geometrie náprav
sadzba za 1 km pri odĢahu 1 vozidla
Diagnostika VAS 5021/B
sadzba za 1 km pri odĢahu 2 vozidiel
Diagnostika KIA - GDS
UMÝVANIE: motor
Klampiarske a lakovacie práce
karoséria
Expresné opravy
podvozok
ODġAHOVÁ SLUŽBA: manipulaþný poplatok
Vyþistenie vnútrajšku vozidla vrátane povysávania
sadzba za 1 km pri odĢahu 1 vozidla
Kontrola EURO 2000 (brzdy, tlmiþe, kvapalina...)
sadzba za 1 km pri odĢahu 2 vozidiel
Zmeranie brzdného úþinku na stolici
UMÝVANIE: motor

Vyþistenie
vnútrajšku
vozidla
vrátane povysávania
Konverzný
kurz
1 € = 30,1260
Sk
Kontrola EURO 2000 (brzdy, tlmiþe, kvapalina...)

Cenník platný od 01.01.2010

PrehodiĢ + vyvážiĢ + olovká ( 2,0) - elektróny
D + M kolies
prezutie
vyváženie
olovká
Celkom

4 ks 0,40 4,99 € bez DPH
0,80 9,98 € bez DPH
0,80 9,98 € bez DPH
2,00 € bez DPH
26,95 € bez DPH

678

15,83 * 19,75 * 23,68/Nh
15,83 za Nh
17,73 * 21,78 * 25,70/Nh
15,83 za Nh
29,63
15,83 za Nh
27,73
25,70 za Nh
23,80
22,49 za Nh
,
15,83 * 19,75 * 23,68/Nh
31,65 za Nh
17,73 * 21,78 * 25,70/Nh
7,85
29,63
0,95
27,73
1,31
23,80
8,09
19,75 za Nh
4,4
31,65 za Nh
4,4
7,85
2,74
0,95
1 Nh - sadzba podĐa typu vozidla
1,31
0,5 Nh*sadzba podĐa typu vozidla
8,09

477 * 595 * 714
953
534 * 656 * 774
236
893
29
835
39
717
244
595
133
953
133
236
83
29
39
244

1 Nh - sadzba podĐa typu vozidla
0,5 Nh*sadzba podĐa typu vozidla

Zmeranie brzdného úþinku na stolici

« * riaditeĐ 096160 6020 * sekretariát 096160 6022 tel./fax 048/4124616

32,07 € s DPH

* personálno-ekonomické oddelenie 096160 6025 * príjem vozidiel 096160 6026 tel./fax 048/4144146
* sklad ND 096160 6028, 0911 470072, tel./fax 048/4143236
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk
IýO: 00735388 DIý: 2021771059 ý.ú.:7000173464/8180-Štátna pokladnica
sklad.aomv-bb@stonline.sk

Cenník platný od 01.01.2010

Investičné životné poistenie
(kombinácia sporenia,
investovania a poistenia)

Benefit pre členov OZP

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.

popularita stúpa najmä vďaka
jehovozidiel
flexibilite
a možnostiam
* personálno-ekonomické oddelenie 096160 6025 * príjem
096160 6026 tel./fax
048/4144146
* sklad ND 096160 6028, 0911 470072, tel./fax 048/4143236
Klasické životné
. kombinácií.
.
sklad.aomv-bb@stonline.sk
Poistenie ako ochrana
poistenie je viac konzeratívny typ
produktu a zmeny v ňom sú mnohokrát
Na kompletné finančné zázemie a
obmedzené, resp. veľmi náročne
zabezpečenie rodiny je okrem sporenia
realizovateľné.
potrebné aj poistenie. Keď sa rodinnému
príslušníkovi stane úraz alebo vážna
Pravidelným a systematickým
choroba, prichádza k neočakávaným a
investovaním do IŽP sa riziko rozkladá a
hlavne neplánovaným výdavkom. Na
investícia sa stáva istejšou. Dlhodobým
začiatku sporenia je našetrené veľmi málo sporením si klienti ušetria zaujímavú
finančných prostriedkov na pokrytie
finančnú sumu, a tak zabezpečia seba aj
vzniknutého deficitu a práve poistenie
svojich najbližších.
vykrýva túto medzeru.
Jedinečná výhoda pre členov OZP
Základným pravidlom poistenia by malo
a ich rodinných príslušníkov
byť dostatočné poistné krytie s
HRsupport Vám, ako členom OZP, prináša
primeraným a hlavne zvládnuteľným
zľavu z počiatočných poplatkov vo výške
poistným. Výber vhodnej poisťovne a
20–30%. Počiatočné poplatky sa väčšinou
konkrétneho poistenia, ktoré nebude
zaúčtujú v prvých rokoch poistenia, zavisí
predražené a bude spĺňať požiadavky
klienta, je náročný a dlhotrvajúci proces, z to však na konkrétnej poisťovni a
poistnom produkte. Vy si dokážete, vďaka
toho dôvodu je najlepšie požiadať o radu
zľave HRsupport, tieto poplatky znížiť a
skúseného človeka.
získať tak viac pre seba a svojich blízkych.
Investičné životné poistenie (IŽP)
« * riaditeĐ 096160 6020 * sekretariát 096160 6022 tel./fax 048/4124616

Je to kombinácia sporenia (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

Pre viac informácií kontaktujte
infolinku HRsupport:
telefonicky: 0944/224221
mailom: ozp@hrsupport.sk

Ospravedlòujemesazadávate¾ominzerciezavynechaniekontaktovnaHRsupportvminulomèíslePOLÍCIE.Redakcia
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To všetko sa ocitlo na papieri...

Zlistu15xtrestaného
Mámsvojukriminálnuèesa
hrdos, pani prokurátorka, nemal som dôvod lúpi 24. 6.
2007, a keby som lúpil, tak by
somtopovedal…

Posunkováreè?
S vyšenapísaným sa prokurátor irelevantne v merite veci
de iure a de facto nevyrovnal,
že som duševne postihnutý –
retardovanýaneschopnýèítaa
písa?!
Nespokojná
Aký priestupok? Veï podozrivý vlastnou rukou napísal na zasnežené okno jej
autaKURVA.Toniejetrestnýèin?(Viïpriloženádokumentácia).

Vykladaèpráva
…vámoznamujem,žepod¾a
§360T.z.jeblízkaosobamanželka, družka, bývalá žena a s
ktoroužijetevspoloènejdomácnosti. A ja som preèin spáchal
na bývalej frajerke, èo zákon
nepozná….
Dispeèerka
(zo záznamu telefonického
dialógu manželky samovraha s
dispeèerkou
zdravotnej
záchrannej služby)
Manželka: Manželprávevyskoèilzokna.
Dispeèerka:
Z ktorého
poschodia?
M. :Zprvého.
D. : Nevreštite tak, nerozumiem vás, z ktorého poschodia?
M.: Zprvého.
D. :Aèostetakározèúlená?
M. :Mámtumalédeti.
D. :Hýbesa,jeprivedomí?
M. :Neviem,nechcemtovidie.
D. : Akože to nechcete vidie?
M. :Bojímsa.
D. : Ale pani, prosím vás
pekne, nebuïte taká bojazlivá,
choïte sa pekne pozrie, prvé
poschodiezasaniejeažtakvysoko…

Narasovúnôtu
(Z trestného oznámenia rasisticky orientovanej pisate¾ky)
Uvádzam, že Vizváryová nosí na krku židovskú hviezdu a
každémurozpráva,žeježidovka,hocijelenobyèajnácigánka…
Z„protipodania“opaène
rasistickyorientovanejobèiankyVizváryovej
…dvoch nevinných ¾udí ste odsúdili len preto, že sú cigáni,
alebo,akoichnazvalinasúde:„etnickáskupina“.Jamám43rokov,alevživotesomnepoèulaže„etnickáskupina“.Nehádžte
náscigánovdojednéhovrecastakýmislovami.To,nežbysme
maliby„etnickáskupina“,nechsmezasaradšejcigáni!
Zvýpovederasisticky
opatrnéhosvedka
Ple mal trošku do tmava a mám taký dojem, no, pod¾a fyziognómietváresommalpocit,moholma,akobysomtopovedal,rómskychpredkov,skrátkacigán,pánvyšetrovate¾.
Zvýpovedívkauze„Èernosi“
Bol som vyšetrovate¾om vyzvaný, aby som oboch spomínaných èernochov popísal. Nehnevajte sa, ale ja ich popísa neviem.Jednalosaoèernochovatísapopisovanedajú–všetci
samizdajúrovnakí.Malitakúèiernupleakokebybolinaboxovanínaèierno.Boltostopercentnýneger.
Vtejistejveciinýsvedok:Obajabolièierniakouho¾,najmä
ten menší… Na otázku vyšetrovate¾a uvádzam, že dnešného
dòasomsavpivárniSteindozvedelodèašníka,vlastneMartin
Èervený mi hovoril, že chlapci vo vinárni rozprávali, že èašník
Štefanimhovoril,ženiekohodopichalièernosi…

Pán šéf! Hlásim, že poštár tu pohrýzol psa!

Ïalšísvedok
Bolitourèiteèernosi,malibrèkavéèiernevlasyanerozprávali
plynuloposlovensky…

Spoveï
Momentálne som vo
väzbe. Každý, kto je tu, hovorí,žejenevinný,ajkeïje
vinný.Jasomnevinná…

Tento formulár Európskej únie musíte vyplniť trojmo ešte skôr,
ako trikrát vystrelíte do vzduchu za unikajúcim páchateľom!
Akotovyzerá,keïsiobvinenývlamaèrobíšvandu
zvyšetrovate¾a…

Zpolicajných zvodiek
Neznámy páchate¾ odcudzil
vozidloèiernejfarbyzn.Mercedes, ktoré patrilo firme InenministeriumWien…
Páchate¾ použil jednoranovú
kresadlovú,tzv.perkusnúpišto¾
znaèkyBlackpowderonly…

Blbé zviera! On nám tuším ten granát aportuje!

Nejedlý? Zdeněk Nejedlý? Robíte si z nás prču, či čo?

…keïsomsavlámaldobytu, zbadal som v postie¾ke
strašne rozkošné, asi dvaapolroèné dievèatko. Pod¾a zariadeniabytusomzistil,žesom
narazil na chudobnú rodinu.
Tak som pristúpil k tomu rozkošnému dievèatku a zavesil
som mu na krk dve retiazky z
predchádzajúcej vlamaèky. Asi
jejtobolomálo,lebomichytilo
zlatúretiazkusplatinovouplatnièkou,ktorúsommalnakrkua
nechcelo ju pusti. Tak som si
zvesilajtúretiazkuazavesiljej
ju na krk. Do postie¾ky som jej
položil aj 35–tisíc korún. Keï
som odchádzal, vošla do bytu
mladáženaakeïmazbadala,
obaja sme nevedeli, èo máme
spravi.Povedalsomjej,abymi
prepáèila,lebosaponáh¾amdo
roboty,pretožejejdcérkamao
všetkopripravila.Natosomvybehol z bytu a utekal som do
auta. To sa mi však nedarilo

naštartova a tak tá žena asi o
desa minút prišla za mnou a
pýtala sa ma, èo to všetko má
znamena.Taksomjejpovedal
pravdu, že som ich prišiel
vykradnú,alekeïsomzistil,že
sú chudobní, rozhodol som sa
tam aspoò nieèo necha, aby
sommalnabudúceèoukradnú.
OtridnisomdostalzPrahybalíèek, v ktorom boli tie tri retiazky, 35 –tisíc korún a môj
obèiansky preukaz, ktorý som
tammuselstrati.Eštevtenistý
deò som zasa všetko zabalil,
pridal som 20–tisíc korún a na
lístok som napísal, že pekne
ïakujem za obèiansky preukaz
ažetieveciapeniazenepatria
matke, ale dieau. A že vždy,
keïmitopošle,takjejtovrátim
apribalím20–tisíckorún.Zároveòsomjupožiadal,abymibalíèkyneposielalaèasto,lebonie
som milionár a musel by som
kvôlitomuèastejšiekradnú…
(zozbieral Ladislav Hanniker)
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StavbáriskvalitniapriestoryprepolicajtovvoviacerýchmestáchSlovenska
Pohodliepreobèanov
izamestnancov
Nitra – Evidencia motorových vozidiel sa presahuje na
Vàšok. Budovu však najskôr
prestavajú.PolíciaplánujezväèšisvojepriestorynaVàšku–na
Piaristickej ulici. Po prestavbe
budovy sem sústredí všetky
služby pre obèanov. V súèasnosti tu vydávajú doklady a
zbrojné preukazy. „Budovu na
Vàšku rozšírime smerom k
chodníku asi o 2,5 metra, aby
bol väèší priestor pre stránky,“
povedala policajná hovorkyòa
Renáta Èuháková. Náklady sa
odhadujú na 480–tisíc eur. Poskytne ich ministerstvo vnútra.
„Pripravenájeajprojektovádokumentácia na prestavbu,“ povedal krajský policajný riadite¾
Dušan Síleš. Bol by rád, keby
sa práce stihli ešte tento rok.
Robisabudepoèasprevádzky.
Vydávaniedokladov(obèianske
a vodièské preukazy, pasy) a
zbrojných preukazov bude doèasnepresahovanénaposchodie. Po dostavbe budovy bude
na Vàšku aj evidencia motorových vozidiel, ktorá je dnes na
Nábreží mládeže. Viaceré presuny robili policajti aj vlani, po
tom, èo kúpili za 1,66 milióna
eur objekt na Pieskovej ulici.
Presahovalosatamkrajskériadite¾stvo z Kalvárie, pohotovostnámotorizovanájednotkaz
Nábrežia mládeže a odbor poriadkovej polície z Vàšku. Na
Kalváriu sa zase prisahoval
dopravnýinšpektorát,oddelenie
cudzineckej polície, oddelenie
ochrany objektov a oddelenie
súkromných bezpeènostných
služieb.
(Echo,5.3.2010)

Džung¾aniejetenpravý
názov
Košice –Policajtisaèoskoropresahujúdoareálubývalej
Vojenskej leteckej akadémie
(VLA) v mestskej èasti
Džung¾a. Zmeni sídlo by tak
postupneodaprílamalitakmer
všetky zložky polície v meste.
Mužizákonabudúareálzdie¾a
spoloènesoštudentmiLeteckej
fakulty Technickej univerzity.
Dovedna je tam 94 objektov,
políciabudevyužíva60.Navyšebudemakdispozícii90garáží, doteraz ich mala len
nieko¾ko. „Vlastníme už celý
areál,Technickáuniverzitatam
mánieko¾kobudovapozemky
podnimi.Prevzalismeobjekty
odvojskabezodplatnýmprevodom a momentálne ich rekonštruujeme. Do opráv zatia¾
investujeme okolo 200–tisíc
eur,“ hovorí krajský policajný
riadite¾ plk. Juraj Bukuš. Jednotlivé zložky máme po meste
roztrúsené.Vyšetrovaèkajena
Alvinczyho, na Južnej triede,
aleajnaFurèi.Kriminálkajena
Štúrovej a vedenie košického
okresu zas na Moyzesovej ulici. To všetko teda prejde do
jednéhove¾kéhoareálu.
Donovýchpriestorovsatak
presahujeÚradjustiènejakriminálnejpolíciezAlvinczyhoa
Južnej triedy, dopravná a poriadkovápolícia.Sídlozmeníaj
OR PZ Košice z Moyzesovej
ulice,kriminálkazoŠtúrovejulice. Do bývalého areálu VLA
presahuje polícia aj skladové
priestoryzBoèiara.Krajskériadite¾stvo polície, podobne ako
ajORPZKošice–okolie,zostáva na pôvodnom mieste. „Momentálneupravujemepriestory

RozkazyanariadenieprezidentaPZ
FEBRUÁR2010
ROZKAZYPREZIDENTAPZ
6. o vydaní Ročného plánu
hlavnýchúlohPrezídiaPolicajnéhozborunarok2010
7. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č.36/2009ourčenífunkcií,pri
ktorýchvýkonesamôžuoprávnené osoby oboznamovať s
utajovanými skutočnosťami v
znení rozkazu prezidenta Policajnéhozboruč.63/2009
8. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č. 40/2009  o zriadení pracovnejskupinynaplnenieopatrení
na zlepšenie stavu a úrovne
vyšetrovania a skráteného
vyšetrovanianaúradejustičnej
akriminálnejpolícieOkresného
riaditeľstva Policajného zboru
vBratislaveVvznenírozkazu
prezidenta Policajného zboru
č.86/2009
9. ovykonanístreleckejprípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva
vnútraSlovenskejrepubliky

10. o vykonaní streleckej
prípravy novoprijatých príslušníkov Policajného zboru útvarovMinisterstvavnútraSlovenskejrepubliky
11. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru
č. 40/2009  o zriadení pracovnejskupinynaplnenieopatrení
na zlepšenie stavu a úrovne
vyšetrovania a skráteného
vyšetrovanianaúradejustičnej
akriminálnejpolícieOkresného
riaditeľstva Policajného zboru
vBratislaveVvzneníneskoršíchpredpisov
12. o zriadení skúšobných
komisií na vykonanie záverečnýchvyšetrovateľskýchskúšok
príslušníkovPolicajnéhozboru
13. ktorýmsameníadopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 93/2008 o zriadení
špecializovanéhotímu
NARIADENIEPREZIDENTAPZ
1. ozrušeníniektorýchinterných aktov riadenia v pôsobnosti prezidenta Policajného
zboru

asahovanieprichádzadoúvahy v apríli. Upravujeme jednu
trojposchodovú budovu, kde
budesídliokresnériadite¾stvo,
sedemposchodovúprevyšetrovate¾ovakriminálnupolíciu,jedáleò a garáže. Keï budú hotovépráce,inštalujúsatotižIT
siete, prerába sa elektrina a
ma¾uje sa, zaèneme so sahovaním.Postupnemenímestaré
drevené okná za plastové a
upraviasaajsociálnezariadenia,“vysvet¾ujeJ.Bukuš.Zároveò dodáva, že by radi splnili
aprílový termín sahovania, aj
keïtoniejejednoduché.„Musíme veci zabezpeèi tak, aby
všetko fungovalo. Podmienky
pre policajtov budú jednoznaènelepšie.Pôjdudoupravených
priestorov,dostanúnovýnábytok. Je tam pre nich navyše k
dispozícii ve¾ké futbalové ihrisko, strelnica, telocvièòa.“ Na
otázku, èo bude s budovami,
ktorézostanúposahovanípolicajtov prázdne, J. Bukuš
vysvetlil:„Pod¾azákonaosprávemajetkuštátubudúvyhlásenézaprebytoènéapredajúsa.
“Situácia by sa mala pre ¾udí
zlepšiajvsúvislostisparkovaním. Vo vnútri areálu budú
môcsíceparkovalenpolicajti,
predbudovouavokolitýchulièkách je však miesta dostatok.
„Všetky pre obèanov dôležité
veci vybavia v budovách
nieko¾ko metrov za vrátnicou.
Samozrejme, že imobilným
obèanomvystavímevýnimkua
budú môc dovnútra aj s vozidlom. Nemôžeme dovnútra
pustikaždéhosautom,pretože to bude uzavretý priestor –
stráženýpolicajnýareál.
¼udiasanemusiaobáva,že
cestovnépasy,obèianskeavodièáky budú musie vybavova
na novom mieste, toto všetko
zostáva v budove bývalého
KrajskéhoúradunaKomenskéhoulici.
(Korzár,4.2.2010)

Preèoodovzdáva2%príjmu
zdanínacentráluOZPvSR?
Váženékolegyneakolegovia!
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 spouèením nájdete na našej webovej stránke
www.ozpsr.sk, alebo na stránke Ministerstva financií SR na
adrese www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4036
Ladislav Graèík, podpredseda OZP v SR

To je kopa!
Tak táto kopa poviazaného
papiera je vydanie novín POLÍCIA v náklade 10 000 kusov.
Každý mesiac nám noviny privezú z tlaèiarne do budovy MV
SR na Pribinovej ulici. Kým sa
dostanú k vám na stôl, je s nimi „trochu“ roboty – najprv s poèítaním a balením, potom zasa
s dopravou… V celom reazci
môže obèas vzniknú zádrhel.
Najdôležitejšie je, aby redakcia
mala presné údaje o adresátovi, preto sme vïaèní, ak nám
poskytnete informáciu, konkrétne ku komu zo základnej organizácie a na akú adresu sa má
balík èi obálka doruèi. Ak vznikne problém, staèí napísa mail
na adresu redakcie
policia@minv.sk
a všetko pôjde ako po
masle…
(redakcia)
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