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Odborový zväz polície v SR organizuje celoslovenskú verejnú zbierku
Odborový zväz polície v SR dòom 15. 6. 2010 získal od
MV SR povolenie na konanie celoslovenskej verejnej
zbierky v prospech zamestnancov rezortu v termíne od
15. júna do 31. júla 2010. Bližšie už pre mesaèník POLÍCIA predseda OZP v SR Miroslav Litva:
Zábery z povodní boli šokujúce. Uvedomili sme si, že tohoroèná povodòová situácia na
Slovensku sa nedá porovna s
akouko¾vek inou živelnou po hromou v uplynulých desa roèiach. Vieme, ako je to so starosami našich ¾udí, chceli sme
im pomôc. Veï mnohí naši
zamestnanci boli v službe, voda
prišla ve¾mi rýchlo, nemali kedy
zachráni vlastný majetok, pretože v súlade s prísahou pomáhali iným obèanom. Spoèiatku
sme však netušili, že rozmer
katastrofy je až taký ve¾ký. Prostredníctvom našich štruktúr
sme rýchlo zmapovali situáciu
na celom Slovensku a zistili
sme, že ani mechanizmy, ktoré

v podobných prípadoch fungujú
v našom rezorte, nebudú tento
raz postaèova – i keï zoh¾adníme aj všetky ostatné formy
pomoci od štátu èi od poisovní,
pretože povodne zasiahli do mácnosti stoviek zamestnancov
rezortu vnútra. A to ešte v tejto
chvíli nemáme úplný a presný
preh¾ad o poètoch a výške škôd.
Zoznamy stále spresòujeme.
l Ktoré formy pomoci
máte na mysli?
Jednu èas škôd saturuje štát
zo svojich zdrojov prostredníctvom obvodných úradov. Ïalšie
možnosti núka sociálny fond
formou nenávratných a návratných pôžièiek. Požiadali sme
ministerstvo vnútra o súèinnos

a operatívnos v tejto veci. Sme
ve¾mi radi a vïaèní, že MV SR,
konkrétne jeho sekcia systemizácie a mzdovej politiky v spolupráci so sekciou riadenia ¾udských zdrojov už po nieko¾kých
dòoch od našej žiadosti vydala
usmernenie na prednostné
využitie sociálneho fondu na
tento úèel, èo otvára možnosti
jeho adresného využitia. Nedá
mi pri tejto príležitosti nepripomenú, že na využitie SOFO
panovali rôzne názory. Keby
sme v istých veciach povolili,
možno by sa prostriedky boli
rozplynuli v iných položkách.
Ïalšie zdroje máme z dvoch
percent darovanej dane, to
všetko je však málo. Pomoc
postihnutým povodòami je teraz
našou absolútnou prioritou a
uvedomujeme si, že pomoc
musí by rýchla. Preto sme sa

rozhodli usporiada verejnú
zbierku na pomoc kolegom, ktorých domovy poškodili povodne.
l Akým spôsobom sa
zbierka uskutoèní?
Najpodstatnejšie je, že v
zmysle povolenia musíme zbierku uskutoèni v èasovo vymedzenom termíne, teda do 31.
júla 2010 a do mesiaca po jej
skonèení ju musíme aj vyúètova. Celoslovensky jediný úèet,
na ktorý môže každý posla
¾ubovo¾nú sumu, je otvorený v
Uni Credit Bank Slovakia.
Èíslo úètu: 6601177095/1111
l Akým spôsobom bude
OZP v SR rozhodova o využití vyzbieraných prostriedkov?
Utvoríme jednu, možno dve
komisie – pod¾a toho, aký objem
peòazí sa nám podarí vyzbiera.
Detaily spresníme a zverejníme
neskôr. V každom prípade však

Èíslo úètu: 6601177095/1111

komisia bude zoh¾adòova, èi
náš zamestnanec bol už odškodnený nejakým iným spôsobom a v akom rozsahu. Všetko
záleží od finanèných možností.
Bol by som ve¾mi rád, keby
¾udia – a tým myslím nielen
našich odborárov a zamestnancov rezortu – plne pochopili
vážnos situácie a prejavili spolupatriènos, solidaritu v tom
najhlbšom zmysle slova.
l Verejné zbierky na tento
úèel organizuje viacero subjektov – èi už celoslovensky,
alebo regionálne. V èom je
zbierka OZP v SR odlišná?
Jednoznaène v profesnej
adresnosti, transparentnosti a
efektívnosti použitia získaných
prostriedkov. V tom, že vïaka
našim štruktúram budeme ma
možno nie dokonalý, ale urèite
ve¾mi dobrý preh¾ad o tom, kto
konkrétne, s urèitosou a v
akom rozsahu pomoc potrebuje.
ZhováralsaPeterOndera
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Preèo zbierka?
Povodne, ktoré v máji a v
júni zasiahli Slovensko, svojímrozsahomnemajúobdobu
v celej histórii našej krajiny.
Obyvatelia desiatok dedín a
miest èasto márne bojovali s
nezadržate¾ným živlom. Voda
zasiahla aj lokality, kde ¾udia
otakýchpovodniachnechyrovali desaroèia, ba stároèia.
Potôèiky, kde normálne býva
výška vody – ako vravia na
Spiši – „žabe po oèi“, menili
sa na divoké riavy, ktoré
závratnourýchlosouprenikali
všade a nièili všetko, èo im
prišlo do cesty. ¼udom ostali
lenoèipreplaè,bezmocnesa
museliprizera,akovodapotichuèky, sa zákerný vrah,
inde s revom a hukotom ako
dobyvate¾, bezoh¾adne vniká
doichdomácností.
Pred ohòom ujdeš, pred
vodou nie, vraví ¾udová
múdros. Živel si vyžiadal
nieko¾ko¾udskýchobetí,kruto
však zasiahol najmä ich príbytky. Nièil plody ¾udskej
práce, polia, záhradky, ploty,
hospodárske stavby, zabíjal
domáce zvieratá, obrovské
škody napáchal na štátnom,
obecnomisúkromnommajetku, demoloval cesty, mosty,
železnièné trate, lávky pre
peších, zaplavoval obchodné
domy, telocviène, školy, priemyselné závody, štadióny,
dával zem pod nohami do
pohybu… Najviac v Prešovskom a v Košickom kraji, ale
aj na Gemeri, na juhu i na
západe Slovenska. Doslova
postavilnanohydesiatkytisíc
našich obèanov a prinútil ich
bojova.
Fenomén lokálnych prívalovýchdažïov,prudkýchprietrží a búrok sa prejavil až v
takejmiere,ženadobudoltakmer globálny, celoslovenský,
ba celoeurópsky rozmer…
Veïvešteväèšejmierebolo
postihnuté napríklad susedné
Po¾skoiÈesko,obrovsképroblémy mali Nemci i Francúzi.
Preèo? pýtajú sa všetci s
trpkosouvhlase.
Zrejme si za to môžeme
sami.My¾udia,naša„civilizácia“.Diskusieostavesvetovej
klímy a o formách ochrany
proti ve¾kej vode nechajme
odborníkom. Ako sa však
vraví, všetko zlé je na nieèo
dobré. Aj teraz, v ažkých
chví¾ach,v¾uïochsazobudilo to dobré, èo v nich neraz
lendrieme,neprejavísavždy
navonok. Tisícky ¾udí prišli
pomôc tým, ktorí boli postihnutí viac ako oni, pretože…
pretože BOLO TREBA. V
neèase, v tme, v p¾ušti a v
zime zrazu neváhali obetova
svojepohodlie,nerazriskovali svoje životy a zdravie,
nezištne sa delili o strechu
nadhlavouèioskyvuchleba.
Keï opadla voda, chopili sa
lopát a pustili sa do zá¾ah
všadeprítomného bahna, pomáhali,akosadalo.Avtom
je zasa ve¾kos èloveka. Princíp odborového hnutia je
práveapresneotom–osolidarite, o vzájomnej pomoci a
súdržnosti.Pretozbierka.
PeterOndera

Hasièi, vojaci a policajti v boji s nièivým živlom
V

čase májových a júnových povodní nasadil rezort vnútra 3 267 príslušníkov
Hasičského a záchranného zboru. „Vykonali 2 728 výjazdov so
105 kusmi ťažkej techniky a pomáhame odčerpávať vodu s
viac ako 270 profesionálnymi
čerpadlami a 600 čerpadlami,

ktoré nasadzujú do týchto prác
dobrovoľné zbory," povedal minister vnútra Robert Kaliňák
(Smer-SD) po dnešnom mimoriadnom rokovaní vlády, ktorá
rokovala o aktuálnej povodňovej
situácii. Dodal, že pri evakuácii
obyvateľov a ochrane majetku v
povodňových oblastiach pomá-

Usmernenie MV SR k použitiu sociálneho fondu
Vec: Poskytnutie finanènej
pomoci zo sociálneho fondu
policajtom a zamestnancom
útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného
zboru postihnutým mimoriadnou
povodòovou situáciou na celom
území Slovenskej republiky v
dòoch 6. mája – 4. júna 2010 –
u s m e r n e n i e.
V dòoch 6. mája – 4. júna
2010 intenzívna búrková èinnos spôsobila mimoriadnu
povodòovú situáciu takmer na
celom
území
Slovenska.
Extrémne nepriaznivé meteorologické podmienky a zrážková
èinnos spôsobili extrémne
povodne a škody ve¾kého rozsahu.
Vzh¾adom na blížiaci sa termín zasadnutí komisií na realizáciu sociálnej politiky v oblasti
sociálneho fondu a v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky è. 359/2010
prijaté na zasadnutí dòa 5. júna
2010 o uvo¾není finanèných prostriedkov na riešenie následkov
povodní na území Slovenskej
republiky, Vám zasielam toto
usmernenie:
Finanèné prostriedky sociálneho fondu urèené na prerozdelenie na nenávratné finanèné
výpomoci odporúèam prerozdeli prednostne policajtom a
zamestnancom
Ministerstva

vnútra Slovenskej republiky a
Policajného zboru postihnutým
mimoriadnou povodòovou situáciou, a to pod¾a nasledovných
kritérií:
policajt alebo zamestnanec
musí by zaradený do zoznamu
(zoznamy spracované v regiónoch a predkladané cestou
obvodných úradov na Ministerstvo vnútra SR),
zoh¾adnenie výšky spôsobenej škody a výšky finanèných
prostriedkov už poskytnutých
vládou Slovenskej republiky,
predloženie èestného vyhlásenia policajta alebo zamestnanca, že spôsobená škoda nie je
krytá poistením, ak áno, záväzok, že prijaté finanèné prostriedky zo sociálneho fondu
bezodkladne vráti.
Finanèné prostriedky sociálneho fondu urèené na prerozdelenie na návratné finanèné
výpomoci odporúèame prerozdeli prednostne policajtom a
zamestnancom
Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky a
Policajného zboru postihnutým
mimoriadnou povodòovou situáciou, a to najmä tým, ktorým
vznikla škoda zrútením bytových priestorov alebo poškodením bytových priestorov.
Ing.MonikaŠimová,
gen.riadite¾kaSSMPMVSR

Èíslo úètu: 6601177095/1111
Bezoh¾adný èin neznámeho vodièa
Polícia už vypátrala èierne auto Audi A4, ktoré vo štvrtok popoludní zrazilo mladého policajta medzi Hlohovcom a Trakovicami.
„Policajti trnavskej krajskej kriminálky dnes krátko po 16:00 našli
auto v obci Trakovice posypané korením,“ uviedla pre agentúru
SITA trnavská krajská policajná hovorkyòa Martina Kredatusová.
Po arogantnom vodièovi polícia naïalej pátra. Páchate¾ovi za tento
èin hrozí až 12–roèné väzenie. Policajná hliadka vo štvrtok popoludní kontrolovala rýchlos. Vodièa, ktorý sa rútil 167–kilometrovou
rýchlosou, chcel policajt zastavi. Ten však na policajné výzvy
nereagoval. Policajt sa snažil uskoèi, no bezoh¾adný šofér auto v
plnej rýchlosti namieril priamo na policajta a zrazil ho. Dvadsatriroèný policajt sa zo zranení bude lieèi asi pol roka.
(WEBNOVINY18.júna)

ha podľa potreby aj množstvo
policajtov z celého Slovenska.
„V okresoch Stará Ľubovňa a
Kežmarok zasahujú policajti zo
Žilinského a Trenčianskeho kraja, presunuli sme všetky sily tak
po Slovensku, aby sme dokázali
ochrániť majetky občanov," povedal Kaliňák. Dodal, že celkovo
zasahovalo viac ako 8 500 príslušníkov silových zložiek štátu
– ministerstiev obrany a vnútra.
Povodňová situácia je stále
kritická. Okolo obeda očakávame prívalovú vlnu na rieke
Ondava, oznámil minister obrany Jaroslav Baška (Smer-SD).
Na Ondave už zasahujú vojaci.
„Teraz, len pred chvíľou sme
boli požiadaní, aby sme tam
navýšili počet vojakov na 260.
Máme tam aj špeciálnu techniku, ktorá vie v prípade evakuácie zasiahnuť," informoval.
Podľa Bašku sú veľké problémy

aj v okolí mesta Šahy, na rieke
Ipeľ, kde tiež pomáha armáda.
Vláda preberie zodpovednosť za škody spôsobené povodňami na majetku obyvateľov. Vyčlenila na to 25 miliónov
eur z rezervy vlády a ďalšie
očakáva z Európskeho fondu
solidarity. Podľa Bašku nešli do
sumy na odškodňovanie peniaze z rezortu armády. „Finančné
prostriedky, ktoré máme na
tento rok, boli nízke, napriek
tomu ozbrojené sily urobili veľký
kus práce," povedal. Výdavky
armády na povodne sa majú
podľa Bašku refundovať rezortu
obrany naspäť. Na práce pri
povodniach zapojila armáda v
máji a júni vyše 3-tisíc vojakov,
akciu nazval rezort obrany
„Neverending rain – Nekončiaci
dážď." Armáda poskytla aj viac
ako 180 kusov techniky.
(SITA5.júna)
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M. Litva: Odchod väèšieho poètu policajtov by vážne ohrozil funkènos Policajného zboru

Celá odborová štruktúra je v stave najvyššej pohotovosti

l Pán predseda, vyhlásenia niektorých predstavite¾ov
nových koalièných strán o
zrušení, resp. zmenách v zákone è. 328 podnietili priam
paniku v radoch príslušníkov
PZ – predovšetkým tých, ktorí slúžia viac ako 15 rokov.
Ako na vzniknutú situáciu
reaguje OZP v SR?
Silné zneistenie vnímame,
registrujeme. Snažíme sa ¾udí
presviedèa, aby si zatia¾ žiadosti na odchod z PZ nepodávali, ale situácia sa bude meni
zo dòa na deò, takže v èase,
keï tieto noviny budú ma èitatelia v rukách, môže by už
nieèo konkrétne známe. V tejto
chvíli (rozhovor sme zaznamenali 18. júna 2010 – pozn. red.)

ve¾a ¾udí váha, niektorí už konali. Situácia je zložitá – na zákla-

de predchádzajúcich vyjadrení z
úst niektorých predstavite¾ov

novej koalície. Registrujeme tiež
to, že prvé ve¾mi razantné
vyhlásenia najmä z úst èlenov
SaS nová koalícia postupne zjemòuje.
l Vláda Roberta Fica dala
jednoznaèné záruky, že so ciálny systém zamestnancov
MV SR meni nebude, nová
koalícia má inú predstavu –
pravda, dosia¾ ve¾mi ne konkrétnu. Èo v takej chvíli
robi?
Vždy je jednoduchšie ¾udí
znepokoji, ove¾a ažšie je ich
upokoji. Korekcia takýchto
vyhlásení, najmä ak sú miestami protireèivé, je problematická.
Èakáme na jednoznaèné stanovisko vlády. Zatia¾ konáme v
snahe upokoji situaciu: mali

Policajti zo Spišskej novej Vsi prispeli k objasneniu vraždy v Nemecku

Ïakovný list od policajného prezidenta z Chemnitzu
Policajti zo Spišskej Novej
Vsi sa môžu právom hrdi
výsledkami svojej práce. Na
požiadanie prokuratúry z Chemnitzu a vydaného európskeho
zatýkacieho rozkazu pátrali v
uplynulých mesiacoch po troch

osobách, obvinených v Nemecku z vraždy 76–roèného
dôchodcu. H¾adané osoby
vypátrali v obci Žehra, kde ich
následne zadržali príslušníci
PPÚ. Nemecká strana prejavila
záujem aktívne sa zúèastni
vyšetrovacích úkonov aj na

území Slovenska. Nemeckí kriminalisti našli u nás dobré podmienky pre svoju prácu.
Saský policajný prezident
Uwe Reißmann v mene kolegov
vyjadril vïaku policajtom z okresu Spišská nová Ves aj listom

riadite¾ovi OR PZ, v ktorom
okrem iného píše: „Rád by som
využil túto príležitos a vyslovil
Vám svoje poïakovanie za
poskytnutú podporu a predovšetkým za profesionálnu prácu
Vašich spolupracovníkov. Zvláš
by som chcel poïakova riadi-

V Jurskom napadli starostu i policajtov
V Jurskom napadli osadníci
starostu, po policajtoch lietali
sekery, motyky a kamene.
Napätie vyvrcholilo po tom, èo
do dediny helikoptérou spustili
potravinové balíèky. Obec je
totiž po piatkových povodniach
stále odrezaná od sveta. Scéna
ako z akèného filmu sa zaèala v
sobotu o siedmej veèer, keï
helikoptéra zhadzovala zo zdrojov Správy štátnych hmotných
rezerv pitnú vodu a jedlo pre
miestnych osadníkov. Rómovia
všetky zásoby ukradli. Keï starosta
Gustáv
Mišalko
(¼S–HZDS) rozdávanie zastavil,
29–roèný Ladislav O. ho zrazu
kopol do rozkroku. Rómovia
zaútoèili aj na jeho syna. Starosta nasadol do auta a ušiel na
obecný úrad. Na miesto okamžite dorazilo asi tridsa policajtov. Pri predvádzaní útoèníka
zaútoèili aj na nich. „Použili
sekery, motyky, laty, hádzali aj

kamene,“ povedala prešovská
krajská policajná hovorkyòa
Magdaléna Feèová.
Rodiny v Jurskom sú rozhádané, hovorí sa, že išlo o vojnu
klanov. „Neviem, preèo boli takí
drzí a ostrí. Správali sa, akoby
týždeò nejedli,“ povedal Gustáv
Mišalko. Po útoku prišlo do
dediny ïalších asi 50 policajných posíl z Prešovského, ale i
Žilinského kraja. Predviedli ïalších 12 najväèších rebelantov.
„Kežmarský policajný vyšetrovate¾ obvinil 29–roèného muža
z preèinu útoku na verejného
èinite¾a a preèinu výtržníctva,“
uviedla Feèová.
Osadníci hádzali kamene a
porozbíjali okná na starostovom
dome, nešetrili ani okná na
škole èi obecnom úrade. Starosta celú noc nespal. V noci a
celý dnešný deò policajti v
osade situáciu monitorovali.
(SITA,6.6.)

te¾ovi kriminálneho úradu OR
PZ v Spišskej Novej Vsi pánovi
Štefanovi Sanetrikovi a pani
Renáte Grenovej z OO PZ v
Spišskej Novej Vsi, ktorá bola
našim pracovníkom po celý èas
k dispozícii ako tlmoèníèka.
Ve¾mi pochvalne by som si
dovolil vyzdvihnú prácu kriminalistických technikov pánov
Mariána Kavelca a Rastislava
Sanitrika, ako aj príslušníkov
PPÚ z Košíc. Takisto sa v tejto
súvislosti musím zmieni o ve¾mi
dobrej spolupráci so zástupcom
prokuratúry pánom Petrom
Semanom.
Na záver môžem konštatova, že táto príkladná medzinárodná spolupráca viedla k získaniu výsledkov vyšetrovania v
podobe dôkazov a podstatne
prispela k objasneniu tohto prípadu.“
Ïakovný list redakcii POLÍCIA sprostredkoval riadite¾ OR
PZ v Spišskej Novej Vsi plk.
JUDr. Jaroslav Dulík, ktorý
požiadal náš mesaèník o možnos poïakova aj touto formou
„svojim“ policajtom a popria im
ve¾a úspechov pri prezentácii
výbornej práce. „Policajti, menovaní v liste, sú skutoèní profesionáli s hlbokými odbornými
znalosami policajnej práce,“
píše v závere plukovník Dulík.
(r)

sme mimoriadne zasadanie
predsedníctva, následne zasadali všetky naše krajské rady.
Kým vyexpedujeme júnové èíslo
POLÍCIE, budeme ma už za
sebou aj zasadanie Rady predsedov ZO OZP v SR, kde chce me zauja jasné stanovisko na
danom stupni poznania, dohodnú sa, èo ïalej. A tiež sme
bezodkladne požiadali predsedov všetkých našich základných
organizácií, aby na 28. 6. 2010
zvolali èlenské schôdze všetkých základných organizácií v
celej republike. Tam by sa mala
široká èlenská základòa dozvedie, aký je aktuálny stav. My im
nebudeme môc niè nadiktova
ani odporúèa, èo majú urobi.
Môžeme len poveda, aká je

aktuálna situácia, aké sú záruky, aké riziká. Rozhodnutie je
na ¾uïoch. Z èoho mám obavy,
a èo ma ve¾mi znepokojuje, to je
fakt, že odchod väèšieho poètu
policajtov by vážne ohrozil funkènos Policajného zboru, pretože by odišli tí najskúsenejší. Ich
náhrada bude trva roky. To¾ko
v tejto chvíli. Sme pripravení vyda aj mimoriadne èíslo POLÍCIE, ak to bude nevyhnutné. Je
potrebné, aby si všetci tí, ktorí
vnímajú, èo sa deje, uvedomili,
že OZP v SR svojho èasu s¾úbil
garanciu sociálneho zabezpeèenia pri predchádzajúcich vlnách evidentných fám. Zatia¾ takúto garanciu da nemôžeme.
(red)

Nové policajné okresy
Od 1. júna 2010 vznikli, resp. nariadením ministra vnútra boli
obnovené ïalšie policajné okresy, po ktorých miestne štruktúry
dlho volali. Okresné riadite¾stvá PZ od tohto dátumu pôsobia aj
v Malackách, v Pezinku a v Senci, v Novom Meste nad Váhom,
v Partizánskom, v Šali, v Revúcej, vo Ve¾kom Krtíši a v Kežmarku.
(r)

Poïakovanie
Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí
odprevadili nášho drahého
JUDr. Jozefa Sládkoviča
na jeho poslednej ceste, ktorý nás navždy
opustil dňa 3.6.2010 po ťažkej chorobe.
rodina Sládkovičová, Bratislava

K smútku pozostalých
za kolegom mjr. Mgr. Milošom Kašièkom, zástupcom riadite¾a 00 PZ v
Bánovciach nad Bebravou
a bývalým èlenom výboru
ZO OZP Trenèín, pripájajú
slová rozlúèky
èlenovia OZP, kolegovia
a kamaráti.

Za päť mesiacov je menej obetí na cestách ako vlani
Tento rok od 1. januára do
30. mája si dopravné nehody
vyžiadali 111 obetí, vlani to bolo
za rovnaké obdobie 142
mŕtvych.
„K dnešnému dňu je rozdiel
oproti predchádzajúcemu roku
za to isté obdobie 31 ľudských
životov, ktoré sa podarilo
zachrániť. Teda o 31 obetí na
cestách je za prvých päť mesiacov menej," povedal dnes na
tlačovej besede minister vnútra
Robert Kaliňák. Podľa neho sa
tak Slovensko blíži k cieľu, ku
ktorému sa zaviazalo Európskej
únii, že zníži počet obetí na cestách. Náš záväzok je 305 obetí
ročne. Vlani zahynulo na slovenských cestách 347 ľudí, čo
je od roku 1966 najmenší počet.

Za tohtoročných prvých päť
mesiacov sa na slovenských
cestách ťažko zranilo 455 osôb,
vlani to bolo za rovnaké obdobie 528 ľudí. Od 1. januára do
30. mája sa podľa rezortu vnútra stalo 8 511 dopravných
nehôd, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku
o 2 972 havárií menej. „Štatistika je naozaj optimistická," zhodnotil Kaliňák.
(SITA,1.6.)

UPOZORNENIE!
Uzávierka nasledujúceho čísla bude 12. júla
2010
Redakcia

Vážení pracovníci,
pozývame Vás strávi èas
leta na Donovaly. Na celú letnú
sezónu je pre Vás v našom RZ
ešte dostatok vo¾ných poukazov. Èaká na Vás nové wellness!
Viac informácií o nás na infowebe MV:
http://smrekovec.sk/mvsr/
alebo na:
www. smrekovec. sk
Kontaktujte:
p. Mgr. Bojòanskú 09610
44567, email: marta. bojnanska@minv.sk alebo p. Šikovú
09610 44557, email.: sona.sikova@minv.sk
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Èierny deò v Kežmarku: piatok, 4. júna 2010
Hlásenia o škodách, spôsobených záplavami aj zamestnancom nášho rezortu, prichádzali na OZP v SR z
celého Slovenska, najmä však z východu. S malým odstupom od povodní sa redakcia POLÍCIA vybrala na
Spiš na návštevu aspoò nieko¾kých postihnutých kolegov…
Kežmarok, Nižná brána, 4.
júna, 07. 15 hod
Keï už smola, tak poriadna!
Okresné riadite¾stvo PZ V Kežmarku „znovuvzniklo“ – ako
jediné na východnom Slovens-

vravia ¼ubickému potoku, je
poriadne vysoko, ale však je to
len potok… O pár minút neskôr
sa „potok“ bleskovo vylieva z
brehov a z prekvapujúcou vervou sa rozbehne viacerými

Kežmarokvobk¾úèenívody

Vylejesa?Nevyleje?Vylialasa…
ku –1. júna. No na oslavy nebol
èas ani dôvod, pretože záplavy
v celom regióne už dávali
poriadne zabra nielen hasièom,
ale aj policajtom. A to ešte nikto
nemohol tuši, èo sa stane v ten
osudný štvrtý júnový deò hneï
ráno…
V budove riadite¾stva je už
od siedmej ráno živo. Všetci
vedia, že „Lubièák“, ako tunajší

Kežmarskýmostbolvážneohrozený.Vydržal.
útoèí na benzínovú èerpaciu
stanicu. V obk¾úèení vody sa
ocitá aj pamätník s víazným
sovietskym tankom T – 34
oproti okresnému riadite¾stvu
PZ. Všetci už
vidia, že je zle.
Pri budove OR
PZ tiež stojí

ského povodòového štábu,
¾udia z OR PZ vytláèajú autá
aspoò na nejaké vyvýšené
miesto. Nieko¾ko sa im podarí
presunú, dobrovo¾ní záchranári
však musia ujs pred silnejúcim
prúdom. O chví¾u sú však aj „zachránené“ autá až po sklá vo
vode – nevynímajúc riadite¾ovo…
Väèšiu iróniu je sotva možné
predstavi si. A voda sa bez

NabenzínovejpumpeoprotiORPZbolovodypopás.

Desiatky prípadov…
Podobne ako rodiny, ktoré sme navštívili, dopadli na Slovensku mnohé rodiny. Jedny viac, iné menej... Všade rovnaký
scenár: zatopené pivnice, znefunkènené hlavné „žily“ každého
domu, spravidla umiestené v pivnici alebo na prízemí: kotlíky na
pevné palivo alebo na plyn, vodárne, èerpadlá, elektrické alebo
plynové bojlery, mraznièky, praèky, elektrické píly, vàtaèky a
ostatný elektrický „vercajk“, stavebný materiál, potraviny… Tí, èo
nemajú obytné prízemie, mali ešte relatívne šastie, lebo prišli
„len“ o technológie… Najviac poškodených je v okrese Stará
¼ubovòa – okresný riadite¾ PZ plk. Ján Devera ich napoèítal 18.
Mimochodom, sám patrí medzi nich. Najviac nešastníkov bolo v
obci Hniezdne, v Novej i v Starej ¼ubovni, v Èervenom Kláštore, v Malom Lipníku a v Podolínci… Pätnás postihnutých našich
zamestnancov hlásil okres Košice– okolie, ôsmich okres
Poprad, piatich Vranov nad Top¾ou, troch Bardejov, ôsmich
Svidník, šiestich Kežmarok. Najvážnejšie prípady sú z Èane, z
Vyšnej a Nižnej Myšle… Škody sa v jednotlivých prípadoch
pohybujú od nieko¾ko sto– do 100–tisíc eur.

smermi. V priebehu pol hodiny
zatopí dve sídliská, ohromnou
rýchlosou sa preva¾uje cez
most, ohrozuje jeho stabilitu,
rozdelí mesto na dve èasti.
Pláva Tesco, voda pokryje futbalový aj rozostavaný zimný
štadión s novou chladiacou
technológiou i telocvièòu. Keï
voda opadne, 600 štvorcových
metrov drahej palubovky utvorí
akýsi drevený model Vysokých
Tatier…
Na uliciach sú v priebehu pár
minút desiatky zatopených áut.
Aj nešastní kolotoèiari s celým
svojím zábavným parkom sú už
po pás vo vode. Vlna bleskovo

CintorínvMalèiciach…
množstvo osobných áut – služobných i súkromných. A tak,
zatia¾ èo sa novopeèený riadite¾
OR PZ v Kežmarku pplk. JUDr.
Jozef Marhefka od 7. hodiny
zúèastòuje na rokovaní mest-

Èíslo úètu: 6601177095/1111

zaklopania valí aj do vstupnej
chodby prízemia policajnej
budovy – dokonca ešte pred oficiálnym zaèiatkom úradných
hodín. Nijaké ïalšie „stránky“
potom už voda dovnútra nepustí. Naopak, z budovy v rámci
evakuácie nedobrovo¾ne odišlo
vyše dvadsa zamestnancov
OR PZ…
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Krompachy, 4. júna, 13. 00 hod
Nadpráporèík
František
Kuraj, „územár“ OO PZ Krompachy, býva s manželkou a
tromi demi konèa Krompách v
dome, ktorý kúpil v roku 1997.
Od tých èias ho zve¾aïuje, pretože z pôvodného domu nechal

mi, èo asi zle nesie (aspoò na
nás ustaviène brechala) Kurajova fena Brita, ve¾ký exemplár
vlèiaka.
Pán Kuraj hovorí, že v dome
sa naozaj cíti ako doma. Trávi tu
väèšinu vo¾ného èasu, dokonca

nevie, èi tu vôbec ostane s rodinou býva. Zvažujú, èi všetko
nepreda a nenasahova sa do
panelákového bytu. Dôvod:
povodeò, obava z reprízy. Najmä manželka sa ve¾mi bojí, priznáva hlava rodiny.

sa neïaleko vlieva do Hornádu.
Teda: takmer vždy sa vlieva.
Štvrtého júna potok zmenil štýl.
Netiekol dole, ale vlastne hore,

k svokre. To už chodil na zaplavenom dvore po špièkách. „Kým
som sa vrátil, už sme sa brodili
po pás. Nepomohli ani vrecia,

Evakuáciamajetkunanafukovacomèlne…

len holé múry, celý objekt vynovil. A ako deti rástli, potrebovali
viac priestoru, pred piatimi
rokmi vybudoval aj izby v pod-

Èíslo úètu: 6601177095/1111

Slovinskýpotokakotakvnormále,vkoryte.Anasnímkevpravo?Súvislávodnáplocha!
kroví. Dom má pivnicu, obytné
prízemie a podkrovie. K tomu
menší dvor a záhradu, v ktorej
nechýba altánok s krbom. Dá sa
tu príjemne posedie s kamarát-

Voda dosiahla výšku 132
centimetrov,ukazujepánKuraj.
so starším synom majstruje
„všadechodku“ – jašterku. Aj tú
zatopilo… Po 4. júni 2010 však

Aj Kurajov dom v rade ostatných odde¾uje od potoka úzka
asfaltová cesta a pás zelene. V
upravenom koryte si tu za normálnych okolností pokojne
žblnkoce Slovinský potok, ktorý

zrazu mu bolo koryto úzke, lebo
Hornád sa tlaèil hore korytom…
„Bol som po noènej službe,
potreboval som sa vyspa, ale
naša štvorroèná dcéra ostala so
mnou doma, v škôlke mali
vo¾no. Žena aj chlapci boli preè.
Tak som viac–menej iba podriemkaval a púšal dcérke rozprávky, stále domàzala. Vyšiel
som hore a až vtedy som videl,
že potok je neobyèajne vysoko,
vlastne sa už vylieva…“
Tak ako všetci v ulici, v panike rozmýš¾al, èo urobi, èo sa dá
ešte pred vodou zachráni.
Rýchlo vynosi veci z prízemia?
Stava hrádzu z piesku vo vreciach? Odkia¾ ich zobra? Veï
auto má pokazené! Sériou telefonátov zmobilizoval svoje blízke okolie, rodinu a kamarátov.
Požièal si auto od kamaráta,
usiloval sa naloži aspoò zopár
najcennejších vecí a odviez ich

ktoré kamaráti naskladali pri
bránke“. Na „evakuáciu“ najnutnejších vecí použili potom aj
nafukovací èln… Voda zatopila
pivnicu a prudko stúpala, až sa
jej hladina zastavila vyše 130
cm od zeme, povyše okien do
obývaèky, kuchyne, spálne i
WC s kúpe¾òou…
Nadpráporèík Kuraj si zachoval bohatú fotodokumentáciu z
tých dramatických chví¾, ale aj z
následných dní „ve¾kého upratovania“. Do kontajnerov putovalo
osem vriec topánok, šatstva a
ïalších osobných vecí. Ani z
elektrických zariadení nefungovalo prakticky niè. Z mestského
úradu dostali 800 eur, za tie
kúpili v prvom rade praèku,
ktorá potom prala a prala… Pri
našej návšteve po štrnástich
dòoch od pohromy domáci pán
kúril v kachliach, všade bzuèali
ventilátory. Po vyèerpaní vody
zo suterénu zohrieval premoèené múry a znepokojene sledoval, èi sa novoobjavené praskliny v nich zväèšujú, alebo ostanú len také, aké sú… Ešte sa
definitívne nerozhodli, èi odídu.
Dom je poistený, zariadenie a
všetko ostatné na gazdovstve
poistené nemali.
Predbežnú škodu vyèíslili
Kurajovci na 20–tisíc eur. Èi už
sa rozhodnú pre kúpu bytu
alebo nie, uvažujú o pôžièke,
veï bez dodatoèných peòazí sa
pri troch deoch z tejto situácie
nedostanú…

6

JÚN 2010

Medzi ¾uïmi, vážne postihnutými vodným živlom, sú aj desiatky rodín policajtov a zamestnancov MV SR

Kežmarok, ulica Priekopa, 4. júna, 07. 15 hod
V tomto èase sa z balkóna
rekonštruovaného domu v tichej
èasti Kežmarku manželka kpt.
Ota Barteka neveriaco pozerá

ktorý zaznamená citlivý mikrofón videa.
Voda búši do múra a brány,
ktoré odde¾ujú ich pozemok od

komplet veci z poschodia krátko
predtým poznášali do prízemia,
aby horné izby uvo¾nili na rekonštrukciu. Do garáží, prístreškov a pod balkón umiestili aj
stavebný materiál na prestavbu.
Na rad malo prís zateplenie domu, obnovenie fasády. „Najprv
nás vykradli, potom zomrel svokor a teraz nás vytopilo,“ konštatuje krehká blondínka a pri-

PaniBartekovázbalkónasvojhodomuvKežmarkufotografovalacelúskazu.Inésarobinedalo…
na cestu pred domom. Nestihne
urobi niè, iba zatelefonova, že
je zle. Voda je rýchlejšia ako
možnosti kohoko¾vek. Za pár
minút sa z tichej nenápadnej
kežmarskej ulièky, príznaène
nazvanej Priekopa, stáva divoká rieka s prietokom, za aký by
sa nehanbil ani vodácky areál v
Liptovskom Mikuláši èi v Èunove. Pani Barteková videom sníma huèiacu, valiacu sa riavu:
„Na štadióne je ¼ubièák, na ulici
je ¼ubièák, všade je ¼ubièák…“
opakuje rezignovaným hlasom,

ulice. Zaleje dve postaršie prístavby a králikáreò. Všetko už
ledva drží pokope, voda obklopí
celý dom a cez bránu vrazí do
pivnice.
To je koniec, mohli si v tej
chvíli poveda Bartekovci. Dom
totiž oficiálne kúpili presne pred
mesiacom, teda 4. mája. Splácajú hypotekárny úver a v dome
už
dlhšie
prebieha
rekonštrukcia poschodia, kde
chcú býva. Najväèšia smola je
v tom, že všetok nábytok a zariadenie domácnosti, skrátka

znáva, že sa už bojí vždy, keï
padne zo zamraèenej oblohy èo
len pár kvapiek… „Je to na infarkt!“

Po dvore plávali balíky nobasilu ako èlny v benátskych ka-

Po dvoch týždòoch už dom a
dvor vyzerá podstatne inak, le-

náloch, vrecia so sypkými stavebnými hmotami voda zákonite
znièila. Aj celý krásny èierny nábytok z horného poschodia, zariadenie spálne… Darmo po
opadnutí vody vynosili hore všetok drevotrieskový nábytok v
nádeji, že vyschne: dosky napuchli, dyhy odlepené… Bola to
zbytoèná robota, vláèi skrine
hore schodmi. Znièený nábytok
do obývaèky si môžu akurát tak
odfoti na pamiatku a rozobra.

bo plaè nepomáhal. Pustili sa
do roboty. Materiál, nábytok,
mnoho vecí osobnej potreby,
zošity, knihy, fotografie… to
všetko je nenávratne znièené,
naplnili pä kontajnerov. Nasledoval boj s blatom, dezinfekcia
stien savom. A suši, suši, suši… Z obvodného úradu dostali
odškodnenie 300 eur, keïže
išlo „len“ o zatopenie nebytových priestorov. Dom je poistený, vnútorné zariadenie a nakúpený stavebný materiál však
nie… Odhadovaná škoda na
dome rodiny Bartekovcov:
10–tisíc eur.

Èíslo úètu: 6601177095/1111

Markušovce, 4. júna, 06. 10 hod
„Ja som bol do štvrtej hodiny
ráno hore. Hliadkovali sme, èi
voda bude stúpa alebo nie,
potom som si išiel ¾ahnú, reku,
aspoò na chví¾u si idem zdriem-

nu,“ spomína na udalosti spred
dvoch týždòov Mikuláš Gurèík z
OO PZ v Spišských Vlachoch.
Spolu s manželkou, demi i
ovdovenou mamou býva v
dome v Markušovciach. „O šiestej mi volali, že voda ide prudko
hore… Už bolo vlastne neskoro,“ spomína. Rýchlo vynosili
èas nábytku z obývaného prízemia, ale chodi po dvore sa
už takmer nedalo, taký bol silný
prúd. Vytrhával kusy trávy aj so
zemou, lámal betón, bral ploty,
múry, stromy… Pletivo medzi
záhradami radšej vystrihali, pretože sa rýchlo zanášalo všetkým možným. Hrozilo, že plot
odrazí vodu ešte ïalej: „Trikrát
som sa ponoril pod hladinu,
kým som pletivo uvo¾nil, mohol
som prís o život.“ Lenže Gurèík,
tak ako ïalší, èo prežili podobnú

pohromu, hovorí, že v tej
rýchlosti si èlovek všetko neuvedomí, snaží sa kona èo najrýchlejšie a stres príde až
potom…
Blízky sútok Levoèského
potoku a Hornádu urobil v Markušovciach svoje, v dedine
zaplavilo vyše sto domov. Fotografie vari hovoria za všetko.
Podobne ako inde, aj tu voda
prišla ve¾mi rýchlo. A tak rýchlo,
ako ráno prišla, veèer odišla.
Ostala dokonalá spúš. Dvor a

fie… „Tak som ich po jednej
rozoberala a usušila, dalo sa
to,“ hrdo vraví.
Mikuláš Gurèík to celé prirovnáva k zlému snu. „Oèi ma boleli z toho, èo som videl. Potom
som si povedal, že keï ma
budú bolie ruky od roboty, už
bude dobre…“
Z nábytku nie je niè. Ako v
každom vytopenom dome, aj tu
je cíti všadeprítomný zápach
hniloby, akoby jaskynnú vlhkos
a bahno. V okolitých hospodár-

DoveèeravodaajvMarkušovciachopadla.Vymleladiery
nalúkach,nechalazá¾ahubahnaaspúšnamajetku.Zmizli
ploty,múry,úroda…
záhradu akoby ktosi zbombardoval. Vypratali blato z domu,
ale aj drevené podlahy z domu
spolu s mnohými inými vecami
museli
ís
preè.
Mama
zachraòovala aj staré fotogra-

skych búdach boli rôzne domáce stroje, na všetkom je jemnuèký, najmä pre elektrické
zariadenia smrte¾ný nános
blata. „Všetko som to striekal
rovno wapkou, bolo mi jasné, že

z toho niè nebude…“ hádže
rukou muž, ktorý, hoci nerád,
pred mesiacom sa rozhodol
odís do civilu, nechcel riskova…

nebytových priestorov, nespåòajú normu, nemajú výšku 240
cm. A tak nemôžu by považované za obytné… Hlavné, že
sme všetko prihlásili ako obytné

Gurèíkovci spomínajú, že v
priebehu tých dvoch týždòov od
povodne mali ve¾a návštev.
Chodili pomôc kamaráti, známi,
remeselníci, ba Mikulášova
mama zavolala aj špecializovaného „vysúšaèa muriva“. Prišli
aj „rôzne komisie“, vravia.
Návštevy, ktoré nemohli èaka,
že nájdu vzorne uprataný
dom… Vizita z obvodného
úradu bola tiež vítaná, ale pod¾a
ich slov nijaké odškodné „od
štátu“ nedostali – vraj preto,
lebo obytné priestory, ktoré urobili na prízemí z pôvodných

priestory, platíme dane… ažká
si rodina. Skrátka, s úradníkmi
obvodného úradu sa nepohodli.
Ale èo už?
Mikuláš Gurèík podoprel
ovocné stromy, ktoré valiaca sa
voda položila na zem ako hvízdajúca bomba vojakov v poli.
Nanovo musí vybudova aj
chodníky, ploty, oporné múry,
obnovi hospodárske budovy na
dvore. Celková škoda je predbežne vyèíslená na 10 200 eur.
PeterOndera
Snímky:archívpoškodených
aweb
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Trochu veselia na odreagovanie po ažkých chví¾ach
Zlomyse¾nos

Nerozpty¾ova!

Francúz, Anglièan a Slovák sú v pralese, chytia ich
¾udožrúti a povedia im: „Zabijeme vás a z vašej kože si
urobíme kanoe, ale môžete si
vybra druh smrti.“ Anglièan
si vyberie pišto¾ a predtým,
ako si strelí do hlavy, povie:
„Boh ochraòuj krá¾ovnú!“
Potom sa zastrelí. Francúz si
vyberie sluèku a predtým,
ako sa obesí, povie: „C°est la
vie!“ Slovák si vyberie vidlièku a zaène sa picha do celého tela. Je to strašný poh¾ad.
Keï je už celý dopichaný,
pred posledným výdychom
ticho povie: „A máte po kanoe!“

Žena sa cíti ve¾mi zle a
osloví svojho manžela:
„Muž môj, umieram!“On na
to: „Ticho! Sústreï sa !“

Dobrák
„Tá moja žena je ale
pekná š¾apka! Keï som sa
vracal zo služobnej cesty,
ešte som aj telegram poslal,
aj tak som ju našiel s milencom,“ sažuje sa priate¾
priate¾ovi. Potom sa zamyslí
a dodá: „A možno ani nie je
š¾apka, možno len nedošiel
ten telegram.“

Tvrdá práca
Štandardná situácia: Muž
na pracovnej ceste, žena s
milencom v posteli. Štrngot
k¾úèov v zámku. Žena v šoku
krièí: „Manžel sa vrátil!“ Milenec si u¾ahèene utrie pot z
èela: „Koneène!“

Pod papuèou

To na stene? To je môj švagor. Minulý
týždeò nieèo vypil, ale ešte nevieme, èo!

Viete, èo je to by absolútne pod papuèou?
Keï sa bojíte poveda
svojej tehotnej manželke,
že ste neplodný!

Na nieèo v tej Kámasutre zabudli:
na polohu ležiaceho impotenta!

Tam sa postav! Pomôžem ti
zhodi tie prebytoèné kilá!

Ja som si myslel, že na internete je už každý blbec. Tak
ma prekvapuje, že práve ty ešte nie si pripojený…

Nemyslíš, že je pre teba príliš mladá?

Aktivistka
Podobnos
„Vážený, ako sa tak na
vás pozerám, celkom sa podobáte mojej žene – až na
tie fúzy!“
„Ale však ja nemám fúzy!“
„Vy nie, ale moja žena…“

Skeptik
„Odkedy som sa oženil,
všetko mám zakázané. Nesmiem fajèi, pi, ani do krèmy nesmiem…“
„Tak preèo neprotestuješ?“
„To tiež nesmiem!“

Dievèatko pozorne sleduje svoju mamu, obliekajúcu
sa do nového kožucha: „Mami, uvedomuješ si, že aby si
si mohla obliec kožuch, to
zviera
muselo
strašne
trpie?“
Mama prísne zazrie: „Èo
si to dovo¾uješ, takto rozpráva o svojom otcovi!“

Tak èo hovoríš na
moje nové brzdy?

Keby ste sa neschovávali v tých kríkoch, tak by som išiel pomalšie!

Sprievodca
Turistický sprievodca pri Niagarských vodopádoch zvolá:
„Keby prítomné dámy na chví¾u
zmåkli, poèuli by sme mohutný
zvuk vodopádu…“
Praktik

Mali by ste si èastejšie èíta maily. Už pred
troma týždòami som vám poslal výpoveï!

„Keï budeš hra každý veèer karty, nájdem si milenca!“
„Dobre, drahá, len aby to
nebol niekto z našej partie!“
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Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
vám prináša úvery na bývanie
s mimoriadne nízkym úrokom
•
•
•
•

zvýhodnená ročná úroková sadzba vo výške iba 1,99 %
pre nových aj súčasných klientov
rýchlo a aj bez predchádzajúceho sporenia
pre fyzické aj právnické osoby

Nepremeškajte príležitosť a získajte výhodný úver
na bývanie. Ponuka platí len do konca júla 2010.
Zvýhodnená úroková sadzba 1,99 % p. a. je garantovaná
do 31. 12. 2010. Od 1. 1. 2011 bude výška úrokovej sadzby rovnaká
ako bežná úroková sadzba platná v čase podania vašej žiadosti o úver.

Podrobné informácie vám ochotne poskytneme v kanceláriách
obchodných zástupcov PSS, a. s., na celom území Slovenska, v Centre
telefonických služieb PSS, a. s., na čísle 02/58 55 58 55, u ﬁnančných
sprostredkovateľov kooperačných partnerov PSS, a. s., alebo vás radi
navštívime tam, kde vám to najviac vyhovuje.

Sulíkovci sa dištancovali od
marihuanového pochodu
Štvrtkový pochod zástancov
marihuany nenašiel u liberálov,
ktorí smerujú do vlády, väèší
ohlas. Strana SaS sa od akcie
dištancovala, tvrdí, že sa na nej
nijako nepodie¾ala. Úèas jediného èlena strany Pavla Matkovièa oznaèila na svojej internetovej stránke za jeho súkromnú
aktivitu, rovnako aj to, že organizátorom zapožièal pódiá.
Mladí ¾udia, ktorí sa dožadujú
splnenia predvolebného s¾ubu

Richarda Sulíka o beztrestnosti
držby malého množstva marihuany, sa doèkali vlažného vyjadrenia. „Dekriminalizácia marihuany je naïalej súèasou programu našej strany. Agendu budeme v rámci možností, aké
nám poskytuje zákon a váha vo
vo¾bách získaných poslaneckých mandátov, aj presadzova,“ odkázala im strana.
(Pravda,19.6.)
Noví poslanci NR SR
Osvedèenia o zvolení si z rúk

predsedníèky Ústrednej volebnej komisie Tatiany Janeèkovej dnes prevzalo 145 poslancov. Pôvodne sa ospravedlnil aj
premiér Robert Fico (Smer–

SD), s malým oneskorením však
na slávnostný akt prišiel. Osvedèenie si prevzal ako posledný
a zožal najväèší potlesk. Medzi
chýbajúcimi bol predseda parlamentu Pavol Paška zo Smeru,

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
MÁJ

2010

ROZKAZY PREZIDENTA PZ
32. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie opravnej skúšky
odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Bratislave
33. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnitra Slovenskej republiky
34. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
75/2009 o zriadení špecializovaného tímu v znení rozkazu
prezidenta Policajného zboru č.
22/2010
35. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej

spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Žiline
36. o opatreniach v cestnej
premávke počas letnej turistickej sezóny
37. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
36/2009 o určení funkcií, pri
ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s
utajovanými skutočnosťami v
znení neskorších predpisov
38. o zriadení pracovnej skupiny na realizáciu projektu
informačného systému evidencia obecných polícií
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
6. o postupe pri evidovaní
vozidiel
7. ktorým sa mení a dopĺňa

nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 2/2009 o postupe
pri vydávaní vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov, cestovných
pasov a občianskych preukazov v znení nariadenia prezidenta Policajného zboru č.
14/2009 a ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta
Policajného zboru č. 4/2009 o
vykonávaní skúšok z odbornej
spôsobilosti, rozhodovaní o
vodičskom oprávnení a evidovaní priestupkov spáchaných v
cestnej premávke v znení
neskorších predpisov
8. o činnosti poriečneho
oddelenia odboru poriadkovej
polície prezídia Policajného
zboru
9. o služobnej hipológii

Ivan Chaban z SDKÚ–DS, Ivan
Uhliarik z KDH a László Nagy
zo strany Most–Híd a Jana Kiššová z SaS, tí si osvedèenia
preberú dodatoène. V novej Národnej rade SR bude sedie 23
žien, èo je o jednu tretinu menej
ako v doterajšom zložení parlamentu a 127 mužov.
(SITA,18.júna)
Zákonník práce sa vráti pred
rok 2006
Zmena Zákonníka práce bude zrejme jedna z prvých, ku
ktorej sa nová vláda odhodlá.
Najvážnejší kandidát na ministra práce Jozef Mihál (SaS) má
už jasnú predstavu, ako bude
vyzera. Postupova chce pod¾a
typického pravicového vzorca,
ktorý tu platil do roku 2006 –
vo¾nejšie ruky zamestnávate¾ov
znamenajú pružnejší pracovný
trh a vyššiu zamestnanos.
Odchádzajúca vláda Roberta
Fica pritom iba pred necelými
troma rokmi zmenila pracovnoprávne pravidlá presne opaène – viac chránila zamestnancov. „Trojroèná prax jednoznaène ukázala, že prísne pravidlá,
aké zakotvuje súèasný Zákonník, sú brzdou pre fungovanie trhu práce,“ tvrdí Mihál. Navrhuje preto vráti ho aspoò do
stavu pred 1. septembrom
2007. „Zvýšila by sa zamestnanos. Momentálne firmy prijímajú nových pracovníkov nerady,
pretože v prípade potreby ich
ažko dokážu prepusti,“ dodal.

Zmeny v Zákonníku práce sú
ochotní podpori všetci koalièní
partneri.
Odborári sú proti, od novej
vlády sa však ažko doèkajú takej ústretovosti ako od Ficovej.
„Zamestnancov budú zamestnávatelia pod hrozbou prepustenia núti robi viac a za
menej peòazí,“ obáva sa vo¾nejších pravidiel pre firmy predseda Odborového zväzu KOVO
Emil Machyna.
„Na podmienkach, ako má
niekto pre niekoho pracova, sa
majú predovšetkým dohodnú tí
dvaja,“ oponuje Mihál. Upravený
Zákonník práce by mal pod¾a neho u¾ahèi podpisovanie zmlúv
na dobu urèitú, obmedzi výšku
odstupného èi skráti výpovednú
lehotu. Uvo¾ni odporúèa aj podmienky práce nadèas, nie však
neobmedzene, aby to neviedlo k
zneužívaniu zamestnancov. Èo
najskôr tiež mieni zabezpeèi,
aby pracujúci rodiè na materskej
dovolenke nebol ukrátený na
štátnych príspevkoch.
Sociologièka Monika Èambalíková si nemyslí, že všetky pripravované opatrenia budú znamena zmenu k lepšiemu. „Ak
budú ma ¾udia pracovné zmluvy len na nieko¾ko mesiacov a k
tomu nijakú šancu získa inú
prácu, zamestnávate¾ovi sa nikdy nepostavia na odpor. Nijaká
banka im nedá úver èi hypotéku, na zamestnanecké sociálne
výhody môžu zabudnú,“ povedala.
(Pravda,18.6.)
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