
Zábery z povodní boli šokujú-
ce. Uvedomili sme si, že toho-
roèná povodòová situácia na
Slovensku sa nedá porovna� s
akouko¾vek inou živelnou po -
hromou v uplynulých desa� -
roèiach. Vieme, ako je to so sta-
ros�ami našich ¾udí, chceli sme
im pomôc�. Veï mnohí naši
zamestnanci boli v službe, voda
prišla ve¾mi rýchlo, nemali kedy
zachráni� vlastný majetok, pre-
tože v súlade s prísahou pomá-
hali iným obèanom. Spoèiatku
sme však netušili, že rozmer
katastrofy je až taký ve¾ký. Pro-
stredníctvom 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 zoh¾adní-
me aj všetky ostatné formy
pomoci od štátu èi od pois�ovní,
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 prostredníc-
tvom obvodných úradov. Ïalšie
možnosti núka sociálny fond
formou nenávratných a návrat-
ných pôžièiek. Požiadali sme
ministerstvo vnútra o súèinnos�

a operatívnos� v tejto veci. Sme
ve¾mi radi a vïaèní, že MV SR,
konkrétne jeho sekcia systemi-
zácie a mzdovej politiky v spo-
lupráci so sekciou riadenia ¾ud -
ských 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 nepripo-
menú�, 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, kto-
rých domovy poškodili povodne.

l Akým spôsobom sa
zbierka uskutoèní?

Najpodstatnejšie je, že v
zmysle povolenia musíme zbier-
ku uskutoèni� v èasovo vyme-
dzenom termíne, teda do 31.
júla 2010 a do mesiaca po jej
skonèení ju musíme aj vyúèto-
va�. 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 využi-
tí 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

komisia bude zoh¾adòova�, èi
náš zamestnanec bol už od -
škodnený nejakým iným spôso-
bom a v akom rozsahu. Všetko
záleží od finanèných možností.
Bol by som ve¾mi rád, keby
¾udia – a tým myslím nielen
našich odborárov a  zamestnan-
cov rezortu – plne pochopili
vážnos� situácie a prejavili spo-
lupatriènos�, solidaritu v tom
najhlbšom zmysle slova.

l Verejné zbierky na tento
úèel organizuje viacero sub-
jektov – 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 urèitos�ou a v
akom rozsahu pomoc potrebuje.

Zhováral�sa�Peter�Ondera

V èísle:
l K zbierke OZP v SR s.2

l Usmernenie k SOFO s.2

l M. Litva k panike s.3

l Kruté povodne s.4-6

l Na odreagovanie s.7

l Rozkazy s.8NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SRNOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR
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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 POLÍ-
CIA predseda OZP v SR Miroslav Litva:

Èíslo úètu: 6601177095/1111

Ro�di�nu�Ku�ra�jovcov�z�Krompách�po�vo�deò�kru�to�po�stih�la.�Ne�bo�li�sa�mi.�Viac�v�na�šich�re�portá�žach�vo�vnútri�èís�la



Vec: Poskytnutie finanènej
pomoci zo sociálneho fondu
policajtom a zamestnancom
útvarov Ministerstva vnútra Slo-
venskej 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 èin-
nos� spôsobila mimoriadnu
povodòovú situáciu takmer na
celom území Slovenska.
Extrémne nepriaznivé meteoro-
logické podmienky a zrážková
èinnos� spôsobili extrémne
povodne a škody ve¾kého roz-
sahu.

Vzh¾adom na blížiaci sa ter-
mín zasadnutí komisií na reali-
záciu sociálnej politiky v oblasti
sociálneho fondu a v nadväz-
nosti na uznesenie vlády Slo-
venskej republiky è. 359/2010
prijaté na zasadnutí dòa 5. júna
2010 o uvo¾není finanèných pro-
striedkov na riešenie následkov
povodní na území Slovenskej
republiky, Vám zasielam toto
usmernenie:

Finanèné prostriedky sociál-
neho fondu urèené na preroz-
delenie na nenávratné finanèné
výpomoci odporúèam prerozde-
li� prednostne policajtom a
zamestnancom Ministerstva

vnútra Slovenskej republiky a
Policajného zboru postihnutým
mimoriadnou povodòovou situá-
ciou, a to pod¾a nasledovných
kritérií:

policajt alebo zamestnanec
musí by� zaradený do zoznamu
(zoznamy spracované v regió-
noch a predkladané cestou
obvodných úradov na Minister-
stvo vnútra SR),

zoh¾adnenie výšky spôsobe-
nej škody a výšky finanèných
prostriedkov už poskytnutých
vládou Slovenskej republiky,
predloženie èestného vyhláse-
nia policajta alebo zamestnan-
ca, že spôsobená škoda nie je
krytá poistením, ak áno, závä-
zok, že prijaté finanèné pro-
striedky zo sociálneho fondu
bezodkladne vráti.

Finanèné prostriedky sociál-
neho fondu urèené na preroz-
delenie na návratné finanèné
výpomoci odporúèame preroz-
deli� prednostne policajtom a
zamestnancom Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky a
Policajného zboru postihnutým
mimoriadnou povodòovou situá-
ciou, a to najmä tým, ktorým
vznikla škoda zrútením byto-
vých priestorov alebo poškode-
ním bytových priestorov.

Ing.�Monika�Šimová,�
gen.�riadite¾ka�SSMP�MV�SR

Včase májových a júno-
vých povodní nasadil re-

zort vnútra 3 267 príslušníkov
Hasičského a záchranného zbo-
ru. „Vykonali 2 728 výjazdov so
105 kusmi ťažkej techniky a po-
máhame odčerpávať vodu s
viac ako 270 profesionálnymi
čerpadlami a 600 čerpadlami,

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

ha podľa potreby aj množstvo
policajtov z celého Slovenska.
„V okresoch Stará Ľubovňa a
Kežmarok zasahujú policajti zo
Žilinského a Trenčianskeho kra-
ja, presunuli sme všetky sily tak
po Slovensku, aby sme dokázali
ochrániť majetky občanov," po-
vedal Kaliňák. Dodal, že celkovo
zasahovalo viac ako 8 500 prí-
slušníkov silových zložiek štátu
– ministerstiev obrany a vnútra.

Povodňová situácia je stále
kritická. Okolo obeda očakáva-
me prívalovú vlnu na rieke
Ondava, oznámil minister obra-
ny 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 techni-
ku, ktorá vie v prípade evakuá-
cie zasiahnuť," informoval.
Podľa Bašku sú veľké problémy

aj v okolí mesta Šahy, na rieke
Ipeľ, kde tiež pomáha armáda.

Vláda preberie zodpoved-
nosť za škody spôsobené po -
vodňami na majetku obyvate-
ľov. Vyčlenila na to 25 miliónov
eur z rezervy vlády a ďalšie
očakáva z Európskeho fondu
solidarity. Podľa Bašku nešli do
sumy na odškodňovanie penia-
ze 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.

(SITA�5.�júna)
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Preèo zbierka?
Povodne,� ktoré�v�máji� a�v

júni� zasiahli� Slovensko,� svo-
jím�rozsahom�nemajú�obdobu
v� celej� histórii� našej� krajiny.
Obyvatelia� desiatok� dedín� a
miest� èasto�márne� bojovali� s
nezadržate¾ným�živlom.�Voda
zasiahla�aj� lokality,� kde� ¾udia
o�takých�povodniach�nechyro-
vali� desa�roèia,� ba� stároèia.
Potôèiky,� kde� normálne� býva
výška� vody� –� ako� vravia� na
Spiši� –� „žabe� po� oèi“,�menili
sa� na� divoké� riavy,� ktoré
závratnou�rýchlos�ou�prenikali
všade� a� nièili� všetko,� èo� im
prišlo� do� cesty.� ¼udom�ostali
len�oèi�pre�plaè,�bezmocne�sa
museli�prizera�,�ako�voda�poti-
chuèky,� s�a� zákerný� vrah,
inde�s� revom�a�hukotom�ako
dobyvate¾,� bezoh¾adne� vniká
do�ich�domácností.

Pred� ohòom� ujdeš,� pred
vodou� nie,� vraví� ¾udová
múdros�.� Živel� si� vyžiadal
nieko¾ko�¾udských�obetí,�kruto
však� zasiahol� najmä� ich� prí-
bytky.� Nièil� plody� ¾udskej
práce,� polia,� záhradky,� ploty,
hospodárske� stavby,� zabíjal
domáce� zvieratá,� obrovské
škody� napáchal� na� štátnom,
obecnom�i�súkromnom�majet-
ku,� demoloval� cesty,�mosty,
železnièné� trate,� lávky� pre
peších,� zaplavoval� obchodné
domy,� telocviène,� školy,� prie-
myselné� závody,� štadióny,
dával� zem� pod� nohami� do
pohybu…�Najviac� v� Prešov-
skom�a�v�Košickom�kraji,�ale
aj� na� Gemeri,� na� juhu� i� na
západe� Slovenska.� Doslova
postavil�na�nohy�desiatky�tisíc
našich� obèanov� a� prinútil� ich
bojova�.

Fenomén� lokálnych� príva-
lových�dažïov,�prudkých�prie-
trží� a� búrok� sa� prejavil� až� v
takej�miere,�že�nadobudol�tak-
mer� globálny,� celoslovenský,
ba� celoeurópsky� rozmer…
Veï�v�ešte�väèšej�miere�bolo
postihnuté� napríklad� susedné
Po¾sko�i�Èesko,�obrovské�pro-
blémy�mali�Nemci� i�Francúzi.
Preèo?� pýtajú� sa� všetci� s
trpkos�ou�v�hlase.

Zrejme� si� za� to� môžeme
sami.�My�¾udia,�naša�„civilizá-
cia“.�Diskusie�o�stave�svetovej
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,�v�¾uïoch�sa�zobudi-
lo� to� dobré,� èo� v� nich� neraz
len�drieme,�neprejaví�sa�vždy
navonok.� Tisícky� ¾udí� prišli
pomôc�� tým,�ktorí�boli�postih-
nutí� viac� ako� oni,� pretože…
pretože� BOLO� TREBA.� V
neèase,� v� tme,� v� p¾ušti� a� v
zime�zrazu�neváhali�obetova�
svoje�pohodlie,�neraz�riskova-
li� svoje� životy� a� zdravie,
nezištne� sa� delili� o� strechu
nad�hlavou�èi�o�skyvu�chleba.
Keï� opadla� voda,� chopili� sa
lopát� a� pustili� sa� do� zá¾ah
všadeprítomného� bahna,� po�-
máhali,�ako�sa�dalo.�A�v�tom
je� zasa� ve¾kos�� èloveka.� Pri-
ncíp� odborového� hnutia� je
práve�a�presne�o�tom�–�o�soli-
darite,�o�vzájomnej�pomoci�a
súdržnosti.�Preto�zbierka.

Peter�Ondera

Hasièi, vojaci a policajti v boji s nièivým živlom

Bezoh¾adný èin neznámeho vodièa
Polícia už vypátrala èierne auto Audi A4, ktoré vo štvrtok popo-

ludní 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 popo-
ludní kontrolovala rýchlos�. Vodièa, ktorý sa rútil 167–kilometrovou
rýchlos�ou, 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. Dvadsa�tri-
roèný policajt sa zo zranení bude lieèi� asi pol roka.

(WEBNOVINY�18.�júna)

Usmernenie MV SR k použitiu sociálneho fondu

Èíslo úètu: 6601177095/1111



Policajti zo Spišskej Novej
Vsi sa môžu právom hrdi�
výsledkami svojej práce. Na
požiadanie prokuratúry z Chem-
nitzu a vydaného európskeho
zatýkacieho rozkazu pátrali v
uplynulých mesiacoch po troch

osobách, obvinených v Nemec-
ku 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 kri-
minalisti našli u nás dobré pod-
mienky pre svoju prácu.

Saský policajný prezident
Uwe Reißmann v mene kolegov
vyjadril vïaku policajtom z okre-
su 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 predo-
všetkým za profesionálnu prácu
Vašich spolupracovníkov. Zvláš�
by som chcel poïakova� riadi-

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 krimi-
nalistických 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 konštato-
va�, že táto príkladná medziná-
rodná spolupráca viedla k získa-
niu výsledkov vyšetrovania v
podobe dôkazov a podstatne
prispela k objasneniu tohto prí-
padu.“

Ïakovný list redakcii POLÍ-
CIA sprostredkoval riadite¾ OR
PZ v Spišskej Novej Vsi plk.
JUDr. Jaroslav Dulík, ktorý
požiadal náš mesaèník o mož-
nos� poïakova� aj touto formou
„svojim“ policajtom a popria� im
ve¾a úspechov pri prezentácii
výbornej práce. „Policajti, meno-
vaní v liste, sú skutoèní profe-
sionáli s hlbokými odbornými
znalos�ami policajnej práce,“
píše v závere plukovník Dulík.

(r)
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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 zdro-
jov Správy štátnych hmotných
rezerv pitnú vodu a jedlo pre
miestnych osadníkov. Rómovia
všetky zásoby ukradli. Keï sta-
rosta Gustáv Mišalko
(¼S–HZDS) rozdávanie zastavil,
29–roèný Ladislav O. ho zrazu
kopol do rozkroku. Rómovia
zaútoèili aj na jeho syna. Sta-
rosta nasadol do auta a ušiel na
obecný úrad. Na miesto okam-
žite dorazilo asi tridsa� policaj-
tov. 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 rozhá-
dané, 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 policaj-
ných posíl z Prešovského, ale i
Žilinského kraja. Predviedli ïal-
ších 12 najväèších rebelantov.
„Kežmarský policajný vyšetro-
vate¾ 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. Sta-
rosta celú noc nespal. V noci a
celý dnešný deò policajti v
osade situáciu monitorovali.

(SITA,�6.6.)

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 mesia-
cov 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 ces-
tách. Náš záväzok je 305 obetí
ročne. Vlani zahynulo na slo-
venských 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 obdo-
bie 528 ľudí. Od 1. januára do
30. mája sa podľa rezortu vnút-
ra stalo 8 511 dopravných
nehôd, čo je v porovnaní s rov-
nakým obdobím v minulom roku
o 2 972 havárií menej. „Štatisti-
ka je naozaj optimistická," zhod-
notil Kaliňák.

(SITA,�1.6.)

Za päť mesiacov je menej obetí na cestách ako vlani

V Jurskom napadli starostu i policajtov

l Pán predse da, vyhlá se -
nia niekto rých predsta vi te ¾ov
no vých koalièných strán o
zru še ní, resp. zme nách v zá -
ko ne è. 328 podnie ti li priam
pa ni ku v ra doch príslušní kov
PZ – pre dovšetkým tých, kto -
rí slú žia viac ako 15 ro kov.
Ako na vzniknu tú si tuá ciu
rea gu je OZP v SR?

Sil né zneiste nie vní ma me,
re gistru je me. Sna ží me sa ¾u dí
presviedèa�, aby si za tia¾ žia-
dosti na od chod z PZ ne po dá -
va li, ale si tuá cia sa bu de me ni�
zo dòa na deò, tak že v èa se,
keï tieto no vi ny bu dú ma� èi ta -
te lia v ru kách, mô že by� už
nieèo konkrétne zná me. V tejto
chví li (roz ho vor sme za zna me -
na li 18. jú na 2010 – pozn. red.)

ve ¾a ¾u dí vá ha, niekto rí už ko na -
li. Si tuá cia je zlo ži tá – na zákla -

de predchádza jú cich vy jadre ní z
úst niekto rých predsta vi te ¾ov

no vej koalí cie. Re gistru je me tiež
to, že pr vé ve¾mi ra zantné
vyhlá se nia najmä z úst èle nov
SaS no vá koalí cia postupne zje-
m òu je.

l Vlá da Ro ber ta Fi ca da la
jed no znaè né zá ru ky, že so -
ciálny sys tém za mestnancov
MV SR me ni� ne bu de, no vá
koalí cia má inú predsta vu –
prav da, do sia¾ ve¾mi ne -
konkrétnu. Èo v ta kej chví li
ro bi�?

Vždy je jedno duchšie ¾u dí
zne po ko ji�, ove ¾a �ažšie je ich
upo ko ji�. Ko rekcia ta kýchto
vyhlá se ní, najmä ak sú miesta -
mi pro ti re èi vé, je pro ble ma tic ká.
Èa ká me na jed no znaè né sta no -
vis ko vlá dy. Za tia¾ ko ná me v
sna he upo ko ji� si tua ciu: ma li

sme mi mo riadne za sa da nie
predsedníctva, následne za sa -
da li všetky na še kraj ské ra dy.
Kým vyexpe du je me jú no vé èís lo
PO LÍ CIE, bu de me ma� už za
se bou aj za sa da nie Ra dy pred-
se dov ZO OZP v SR, kde chce -
me zauja� jas né sta no vis ko na
da nom stup ni pozna nia, do -
hodnú� sa, èo ïa lej. A tiež sme
be zodkladne po žia da li predse -
dov všetkých na šich základných
orga ni zá cií, aby na 28. 6. 2010
zvo la li èlen ské schôdze všet-
kých základných orga ni zá cií v
ce lej re publi ke. Tam by sa ma la
ši ro ká èlen ská základòa dozve -
die�, aký je aktuálny stav. My im
ne bu de me môc� niè na dikto va�
ani odpo rú èa�, èo ma jú uro bi�.
Mô že me len po ve da�, aká je

aktuálna si tuá cia, aké sú zá ru -
ky, aké ri zi ká. Rozhodnu tie je
na ¾u ïoch. Z èo ho mám oba vy,
a èo ma ve¾mi zne po ko ju je, to je
fakt, že od chod väèšie ho po è tu
po li cajtov by vážne ohro zil fun-
kènos� Po li cajné ho zbo ru, pre to -
že by odišli tí najskú se nejší. Ich
ná hra da bu de trva� ro ky. To¾ko
v tejto chví li. Sme pripra ve ní vy -
da� aj mi mo riadne èís lo PO LÍ -
CIE, ak to bu de ne vyhnutné. Je
potrebné, aby si všetci tí, kto rí
vní ma jú, èo sa de je, uve do mi li,
že OZP v SR svojho èa su s¾ú bil
ga ranciu so ciálne ho za bezpe -
èe nia pri predchádza jú cich vl -
nách evi dentných fám. Za tia¾ ta -
kú to ga ranciu da� ne mô že me.

(red)

M. Lit va: Od chod väèšie ho po è tu po li cajtov by vážne ohro zil funkènos� Po li cajné ho zbo ru

Ce lá od bo ro vá štruktú ra je v sta ve najvyššej po ho to vos ti

Policajti zo Spišskej novej Vsi prispeli k objasneniu vraždy v Nemecku

Ïakovný list od policajného prezidenta z Chemnitzu 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 Kež-
marku.                                                                     (r)

Vá že ní pra cov ní ci,
po zý va me Vás strá vi� èas�

le ta na Do no va ly. Na ce lú letnú
se zó nu je pre Vás v na šom RZ
ešte dosta tok vo¾ných pouka -
zov. Èa ká na Vás no vé well-
ness!

Viac informá cií o nás na info -
we be MV: 

http://smre ko vec.sk/mvsr/
ale bo na: 
www. smre ko vec. sk
Kontaktujte:
p. Mgr. Bojòanskú 09610

44567, email: mar ta. bojnans-
ka @minv.sk ale bo p. Ši ko vú
09610 44557, email.: so na.si -
ko va @minv.sk

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. Milo-
šom Kašièkom, zástup-
com riadite¾a 00 PZ v
Bánovciach nad Bebravou
a bývalým èlenom výboru
ZO OZP Trenèín, pripájajú
slová rozlúèky 

èlenovia OZP, kolegovia
a kamaráti.

UPO ZORNE NIE!
Uzávierka nasledujú-

ceho čísla bude 12. júla
2010             

Redakcia     
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Kežmarok, Nižná brána, 4.
júna, 07. 15 hod

Keï už smola, tak poriadna!
Okresné riadite¾stvo PZ V Kež-
marku „znovuvzniklo“ – ako
jediné na východnom Slovens-

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

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 ver-
vou sa rozbehne viacerými

smermi. V priebehu pol hodiny
zatopí dve sídliská, ohromnou
rýchlos�ou sa preva¾uje cez
most, ohrozuje jeho stabilitu,
rozdelí mesto na dve èasti.
Pláva Tesco, voda pokryje fut-
balový 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 neš�astní kolotoèiari s celým
svojím zábavným parkom sú už
po pás vo vode. Vlna bleskovo

útoèí na benzínovú èerpaciu
stanicu. V obk¾úèení vody sa

ocitá aj pamät-
ník s ví�azným
sovietskym tan-
kom T – 34
oproti okresné-
mu riadite¾stvu
PZ. Všetci už
vidia, že je zle.
Pri budove OR
PZ tiež stojí

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

ského povodòového štábu,
¾udia z  OR PZ vytláèajú autá
aspoò na nejaké vyvýšené
miesto. Nie ko¾ko sa im podarí
presunú�, dob rovo¾ní záchranári
však musia ujs� pred silnejúcim
prúdom. O chví¾u sú však aj „za -
chránené“ autá až po sklá vo
vode – nevynímajúc riadite¾o -
vo…

Väèšiu iróniu je sotva možné
predstavi� si. A voda sa bez

zaklopania valí aj do vstupnej
chodby prízemia policajnej
budovy – dokonca ešte pred ofi-
ciálnym zaèiatkom úradných
hodín. Nijaké ïalšie „stránky“
potom už voda dovnútra nepus-
tí. Naopak, z budovy v rámci
evakuácie nedobrovo¾ne odišlo
vyše dvadsa� zamestnancov
OR PZ…

Desiatky prípadov…
Podobne ako rodiny, ktoré sme navštívili, dopadli na Slo-

vensku 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 š�astie, 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 neš�astníkov bolo v
obci Hniezdne, v Novej i v Starej ¼ubovni, v Èervenom Klášto-
re, 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.

Èierny deò v Kežmarku: piatok, 4. júna 2010
Medzi ¾uïmi, vážne postihnutými vodným živlom, sú aj desiatky rodín policajtov a zamestnancov MV SR

Hlásenia o škodách, spôsobených záplavami aj za-
mestnancom nášho rezortu, prichádzali na OZP v SR z
celého Slovenska, najmä však z východu. S malým od-
stupom od povodní sa redakcia POLÍCIA vybrala na
Spiš na návštevu aspoò nieko¾kých postihnutých kole-
gov…

Èíslo úètu: 6601177095/1111

Vy�le�je�sa?�Ne�vy�le�je?�Vy�lia�-
la�sa…

Na�benzí�no�vej�pumpe�opro�ti�OR�PZ�bo�lo�vo�dy�po�pás.

Kežmarský�most�bol�vážne�ohro�ze�ný.�Vydržal.

Cinto�rín�v�Malèi�ciach…

Kežma�rok�v�obk¾ú�èe�ní�vo�dy



Nadpráporèík František
Kuraj, „územár“ OO PZ Krom-
pachy, býva s manželkou a
tromi de�mi konèa Krompách v
dome, ktorý kúpil v roku 1997.
Od tých èias ho zve¾aïuje, pre-
tože z pôvodného domu nechal

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

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-

mi, èo asi zle nesie (aspoò na
nás ustaviène brechala) Kurajo-
va fena Brita, ve¾ký exemplár
vlèiaka.

Pán Kuraj hovorí, že v dome
sa naozaj cíti ako doma. Trávi tu
väèšinu vo¾ného èasu, dokonca

so starším synom majstruje
„všadechodku“ – jašterku. Aj tú
zatopilo… Po 4. júni 2010 však

nevie, èi tu vôbec ostane s rodi-
nou býva�. Zvažujú, èi všetko
nepreda� a nenas�ahova� sa do
panelákového bytu. Dôvod:
povodeò, obava z reprízy. Naj -
mä manželka sa ve¾mi bojí, pri-
znáva hlava rodiny.

Aj Kurajov dom v rade ostat-
ných odde¾uje od potoka úzka
asfaltová cesta a pás zelene. V
upravenom koryte si tu za nor-
málnych okolností pokojne
žblnkoce Slovinský potok, ktorý

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

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 pod-
riemkaval a púš�al dcérke roz-
právky, 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 pani-
ke rozmýš¾al, èo urobi�, èo sa dá
ešte pred vodou zachráni�.
Rýchlo vynosi� veci z prízemia?
Stava� hrádzu z piesku vo vre-
ciach? Odkia¾ ich zobra�? Veï
auto má pokazené! Sériou tele-
fonátov zmobilizoval svoje blíz-
ke okolie, rodinu a kamarátov.
Požièal si auto od kamaráta,
usiloval sa naloži� aspoò zopár
najcennejších vecí a odviez� ich

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

ktoré kamaráti naskladali pri
bránke“. Na „evakuáciu“ najnut-
nejších 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 zacho-
val bohatú fotodokumentáciu z
tých dramatických chví¾, ale aj z
následných dní „ve¾kého uprato-
vania“. Do kontajnerov putovalo
osem vriec topánok, šatstva a
ïalších osobných vecí. Ani z
elektrických zariadení nefungo-
valo 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 premoèe-
né múry a znepokojene sledo-
val, èi sa novoobjavené praskli-
ny v nich zväèšujú, alebo osta-
nú 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 de�och z tejto situácie
nedostanú…
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Èíslo úètu: 6601177095/1111

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

Krompachy, 4. júna, 13. 00 hod

Vo�da� do�siahla� výš�ku� 132
centi�metrov,�uka�zu�je�pán�Ku�raj.

Eva�kuá�cia�ma�jet�ku�na�na�fu�ko�va�com�èlne…

Slo�vin�ský�po�tok�ako�tak�v�nor�má�le,�v�ko�ry�te.�A�na�snímke�vpra�vo?�Sú�vislá�vodná�plo�cha!
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V tom to èa se sa z balkó na
re konštruo va né ho do mu v ti chej
èasti Kežmarku man žel ka kpt.
Ota Barte ka ne ve ria co po ze rá

na ces tu pred do mom. Ne stih ne
uro bi� niè, iba za te le fo no va�, že
je zle. Vo da je rýchlejšia ako
mož nos ti ko ho ko¾vek. Za pár
mi nút sa z ti chej ne ná padnej
kežmarskej uliè ky, príznaène
nazva nej Prie ko pa, stá va di vo -
ká rieka s prie to kom, za aký by
sa ne hanbil ani vo dácky areál v
Liptovskom Mi ku lá ši èi v Èu no -
ve. Pa ni Barte ko vá vi deom sní -
ma hu èia cu, va lia cu sa riavu:
„Na šta dió ne je ¼u bi èák, na uli ci
je ¼u bi èák, vša de je ¼u bi èák…“
opa ku je re zigno va ným hla som,

kto rý za zna me ná cit li vý mik ro -
fón vi dea.

Vo da bú ši do mú ra a brá ny,
kto ré odde ¾u jú ich po ze mok od

uli ce. Za le je dve postaršie prí-
stavby a krá li ká reò. Všetko už
led va dr ží po ko pe, vo da ob klo pí
ce lý dom a cez brá nu vra zí do
piv ni ce.

To je ko niec, moh li si v tej
chví li po ve da� Barte kovci. Dom
to tiž ofi ciálne kú pi li presne pred
me sia com, te da 4. má ja. Splá -
ca jú hy po te kárny úver a v do me
už dlhšie pre bie ha re -
konštrukcia poscho dia, kde
chcú bý va�. Najväèšia smo la je
v tom, že vše tok ná by tok a za -
ria de nie do mác nos ti, skrátka

kom plet ve ci z poscho dia krát ko
predtým pozná ša li do prí ze mia,
aby horné izby uvo¾ni li na re -
konštrukciu. Do ga rá ží, prístre-
škov a pod bal kón umiesti li aj
sta vebný ma te ri ál na prestavbu.
Na rad ma lo prís� za teple nie do -
mu, obno ve nie fa sá dy. „Najprv
nás vy krad li, po tom zomrel svo -
kor a te raz nás vy to pi lo,“ kon-
šta tu je krehká blondínka a pri-

zná va, že sa už bo jí vždy, keï
pad ne zo zamra èe nej ob lo hy èo
len pár kva piek… „Je to na in -
farkt!“

Po dvo re plá va li ba lí ky no ba -
si lu ako èlny v be nátskych ka -

ná loch, vre cia so sypký mi sta -
vebný mi hmo ta mi vo da zá ko ni te
zni èi la. Aj ce lý krásny èierny ná -
by tok z horné ho poscho dia, za -
ria de nie spálne… Dar mo po
opad nu tí vo dy vy no si li ho re vše -
tok dre votriesko vý ná by tok v
ná de ji, že vy schne: dosky na -
puchli, dy hy odle pe né… Bo la to
zby toèná ro bo ta, vlá èi� skri ne
ho re schodmi. Zni èe ný ná by tok
do obý vaèky si mô žu aku rát tak
odfo ti� na pa miatku a ro zobra�.

Po dvoch týždòoch už dom a
dvor vy ze rá podstatne inak, le -

bo plaè ne po má hal. Pus ti li sa
do ro bo ty. Ma te ri ál, ná by tok,
mno ho ve cí osobnej potre by,
zo ši ty, kni hy, fo to gra fie… to
všetko je ne návratne zni èe né,
na pl ni li pä� kontajne rov. Nasle -
do val boj s bla tom, de zinfekcia
stien sa vom. A su ši�, su ši�, su -
ši�… Z obvodné ho úra du do sta li
odškodne nie 300 eur, keïže
išlo „len“ o za to pe nie ne by to -
vých priesto rov. Dom je poiste -
ný, vnú torné za ria de nie a na kú -
pe ný sta vebný ma te ri ál však
nie… Odha do va ná ško da na
do me ro di ny Barte kovcov:
10–ti síc eur.

Èíslo úètu: 6601177095/1111

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

„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, de�mi i
ovdovenou mamou býva v
dome v Markušovciach. „O šies-
tej mi volali, že voda ide prudko
hore… Už bolo vlastne nesko-
ro,“ spomína. Rýchlo vynosili
èas� nábytku z obývaného prí-
zemia, 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, pre-
tože sa rýchlo zanášalo všet-
kým 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 neuve-
domí, snaží sa kona� èo najrý-
chlejšie a stres príde až
potom…

Blízky sútok Levoèského
potoku a Hornádu urobil v Mar-
kušovciach svoje, v dedine
zaplavilo vyše sto domov. Foto-
grafie 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

záhradu akoby ktosi zbombar-
doval. Vypratali blato z domu,
ale aj drevené podlahy z domu
spolu s mnohými inými vecami
museli ís� preè. Mama
zachraòovala aj staré fotogra-

fie… „Tak som ich po jednej
rozoberala a usušila, dalo sa
to,“ hrdo vraví.

Mikuláš Gurèík to celé prirov-
náva k zlému snu. „Oèi ma bole-
li 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-

skych búdach boli rôzne domá-
ce stroje, na všetkom je jem-
nuèký, 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 risko-
va�…

Gurèíkovci spomínajú, že v
priebehu tých dvoch týždòov od
povodne mali ve¾a návštev.
Chodili pomôc� kamaráti, známi,
remeselníci, ba Mikulášova
mama zavolala aj špecializova-
ného „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 uro-
bili na prízemí z pôvodných

nebytových priestorov, nespåòa-
jú normu, nemajú výšku 240
cm. A tak nemôžu by� považo-
vané za obytné… Hlavné, že
sme všetko prihlásili ako obytné

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 hvíz-
dajúca bomba vojakov v poli.
Nanovo musí vybudova� aj
chodníky, ploty, oporné múry,
obnovi� hospodárske budovy na
dvore. Celková škoda je pred-
bežne vyèíslená na 10 200 eur.

Peter�Ondera
Snímky:�archív�poškodených

a�web

Markušovce, 4. júna, 06. 10 hod

Kežma rok, uli ca Prie ko pa, 4. jú na, 07. 15 hod

Pa�ni�Barte�ko�vá�z�balkó�na�svojho�do�mu�v�Kežmarku�fo�to�-
gra�fo�va�la�ce�lú�ska�zu.�Iné�sa�ro�bi��ne�da�lo…

Do�ve�èe�ra�vo�da�aj�v�Marku�šovciach�opad�la.�Vymle�la�diery
na�lú�kach,�ne�cha�la�zá�¾a�hu�bah�na�a�spúš��na�ma�jet�ku.�Zmizli
plo�ty,�mú�ry,�úro�da…
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Dob rák

„Tá mo ja že na je ale
pekná š¾apka! Keï som sa
vra cal zo slu žobnej ces ty,
ešte som aj te le gram po slal,
aj tak som ju na šiel s mi -
lencom,“ s�a žu je sa pria te¾
pria te ¾o vi. Po tom sa za mys lí
a do dá: „A mož no ani nie je
š¾apka, mož no len ne do šiel
ten te le gram.“

Pod pa pu èou

Viete, èo je to by� abso -
lútne pod pa pu èou?

Keï sa bo jí te po ve da�
svo jej te hotnej manželke,
že ste ne plod ný!

Zlo my se¾nos�

Francúz, An gli èan a Slo -
vák sú v pra le se, chy tia ich
¾u dožrú ti a po ve dia im: „Za bi -
je me vás a z va šej ko že si
uro bí me ka noe, ale mô že te si
vybra� druh smr ti.“ An gli èan
si vy be rie pišto¾ a predtým,
ako si stre lí do hla vy, po vie:
„Boh ochra òuj krá ¾ovnú!“
Po tom sa zastre lí. Francúz si
vy be rie sluèku a predtým,
ako sa obe sí, po vie: „C°est la
vie!“ Slo vák si vy be rie vid liè -
ku a za ène sa pi cha� do ce lé -
ho te la. Je to straš ný poh¾ad.
Keï je už ce lý do pi cha ný,
pred posledným vý dy chom
ti cho po vie: „A má te po ka -
noe!“

Akti vistka

Dievèatko po zorne sle du -
je svo ju ma mu, oblie ka jú cu
sa do no vé ho ko žu cha: „Ma -
mi, uve do mu ješ si, že aby si
si moh la obliec� ko žuch, to
zvie ra mu se lo strašne
trpie�?“

Ma ma prísne zazrie: „Èo
si to do vo ¾u ješ, tak to rozprá -
va� o svo jom ot co vi!“

Ne rozpty ¾o va�!

Že na sa cí ti ve¾mi zle a
oslo ví svojho man že la:
„Muž môj, umie ram!“On na
to: „Ti cho! Sústreï sa !“

Tvr dá prá ca

Štandardná si tuá cia: Muž
na pra covnej ceste, že na s
mi lencom v po ste li. Štrngot
k¾ú èov v zám ku. Že na v šo ku
kri èí: „Man žel sa vrá til!“ Mi le -
nec si u¾ahèe ne utrie pot z
èe la: „Ko neène!“

Skep tik

„Odke dy som sa ože nil,
všetko mám za ká za né. Ne -
smiem fajèi�, pi�, ani do krè -
my nesmiem…“

„Tak pre èo nepro testu -
ješ?“

„To tiež nesmiem!“

Sprie vodca

Tu ris tic ký sprie vodca pri Nia -
gar ských vo do pá doch zvo lá:
„Ke by prí tomné dá my na chví ¾u
zmåkli, po èu li by sme mo hut ný
zvuk vo do pá du…“

Prak tik

„Keï bu deš hra� kaž dý ve -
èer kar ty, nájdem si mi -
lenca!“

„Dobre, dra há, len aby to
ne bol niekto z na šej par tie!“

Po dobnos�

„Vá že ný, ako sa tak na
vás po ze rám, celkom sa po -
do bá te mo jej že ne – až na
tie fú zy!“

„Ale však ja ne mám fú zy!“
„Vy nie, ale mo ja že na…“

Trochu veselia na odreagovanie po �ažkých chví ¾ach

Na nieèo v tej Ká ma sutre za budli:

na po lo hu le žia ce ho impo tenta!

Ma li by ste si èastejšie èí ta� maily. Už pred

tro ma týždòa mi som vám po slal vý po veï!

Ke by ste sa ne scho vá va li v tých krí koch, tak by som išiel po malšie!

To na ste ne? To je môj šva gor. Mi nu lý
týždeò nieèo vy pil, ale ešte ne vie me, èo!

Tam sa po stav! Po mô žem ti

zho di� tie pre by toèné ki lá!

Tak èo ho vo ríš na
mo je no vé brz dy?

Ne mys líš, že je pre te ba prí liš mla dá?

Ja som si mys lel, že na interne te je už kaž dý bl bec. Tak
ma prekva pu je, že prá ve ty ešte nie si pri po je ný…



Su lí kovci sa dištanco va li od
ma ri hua no vé ho po cho du
Štvrtko vý po chod zástancov

ma ri hua ny ne na šiel u li be rá lov,
kto rí sme ru jú do vlá dy, väèší
ohlas. Stra na SaS sa od akcie
dištanco va la, tvr dí, že sa na nej
ni ja ko ne po die ¾a la. Úèas� je di -
né ho èle na stra ny Pav la Matko -
vi èa ozna èi la na svo jej interne -
to vej stránke za je ho súkromnú
ak ti vi tu, rovna ko aj to, že orga -
ni zá to rom za po ži èal pó diá.

Mla dí ¾u dia, kto rí sa do ža du jú
splne nia predvo lebné ho s¾u bu

Ri char da Su lí ka o bez trest nos ti
drž by ma lé ho množstva ma ri -
hua ny, sa do èka li vlaž né ho vy -
jadre nia. „Dekri mi na li zá cia ma ri -
hua ny je na ïa lej sú èas�ou pro -
gra mu na šej stra ny. Agen du bu -
de me v rám ci mož nos tí, aké
nám po sky tu je zá kon a vá ha vo
vo¾bách zís ka ných po sla nec -
kých mandá tov, aj pre sadzo -
va�,“ od ká za la im stra na.

(Prav�da,�19.6.)

No ví po slan ci NR SR
Osvedèe nia o zvo le ní si z rúk

predsedníèky Ústrednej vo -
lebnej ko mi sie Ta tia ny Ja neèko -
vej dnes prevza lo 145 poslan-
cov. Pô vodne sa ospra ve dl nil aj
pre mi ér Ro bert Fi co (Smer–

SD), s ma lým onesko re ním však
na slávnostný akt pri šiel. Osve-
dèe nie si prevzal ako posledný
a zo žal najväèší po tlesk. Medzi
chý ba jú ci mi bol predse da par la -
men tu Pa vol Paška zo Sme ru,

Ivan Cha ban z SDKÚ–DS, Ivan
Uhlia rik z KDH a László Na gy
zo stra ny Most–Híd a Ja na Kiš-
šo vá z SaS, tí si osvedèe nia
pre be rú do da toène. V no vej Ná -
rodnej ra de SR bu de se die� 23
žien, èo je o jed nu tre ti nu me nej
ako v do te rajšom zlo že ní par la -
men tu a 127 mu žov.

(SI�TA,18.�jú�na)

Zá konník prá ce sa vrá ti pred
rok 2006

Zme na Zá konní ka prá ce bu -
de zrejme jed na z pr vých, ku
kto rej sa no vá vlá da od hod lá.
Najvážnejší kan di dát na mi nis -
tra prá ce Jo zef Mi hál (SaS) má
už jasnú predsta vu, ako bu de
vy ze ra�. Postu po va� chce pod¾a
ty pic ké ho pra vi co vé ho vzorca,
kto rý tu pla til do ro ku 2006 –
vo¾nejšie ru ky za mestná va te ¾ov
zna me na jú pružnejší pra covný
trh a vyššiu za mestna nos�.
Odchádza jú ca vlá da Ro ber ta
Fi ca pri tom iba pred ne ce lý mi
tro ma rokmi zme ni la pra cov -
noprávne pra vidlá presne opaè-
ne – viac chrá ni la za mest nan -
cov. „Trojroèná prax jednoznaè-
ne uká za la, že prísne pra vidlá,
aké za kot vu je sú èasný Zá -
konník, sú brz dou pre fungo va -
nie tr hu prá ce,“ tvr dí Mi hál. Na -
vr hu je pre to vrá ti� ho as poò do
sta vu pred 1. septembrom
2007. „Zvý ši la by sa za mestna -
nos�. Mo mentálne fir my pri jí ma -
jú no vých pra covní kov ne ra dy,
pre to že v prí pa de potre by ich
�ažko do ká žu pre pusti�,“ do dal.

Zme ny v Zá konní ku prá ce sú
ochot ní podpo ri� všetci koa liè ní
partne ri.

Odbo rá ri sú pro ti, od no vej
vlá dy sa však �ažko doèka jú ta -
kej ústre to vosti ako od Fi co vej.
„Za mestnancov bu dú za mest -
ná va te lia pod hroz bou pre -
puste nia nú ti� ro bi� viac a za
me nej pe òa zí,“ obá va sa vo¾ -
nejších pra vi diel pre fir my pred-
se da Od bo ro vé ho zvä zu KO VO
Emil Ma chy na.

„Na podmienkach, ako má
niekto pre nieko ho pra co va�, sa
ma jú pre dovšetkým do hodnú� tí
dva ja,“ opo nu je Mi hál. Upra ve ný
Zá konník prá ce by mal pod¾a ne -
ho u¾ahèi� podpi so va nie zmlúv
na do bu urèi tú, obmedzi� výš ku
odstupné ho èi skrá ti� vý po vednú
le ho tu. Uvo¾ni� odpo rú èa aj pod-
mienky prá ce nadèas, nie však
neobmedze ne, aby to ne viedlo k
zneu ží va niu za mest nancov. Èo
najskôr tiež mieni za bezpe èi�,
aby pra cu jú ci ro diè na ma terskej
do vo lenke ne bol ukrá te ný na
štátnych príspevkoch.

So cio lo gièka Mo ni ka Èamba -
lí ko vá si ne mys lí, že všetky pri-
pra vo va né opatre nia bu dú zna -
me na� zme nu k lepšie mu. „Ak
bu dú ma� ¾u dia pra covné zmlu -
vy len na nieko¾ko me sia cov a k
to mu ni ja kú šancu získa� inú
prá cu, za mestná va te ¾o vi sa ni -
kdy ne posta via na od por. Ni ja ká
ban ka im ne dá úver èi hy po té -
ku, na za mestna necké so ciálne
vý ho dy mô žu za budnú�,“ po ve -
da la.               (Prav�da,�18.6.)
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Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
M Á J    2 0 1 0 

ROZKAZY  PREZIDENTA  PZ

32. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie opravnej skúšky
odbornej spôsobilosti príslušní-
kov obecnej polície v Bratislave

33. o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnit-
ra Slovenskej republiky

34. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
75/2009 o zriadení špecializo-
vaného tímu v znení rozkazu
prezidenta Policajného zboru č.
22/2010

35. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej

spôsobilosti príslušníkov obec-
nej polície v Žiline

36. o opatreniach v cestnej
premávke počas letnej turistic-
kej sezóny

37. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
36/2009 o určení funkcií, pri
ktorých výkone sa môžu opráv-
nené osoby oboznamovať s
utajovanými skutočnosťami v
znení neskorších predpisov

38. o zriadení pracovnej sku-
piny na realizáciu projektu
informačného systému eviden-
cia obecných polícií

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

6. o postupe pri evidovaní
vozidiel

7. ktorým sa mení a dopĺňa

nariadenie prezidenta Policaj-
ného zboru č. 2/2009 o postupe
pri vydávaní vodičských pre-
ukazov, medzinárodných vodič-
ských preukazov, cestovných
pasov a občianskych preuka-
zov v znení nariadenia prezi-
denta 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 evido-
vaní priestupkov spáchaných v
cestnej premávke v znení
neskorších predpisov

8. o činnosti poriečneho
oddelenia odboru poriadkovej
polície prezídia Policajného
zboru

9. o služobnej hipológii

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 fi nančných 
sprostredkovateľov kooperačných partnerov PSS, a. s., alebo vás radi 
navštívime tam, kde vám to najviac vyhovuje.

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. 


