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Zasadalo Predsedníctvo a Rada predsedov ZO OZP v SR

Dominovalpocitohrozeniasociálnychistôt
BanskáBystrica–Kremnièka(er)–Vatmosférenapätiaarozporuplnýchoèakávaní
savBanskejBystrici–Kremnièke24.júnakonaloPredsedníctvoanadruhýdeòaj
RadapredsedovZOOZPvSR.

Rada sa venovala viacerým
vnútrozväzovým otázkam, o. i.
schválila novú smernicu na vykonávanie revízii hospodárenia
ZO,schválilavyhodnotenieèerpaniafinanciívroku2009,upravila spôsob platenia èlenského
a odobrila aj zmeny v štatúte
podporného fondu. K¾úèovou
otázkou, ktorá všetkých zaujímala, bol ïalší vývoj postojov
novej vlády k sociálnemu zabezpeèeniu príslušníkov PZ a
ïalšíchzložiek,spadajúcichpod
zákonè.328.PredsedaOZPv
SRuviedol,ževsúèasnostijev
PZbezmála8200príslušníkov,
ktoríslúžiaviacakopätnásrokov, z èoho najviac, okolo
6 200,odslúžilo15až21rokov,
alevzborejedosia¾aj206policajtov,ktorímajúzasebou32
a viac rokov služby. Náhly odchod väèšieho poètu príslušníkov by mohol ohrozi stabilitu
osobitnéhoúètu.
Niektoré vyhlásenia predsta-

vite¾ov nových koalièných strán
vyvolaliajvèlenochOZPvážne
znepokojenie, následný vývoj
všakukazujeurèitéupokojenie,
preto Rada predsedov prijala
vyhlásenie,vktoromneodporúèa svojim èlenom podáva si
unáhlené žiadosti o uvo¾nenie
zo služobného pomeru. Rada
tiežzaviazalavedenieOZP,aby
jehoèlenoviabezodkladnevstúpili do rokovania s novým ministromvnútrascie¾omupokoji
napätú situáciu medzi príslušníkmiPZ.
Princípsolidarityodborového
hnutia zvýraznil tiež dôležitos
ïalšej témy rokovania – úèasti
èlenov OZP na zbierke, vyhlásenejvprospechzamestnancov
MV SR, postihnutých nedávnymi povodòami. Rada schválila
zloženie komisie, ktorá bude
vyzbierané prostriedky adresne
rozde¾ova.
(er)

Jún je tradiène mesiacom, kedy sa polícia v regiónoch predstavuje verejnosti. Ukážky z policajných
èinností, zbrane a technika boli v uplynulých týždòoch ve¾kým magnetom najmä pre deti a mládež.

S predsedom OZP v SR Miroslavom Litvom na horúce témy uplynulého mesiaca

Príznakypanikyzozmenyzákonaè.328ustúpili,situáciasaupokojuje
l Pán predseda, odbory
majú za sebou rušný mesiac.
Najmä vïaka vyjadreniam
zástupcov jednej z nových
koalièných strán ve¾ká èas
zamestnancov prežívala obavy zo straty sociálnych istôt,
zakotvených v zákone 328,
reálne vznikla obava z následného odchodu ve¾kého poètu
policajtov do civilu. Odbory
sa zmobilizovali, v jeden deò
sa konali zasadania všetkých
krajských rád, v dòoch 24. a
25. júna zasadalo predsedníctvo a následne rada predsedov, 28. júna sa uskutoènili
schôdze všetkých základných
organizácií na celom území
Slovenska. Aká je momentálna situácia? Len pred nie ko¾kými dòami (rozhovor sa
uskutoènil 14. júla) nastúpil
do rezortu nový minister Daniel Lipšic, boli ste už v kontakte?
Ve¾mi aktívne sme takpovediac denne monitorovali situáciu,situáciaeštevpolovicijúna
bola taká, že sme nemohli garantova sociálne istoty. Pozor-

ne sme si preštudovali najmä
programovétézynovejvlády,a
väèšina zámerov, vlastne všetky až na jeden na diskusiu, v
smere k nášmu rezortu hodnotímpozitívne.Nepochybnetuaj
vúvaháchnovejkoalíciedošlok
pozitívnejšiemu obratu. Aj verejné ubezpeèenia ministra Daniela Lipšica svedèia o tom, že
náhla, neèakaná zmena dikcie
zákona 328 v tejto chvíli nie je
aktuálna,skôropaène.Narade
predsedov sme vydali vyhlásenie,vktoromsmenašichèlenov
vyzvali, aby sa neunáh¾ovali a
nepodávalisižiadostioodchod
docivilu.Ajsoh¾adomnatermínymožnéhopodávaniažiadostí
sme termín schôdzí našich
základných organizácií volili na
28.jún.Panikaniejeaktuálna.
l Máte preh¾ad, ko¾ko príslušníkov si dalo žiados do
civilu?
Detailné celkové èísla o poètepodanýchžiadostínemámk
dispozícii, ale pod¾a informácií,
ktoré som získal sa zdá, že
ve¾káväèšinanašichèlenov–a
vovšeobecnostipríslušníkovPZ

–hroziacejpanikenepod¾ahlaa
situácia sa upokojuje. Samozrejme, pozorne budeme
študova aj oèakávané programové vyhlásenie vlády, v tejto
situáciivšakskôrpredpokladám
averím,ževyhlásenienebudev
rozporesprogramovýmitézami.
Zatia¾smeabsolvovaliprvékolo, verím, že aj tie ïalšie budú
úspešné.Osobitnésociálnezabezpeèenie príslušníkov ozbrojenýchzložiekpredsaniejenejakýslovenskývynález,existuje
v celej Európe, existuje aj na
iných kontinentoch, americký
nevynímajúc. Hovorím len za
nás: slovenskí policajti majú
utvorenýdobrý,funkènýsystém
sociálneho zabezpeèenia, ktorý
jeefektívny.
l Stretnutie s novým ministrom?
SpánomministromLipšicom
sme sa stretli hneï v deò jeho
uvedeniadofunkcie.Vpiatok9.
júla popoludní ho na pôdu ministerstva uviedla pani premiérkaauskutoènilosastretnutie vedúcich pracovníkov rezortu, na ktorom bol prítomný aj

Len do konca júla!
Èíslo úètu: 6601177095/1111
odchádzajúci minister pán Kaliòák,aajja.Natomtostretnutíz
ústpánaministraLipšicarovnako odznelo ubezpeèenie o zachovaní sociálnych istôt policajtov. Hoci na stretnutí nebol
nejaký väèší priestor na diskusiu,premòasútovsúèasnejsituácii dostatoèné záruky. Nový
pán minister na stretnutí zdôraznilsvojepriority,najmäbojs
organizovanou kriminalitou a s
korupciou.Takútoorientáciuprirodzenevítam,korupciajevážny problém v každej spoloènosti, našu nevynímajúc. Pochopite¾ne, boj s korupciou si
dávaladovienkapraktickykaždá doterajšia vláda, otázne je,
akosavládamdarilo,resp.ako
sabudedarisúladslovsoskutkami.Bolobyfajn,kebysmesa
ajvtomtosmerepohliïalej.

l Odborový zväz polície v
SR získal súhlas na zorganizovanie verejnej finanènej
zbierky na pomoc kolegom,
postihnutých nedávnymi povodòami. Ako zbierka prebieha?
Nechcemeštehovoriokonkrétnychèíslach.Zbierkumáme
povolenú do konca júla, chcem
pretoopätovnevyzvavšetkých,
ktorí môžu pomôc, nech tak
urobia, pretože povodne mali
mimoriadny rozsah a škody,
ktoré spôsobili, sú obrovské.
Žia¾, na ve¾kú vodu doplatilo aj
mnoho našich kolegov. Je tu
priestornaprejaveniesolidarity,
ukážme,ževiemepomôctým,
ktorítonajviacpotrebujú.
Zhováral sa Peter Ondera
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Na výsluhové dôchodky policajtov nebude siaha

Priority ministra Daniela Lipšica
PrioritouKDHvrezortevnútra bude boj proti korupcii, posilnenie osobitných útvarov a
prípravavolebnéhokódexu.Pre
TASR to povedal podpredseda
KDH a designovaný minister
vnútraDanielLipšic.
„Bude potrebné nájs pre
osobitné útvary špièkových ¾udí
aj zo súkromného sektora,“
uviedol s dôvetkom, že sa to
zvláš týka odborníkov na ekonomiku. „Èasto majú závažné
trestnéèinyfinanènépozadiea
tam treba naozaj dobrých
odborníkov na daòové právo a
finanènúoblas,“povedal.
„Navrhujeme,abysapriprerokovanávaní niektorých priestupkovpoužívalikamerovésystémy, aby sa odstránila korupcia,“dodal.Tiežbysapod¾a
nehopokutynemalivyberatak,

že sa stanoví paušálny limit,
ko¾kosaichmávybra.„Potom
sa skôr vyberajú na úsekoch,
ktoréniesúnehodové,alekde
vodièièastoprekraèujúrýchlos.
Treba sa sústredi na úseky,
ktorésúnajviacnehodové,lebo
to môže zachráni ešte viac
¾udských životov,“ uviedol Lipšic.
PrioritouKDHbudeajpríprava volebného kódexu, ktorý by
zjednotil všetky ustanovenia
jednotlivýchvolebnýchzákonov,
kdejetoreálnemožné.„Stým
trebazaèaèímskôr,abysato
stihloschválieštevprvejpolovici volebného obdobia, aby to
nebolotesnepredvo¾bami,“poznamenal.
Èo sa týka medializovanej
témy menenia pravidiel pre
výsluhové dôchodky policajtov,

Lipšic zdôraznil, že KDH nechce „siaha na výsluhové dôchodkypolicajtov,ktorísúvsúèasnostivslužobnompomere“.
(TASR, 6. júla 2010)

Vláda vymenovala
štátneho tajomníka MV SR
Maroša Žilinku

JUDr. Daniel Lipšic

Nová vláda SR
SDKÚ–DS:
IvetaRadièová
(predsedníèkavlády)
MikulášDzurinda
(ministerzahraniènýchvecí)
IvanMikloš
(ministerfinancií)
EugenJurzyca
(ministerškolstva)
LuciaŽitòanská
(ministerkaspravodlivosti)
SaS:
JozefMihál
(ministerpráce,sociálnych
vecíarodiny)
¼ubomírGalko
(ministerobrany),
JurajMiškov
(ministerhospodárstva)

DanielKrajcer
(ministerkultúry)
KDH:
DanielLipšic
(ministervnútra)
IvanUhliarik
(ministerzdravotníctva)
JánFige¾
(ministerdopravy)
Most–Híd:
ZsoltSimon
(ministerpôdohospodárstva
aživotnéhoprostredia)
RudolfChmel
(podpredsedavlády
pre¾udsképráva
amenšiny)

Životopis ministra vnútra SR

Štátnym tajomníkom Ministerstvavnútra(MV)SRbudeod
21. júla Maroš Žilinka, ktorý
doteraz pôsobil ako špeciálny
prokurátor. Do funkcie ho vymenovala vláda na svojom
dnešnom rokovaní. Žilinka sa
pod¾a ministra vnútra Daniela
Lipšica(KDH)zaoberalvrámci
svojej prokurátorskej èinnosti
najmä oblasou ekonomickej
kriminality. Práve boj proti korupcii a organizovanému zloèinu bude jednou z Lipšicových
priorít. Na post štátneho tajomníka nominovalo Žilinku
KDH, ktoré ovláda rezort vnútra. O nominácii rozhodlo predsedníctvo kresanských demokratovvutorok13.júla.

(SITA 9. júla)

Dátum narodenia:
8.7.1973
Miesto narodenia:
Bratislava
Trvalé bydlisko:
Bratislava
Stav:
ženatý,1diea
Vzdelanie
1991–1996–PrávnickáfakultaUK,Bratislava
1994 – University of Minnesota Law School, Minneapolis,
USA (študijný pobyt), Georgetown University Law Center,
Washington, D.C., USA (študijnýpobyt)
1997 – postgraduálne štúdium (PhD) Právnická fakulta
UK,odborústavnéprávo
1998 – 2000 – postgra-

(TASR, 14. júla 2010)

duálneštúdium(LL.M.)Harvard
LawSchool,Cambridge,USA
Priebeh zamestnania
1996 – 1997 – Poradenské
strediskopreslovensképodniky
a banky, Bratislava – riadite¾
projektukonkurznéhopráva
1997 – èlen Rady expertov
Inštitútukonkurznéhopráva
1997 – 1998 – Vojenská
obvodná prokuratúra, Prešov –
základnávojenskáslužba
1998 – advokátska kanceláriaValko&Partners
1998–2002–vedúciúradu
MinisterstvaspravodlivostiSR.
2002 – advokátska kanceláriaValko&Partners,advokát
2002–2006–podpredseda
vlády a minister spravodlivosti
SR
Politická èinnos
1991–1995–predsedapravicovej mládežníckej organizácie Obèiansko–demokratická
mládež(ODM)
2000–2006–podpredseda
KDHprevnútornúpolitiku.
2006 – poslanec NR SR,
èlen ústavnoprávneho výboru
NRSR
2007 – podpredseda KDH
prevnútornúpolitiku
2009 – podpredseda pre
vnútroaspravodlivos
Do funkcie ministra vnútra
prezident SR Ivan Gašparoviè
vymenoval JUDr. Daniela Lipšica 9. júla 2010

Len do konca júla!
Èíslo úètu: 6601177095/1111

Èlenovia Výboru NR SR pre obranu a bezpeènos

Hladký, Pavol (Klub SaS)
podpredseda

Buèek, Jozef (Klub
SMER – SD) èlen

Kaliòák, Robert (Klub
SMER – SD) èlen

Puèík, Rudolf (Klub
SNS) èlen

Richter, Ján (Klub SMER
– SD) podpredseda

Fronc, Martin (Klub KDH)
èlen

Laurenèík, Milan (Klub
SaS) èlen

Saloò, Marián (Klub
SMER – SD) èlen

Pado, Martin (Klub SDKÚ
– DS) èlen

Stanko, Július (Klub
KDH) èlen (NR SR)

Fedor, Martin (Klub SDKÚ – DS)
predseda

Baška, Jaroslav (Klub
SMER – SD) èlen

Gál, Gábor (Klub
MOST–HÍD) èlen
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Policajti z Horehronia zaujali
Policajti z okresu Brezno vo
štvrtok 17. júna na námestí v
Brezne oslavovali Deò polície.
Otvorilhoslávnostnýmpríhovorom riadite¾ OR PZ v Brezne
plk. JUDr. Marian Mikloško, v
ktoromprivítalpozvanýchhostí,

aj Železnièná polícia, Vojenská
polícia,Mestskápolícia,Hasièskýazáchrannýzborazdruženie Štvorkolky Brezno. Široká
verejnos si mohla pozrie policajnú a hasièskú techniku, porozprávasaspríslušníkmiPoli-

cajného zboru a pracovníkmi
záchranných zložiek o ich úloháchaèinnostiprizáchraneživota, zdravia a majetku. Najmladších úèastníkov zaujali
hlavne ukážky psovodov Policajného zboru ich štvornohých
pomocníkovprizadržanípáchate¾a,  názornej ukážke poslušnosti služobného psa a tiež
ukážkyoddeleniajazdnejpolície
odboru kynológie a hipológie
PrezídiaPolicajnéhozboru.Policajti na služobných koòoch
ukázali ich poslušnos,  služobné zákroky na koòoch pri
narušení verejného poriadku,
vytláèanie davu koòmi a prechod cez rôzne prekážky. Vojenská polícia sa predstavila s

všetkýchprítomných,alenajmä
deti zo základných a materských škôl. Tak ako minulý
roksmesarozhodlipriblížiprácupolíciepreverejnosnabreznianskom námestí, èo prilákalo
nielenškolákovaškôlkarov,ale
aj mnohých dospelých, ktorým
prialo pekné slneèné poèasie.
Svoju prácu okrem príslušníkov
Policajného zboru prezentovala

Zdá sa to by neuverite¾né,
ale predchádzajúci minister
vnútra SR Robert Kaliòák bol
(povznikuSR)užšiestyslovenskýšéfrezortu,ktorýsanarodil
v máji – a tuším v celej ministerskej histórii jediný ¾avák.
Kaliòák je zároveň vôbec prvý
minister vnútra, ktorý „prežil“
celé4-roènévolebnéobdobie...

Jednadátumovákuriozitasa
všakpredsalennájde:predchádzajúcavládaSRpodalademisiu 8. júla, teda presne v deò
37. narodenín Daniela Lipšica.
TýmtodòomsaDanielLipšicde
facto stal novým ministrom
vnútra,hocivládabolaoficiálne
vymenovaná až nasledujúci
deò.

Boli sme zvedaví, èi túto
„prevahu“ astrologických znameníBýkaaBlížencovdodržíaj
ïalšínastupujúciminister.Veru
nie,lebonovýrezortnýšéfDaniel Lipšic sa narodil 8. júla, je
tedavznameníRaka.

Daniel Lipšic nar. 8. júla
(Rak)
RobertKaliòák,nar.11.mája(Býk)
Martin Pado, nar. 16. mája
(Býk)
VladimírPalko,nar.20.mája
(Býk)
Ivan Šimko, nar. 1. januára
(Kozorožec)
LadislavPittner,nar.18.mája
(Býk)
Gustáv Krajèi, nar. 19. mája
(Býk)
¼udovítHudek,nar.30.mája
(Blíženec)
Jozef Tuchyòa, nar. 11. novembra(Škorpión)

História našich rezortných šéfov

automobilovoutechnikou,MestskápolíciaaŽelezniènápolícia
prezentovala služobné zbrane,
prostriedky a vybavenie policajtov pri služobných zákrokoch.Návštevnícimalimožnos
urobisivlastnýodtlaèokprstov,
vyskúšasi,akosasedívpolicajných a záchranárskych vozidlách. Tí najmenší z radov
školákov si mohli odnies svoju
fotografiuvpostavepolicajta.
(mm)

Reprezentatívne stretnutie predstavite¾ov stredných policajných škôl
Stredná odborná škola Policajného zboru Košice považuje
spoluprácusozahraniènýmipolicajnýmiškolamizajedenzèinite¾ov, ktorý má výrazný vplyv
na úroveò výchovno–vzdelávaciehoprocesu.
Realizovaným odborným podujatím v dòoch 16. –17. júna
2010 „Policajné vzdelávanie v
európskych krajinách“, škola
vytvorila priestor pre odbornú
diskusiuscie¾omvzájomnejinformovanosti v týchto rovinách:
Aplikáciapodnetov,požiadaviek
z výkonných útvarov Policajného zboru; modernizácia vyuèovacieho procesu (používané didaktické formy, metódy a prostriedky);vybranéaspektyedukácie (posilòovanie právneho
vedomia, úroveò komunikaèných schopností, aktivity
škôl nad rámec vzdelávacích
programov).
Zmysel stretnutia bol vnímaný na jednej strane ako možnos inšpirácie pre prácu a
poslanie, ktorá všetkých prítomnýchspájala–prípravakvalifikovaných príslušníkov polície
tak, aby na základe získaných
teoretických vedomostí, praktickýchzruèností,návykovaosob-

Trocha ministerskej astrológie

nostnýchpredpokladovvykonávaliposlaniepolicajtavsúlades
ústavou a zákonmi v danom
štáte; na strane druhej spôsob

Škola polície v Katowiciach,
Po¾skárepublika
Škola polície Legionovo,
Po¾skárepublika

l Milan Èiè (poverený)
(KSS) od 12. decembra 1989
do11.januára1990
l VladimírMeèiar(VPN)od
11. januára 1990 do 26. júna
1990
l Anton Andráš (KDH) od
27.júna1990do2.novembra
1990
l Ján Èarnogurský (poverený) (KDH)– od 2.novembra
do22.novembra1990
l LadislavPittner(KDH)od
22.novembra1990do24.júna1992
l Jozef Tuchyòa (HZDS)
od24.júna1992do15.marca
1994
l LadislavPittner(KDH)od
15. marca 1994 do 13. decembra1994
l ¼udovít Hudek (HZDS)

Žitòanská o stave súdnictva
Stav súdnictva, rozdelenie
sudcov na dobrých a zlých, situáciavSúdnejrade.Tosúpri-

získaniaspätnejväzbyaleisebapotvrdeniasmerovaniatýchto
škôl:
Vyššia policajná škola a
Stredná policajná škola MinisterstvavnútravPrahe,ÈR
VyššiapolicajnáškolaMinisterstvavnútravBrne,ÈR
Vyššia policajná škola a
Stredná policajná škola MinisterstvavnútravHolešove,ÈR
VyššiapolicajnáškolaMinisterstva vnútra v Pardubiciach,
ÈR

¼vovskáštátnauniverzitaMinisterstvavnútra,Ukrajina
Stredná odborná policajná
škola v Miškolci, Maïarská republika
Stredná odborná škola PZ
Bratislava
Policajná škola Oradea, Rumunsko
Centrum de Formation Police,Chassieu,Francúzsko
kpt. PaedDr. Lucia Vargová,
SOŠ PZ Košice

od13.decembra1994do27.
augusta1996
l GustávKrajèi(HZDS)od
27. augusta 1996 do 30.
októbra1998
l LadislavPittner(SDK)od
30.októbra1998do14.mája
2001
l Ivan Šimko (SDKÚ) od
14.mája2001do15.októbra
2002
l VladimírPalko(KDH)od
16.októbra2002do6.februára2006
l Martin Pado (SDKÚ) od
8. februára 2006 do 4. júla
2006
l Robert Kaliòák (SMERSD)od4.júla2006do8.júla
2010
l DanielLipšic(KDH)–od
9.júla2010do???

ority,ktorýmisamápod¾aexministra spravodlivosti Jána Èarnogurského zaobera nová šéfkatohtorezortuLuciaŽitòanská
(SDKÚ–DS). „Za prvoradú úlohu považujem prekonanie rozpoltenia sudcov, ktoré Štefan
Harabin vyvolával zápasom
protiŠpecializovanémutrestnému súdu a stíhaním nepohodl-

ných sudcov,“ tvrdí bývalý ministerspravodlivosti.
AjzloženieSúdnejrady,ktorá rozhoduje aj o disciplinárnych konaniach voèi sudcom, bude pod¾a Èarnogurskéhotvrdýoriešok,keïžejejpredsedom je Harabin. Nová ministerka povedala, že celý rezorttreba„dadokopy“.„Stalsa
zministerstvaspravodlivostitaký rezort nespravodlivosti.
Spraviznehonaozajministerstvo spravodlivosti pre ¾udí aj
presudcov,tojemojaúlohaod
prvého dòa,“ povedala HN
Žitòanská. V programových tézach novej koalície stojí, že
chcú zefektívni súdy a zrýchli
ichkonanie.Taktiežichpriblíži
verejnostiastransparentni.
(HNonline, 12. 7. 2010)

UPOZORNENIE!
Uzávierka nasledujúceho čísla bude 13.
augusta 2010
Redakcia
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Možnos rezortnej dovolenky je výrazný sociálny bonus pre zamestnancov, má však svoje hranice

Akoïalejsnašimirekreaènýmizariadeniami?
VäèšinazozamestnancovMVSRsaaspoòrazzúèastnila rekreácie v niektorom z našich zariadení. Týchto
rekreaènýchzariadeníniejemálo,aleanive¾a,rozpoèetMVSRvšakbolzoznámychpríèinnapätýužvlani,
strunasanaahujeajvtomtoroku,aèobudevroku
2011?Tlaknato,abysizariadeniadokázalinasebazarobi,urèitevzrastie.
Problémy nadobúdajú konkrétne kontúry, pretože teraz
zrejmezhoršujúcasarozpoètováperspektívaMVSRjejedna
vec, stav osobitného úètu zasa
vecdruhá,aleideospojenénádoby.
Kde sú z odborového h¾adiskapriority?Akémábyoptimum rekreaènej starostlivosti o
zamestnancov, a najmä: aký
drahý,resp.lacnýmábypobyt
pre„našich“azako¾koichmôžemeponúka„cudzím“záujemcom,abysmezlepšiliekonomiku našich zariadení? A vôbec:
zaakúcenudokážebypobytv
našich zariadeniach konkurencieschopný, a pritom pre
zriaïovate¾arentabilný?
Rozdielne názory
Názorynatútoèastofrekventovanútémurozhovorovsúdos
rozdielne. Každý zo zamestnancovbychcelmave¾mi
kvalitnú rekreáciu, ale aj lacnú.
Reálnaponukajevždykompromisomvsmeredovnútrarezortu(tzv.nákladovácena).Vsmere„von“,tedavponukevo¾ného
cestovnéhoruchujerozhodujúcim jazýèkom kvalita ponuky,
vysokékritériávybavenostivšak

Trinašezariadeniamajúvýrazne lieèebno–rehabilitaèný
charakter (Arco Trenèianske
Teplice, Bystrá Liptovský Ján,
Družba Bardejov) a nemajú
väèšie problémy s celoroènou
obsadenosou.Ostatnésúurèené predovšetkým na rekreaèné
úèely a dokonca ich je oproti
lanskémurokuviac,pretožerezortprevzalajneve¾kézariadenie na Duchonke. Aký je súèasnýcelkovýstav?

nedostatok financií na jeho rekonštrukciu.Kremenecaspoòv
zmodernizovanejèastidržíkrok
s dobou a stále je oò záujem,
hociajtusaprejavujúdôsledky
krízy. Funguje Maják v Senci,
mimosezónyjevšakvyužitýminimálne. Najmä deti tradiène
využívajúPlatanvLúkenadVáhomakosídloletnýchtáborova
škôl v prírode, jeho využitie na
inéúèely–tobôžmimosezóny
– je viac ako sporné. SmrekovecnaDonovalochjezpoh¾adu
kvality ponuky priam vlajkovou
loïourezortu,dosvýraznerozšírilponukuslužiebnajmävoblastitzv.wellnessslužieb,aleaj
onzápasísproblémomobsadenosti v mimosezónnych obdobiach.
Ako na to?

však s financiami na skvalitnenie ponuky a rozvojové programy. Napríklad Bystrá v Liptovskom Jáne by potrebovala ge-

Signál Piešťany

Kvalita ponuky
Podstatne k lepšiemu sa
zmenila situácia v piešanskom
Signále,keïžeprešielpomerne
rozsiahlou renováciou, ktorá si
vyžiadalatakmer100000euro.

Duchonka

Senec
nespåòa ani jedno z našich zariadení.Darekreantoviposte¾a
stravu–todnesužzïalekanestaèí.Avtomprameníproblém
väèšiny rekreaèných, tzv. príspevkovýchorganizáciíMVSR.

Úpravyvýrazneskvalitnilinajmä
interiér, vybavenosou dobehol
zameškané a má èo ponúknu
ajvmimosezónnomobdobí.
VoVysokýchTatráchjestále
jedno zariadenie zatvorené pre

Krátko pred zaèiatkom plnej
letnej sezóny sa na Såòave v
Signálistretlivšetcikompetentní
na porade, èi skôr workshope,
ktorý viedol generálny riadite¾
Sekcie riadenia ¾udských zdrojovMVSRIng.OndrejVaraèka.
Zúèastnili sa ho vedúci pracovnícirekreaènýchzariadeníaich
partneri zo spomenutej sekcie,
aby spoloène prebrali hlavné
problémydopadovkrízynacestovnýruchavytýèilisismerovanie pre rok 2011. Stretnutia sa
zúèastnilajpredsedaOZPvSR
MiroslavLitva.
Aj laikovi musí by jasné, že
na oblas rekreácií bude v rezortemenejzdrojov,nežbolov
rokoch predchádzajúcich. Ako
udrža, resp. zvýši štandard
služieb,dosiahnuichatraktivitu
pre klientov, zabezpeèi vyššiu
obsadenos kapacít, a zároveò
viac nezaaži štátny rozpoèet,
nemrha prostriedkami osobitnéhoúètu,apritomnezvyšovacenypobytovprenašichzamestnancov?ažkéotázky.
Zdá sa, že problémy možno
sústredi do dvoch hlavných
okruhov. Väèšina našich zariadení má ažkosti s dostatkom
prostriedkov na údržbu, najmä

prevádzky pre architektov a
stavbárov nebola urèujúca.
Priestory sú èasto riešené ve¾koryso – ale na úkor ekonomi-

nerálnuopravubazéna,predpokladanénákladyvšakdosahujú
až750–tisíceur.Taképrostried-

kyrezorturèitenemá,ubezpeèil
generálny riadite¾ Ing. Ondrej
Varaèka. Bystrá je zároveò typickým predstavite¾om rekreaènéhozariadenia,postavenéhov
tzv.socialistickomduchu,tedav
èasoch,keïotázkaefektívnosti

ky. V Plesnivci sa zateplením
objektu a ïalšími úpravami podarilo podstatne zníži spotrebu
plynu na vykurovanie. Znižovanie nákladov na prevádzku je
ve¾mi efektívna cesta k úsporám, hoci si rovnako vyžaduje
spravidlaniemaléprostriedky.
Zaèarovaný kruh?
Druhoucestoujeotázkazvyšovania príjmov z èinnosti.
Rekreaèné zariadenia MV SR
nežijúvovzduchoprázdne,hoci
sú príspevkovými organizáciami,vkonkrétnomregiónesúperia s ponukou vo¾ného cestovného ruchu. A tak, keïže nemožno predpoklada ïalšie navyšovanie prílevu rekreantov z
radov zamestnancov MV SR,
vedúcimzariadeníneostávainé,
len zvýši obsadite¾nos vo
vo¾ných,najmämimosezónnych
termínoch.Vznikátakzaèarovaný kruh, keïže v mimosezónnychtermínochjeajzáujemnašich zamestnancov ove¾a menší. Otázku konkurencieschopnosti na vo¾nom trhu zasa limituje vybavenos zariadení a
komplexnos ponuky. Predseda
OZP v SR Miroslav Litva vo
vo¾nej diskusii: „Nároky našich

zamestnancov sú èasto neúmernékzdrojom,ktorémáme
k dispozícii a neúmerné k produktivite,ktorúodvádzajú,“konštatoval.
Ozývajú sa aj hlasy, aby re(Pokraèovanie na strane 5)
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Akoïalejsnašimirekreaènýmizariadeniami?
(Pokraèovanie zo strany 4)

zort len finanène prispieval na
rekreácievhociktoromzariadení,ktorésizamestnanecvyberie
sám. Tým by sa vlastne rekreaènézariadeniaMVSRstaline-

toènostianizamestnávatelianevenujúvždydostatokpozornosti
ponuke a propagácii. Ve¾a
poukazov sa vracia, následne
sa dopredávajú, proces je zdåhavý.
Otázne je napríklad aj to, èi

zaèiatkom sezóny, nie je už v
ichsiláchkapacityvyuži.Vtejto
súvislosti generálny riadite¾
Ondrej Varaèka upozornil, že
vedúcizariadeníniesúvtomto
smere dostatoène aktívni, nevyužívajú napríklad možnos

h¾ada klientelu aj v zahranièí,
alebo viac spolupracova s inýmirezortmiaïalšímisubjektmi.
Možnosti širšej spolupráce
sa núkajú aj smerom ku KOZ
prostredníctvom organizácie
SOREA. Predseda OZP preto
vyzval zodpovedných pracovníkov, aby vlastnými aktivitami
ukázali,žedokážurobikvalitnú
obchodnú politiku a zvýši tak
efektívnos prevádzky – ak im
na to ministerstvo otvorí väèší
priestor trebárs uvo¾nením 20
percent kapacít pre tzv. „samoplatcov“.

Samostatnoukapitoloujepotom aj prístup zamestnancov k
možnostiam,ktoréimrezortponúka. Stávajú sa prípady nevhodného správania sa v
rekreaèných zariadeniach, poškodzovaniamajetku,èidokonca
verejného pohoršenia. Odborový predák je za to, aby vedúci
zariadení v takýchto prípadoch
postupovali nekompromisne a
tých, èo sa nevedia vmesti do
kože, oznamovali zamestnávate¾ovi.
Peter Ondera
Snímky autor a web

Z charakteristiky: D. Lipšic
PodpredsedaKDHvposlednejDzurindovejvládevystupoval
razantneprotimafiiaèastosasnažilzvrátirozhodnutiasúdov,
ktoré púšali ¾udí podozrivých z trestných èinov na slobodu.
NapríkladMikulášaÈernáka.ZasadilsaovznikŠpeciálnehosúdu a Úradu špeciálnej prokuratúry, podporoval protikorupèné
opatrenia.Dásaèaka,žebudevbojiprotimafiipokraèovabez
oh¾adunapolitickúpríslušnosstíhaných.
Úlohy na prvých sto dní:
l Vybrakvalitnévedeniepolicajnéhozboru
l Zabráni hromadnému odchodu policajtov do dôchodku z
obavy,žepríduovýhody
(SME, 9.7.201)

Senec
potrebné.Pod¾aLitvutotonieje
cesta,odborysúprotiichpredaju, pretože rekreácie majú výrazný sociálny charakter, zamestnanecplatílentretinutoho,
èovskutoènostipobytstojí.Sú
to výberové rekreácie, to znamená, že by na ne mali chodi
¾udia za odmenu a s príspevkomzamestnávate¾amaximálne
razroène.Ideoto,abysiaj¾udiatietomožnostivážili.Vsku-

sociálne bonusy majú patri aj
výsluhovým dôchodcom, ktorí
súvpracovnompomere.Vedúcizariadenížiadajúodministerstva,abyvdostatoènom,tedav
polroènom predstihu vedeli,
ko¾ko rekreantov im „dodá“ ministerstvo,ako¾kopostelímôžu
obsadi vlastnými obchodnými
aktivitami, pretože ak sa o
uvo¾není kapacít dozvedia trebárs len dva – tri týždne pred

Policajnísiláciúspešníajveurópskommeradle
Vovo¾nomèase,napriekjehonedostatku,dokážunaši
policajti aj v kulturistike dosahova medzinárodné
úspechy.Tusúdvapríklady:
Michal Pliešovský, OO PZ
Martin
Pracujem na Obvodnom
oddeleníMartin–východužvyše devä rokov. K posilòovaniu

Lipšicovými náš¾apnými mínami
budú kauzy typu Hedviga
Kauzy,ktorédodnesneboliuzatvorenéèibojprotikorupcii.To
sú úlohy, ktoré pod¾a analytika Grigorija Mesežnikova èakajú na
ministra vnútra Daniela Lipšica (KDH). „Náš¾apnými mínami sú
niektorékauzy,vktorýchjesilnépodozrenie,žeichvyšetrovanie
nebolouzavretéalebonepokraèovalozpolitickýchdôvodov.Toje
kauzaHedvigaMalinová,františkáni,aleajErnestValko.“
Analytikïalejspomenulaj„bizniskauzy“,kdeMesežnikovpredpokladá, že nové vedenie rezortu vnútra bude ma záujem ich
objasni.Malnamyslinajmäprípademisiíèikauzupopolèek.Novýministervnútranechcelprezradive¾aosvojichprvýchkrokoch,
nooznaèilsvojuprioritu.„Jednouzmojichnajväèšíchpriorítbola
vždybudeurèitebojprotikorupciiaorganizovanémuzloèinu.“
Akoúplneprvývšakvypracujemateriálopovodniach,vsobotu
bolnavýchodnomSlovenskuoboznámisaspovodòovýmiškodamiobyvate¾ov.Hneïpotomsachceoboznámisozmluvamiuzatvorenýmibývalouvládou.
(Hn online, 11. 7.)

Smútoèné oznámenie
Dòa13.07.2010náspodlhejažkejchorobeopustilbývalýkolega
František Tomášek,
narodený 27.11.1946vStráníokr.UherskéHradište.
V policajnom zbore pracoval od
01.08.1971 do 30.11.2001, z toho od roku
1971doroku1991akostaršíreferentbojovej techniky a neskôr pyrotechnik technického oddelenia Pohotovostného útvaru VB. Od novembra 1991 pracoval ako
staršíreferentoddeleniadidaktickejtechnikyškolskéhoodboruaneskôrakostaršíreferentpredmetovejskupinybranneja
špeciálnejprípravySOŠPZPezinok.Odroku1991aždoodchodudodôchodkuvroku2001bolaktívnymèlenomZOOZP
è.8/5Pezinok.
RozlúèkasFrantiškomTomáškomsauskutoènilavDome
smútkuvPezinkudòa16.júla2010.
František Sobek, èlen výboru ZO OZP è. 8/5

som sa dostal už vo svojich
14–tichrokoch,aleserióznejšie
som zaèal cvièi v podstate až

keï som mal 26 rokov. Vtedy
mikamarátivposilòovninavrhli, èi by som neskúsil súaži v
naturálnejkulturistikevofederáciiSSNKF.Hneïnamojejprvej
súaži v Košiciach v roku 2004
somskonèilnadruhommieste,
èo mi dodalo ešte viac motiváciestálesazlepšova.Potomto
úspechu som sa zúèastòoval
viacerých súaží so striedavými
výsledkami. V roku 2008 som
zaznamenal najväèšie úspechy
vÈeskejrepublikeinaSlovensku.NasúaživKarlovýchVarochsomobsadilprvémiestov
kategóriimužovnad180cmav
súaži kondièných kulturistov v
Pezinku som dosiahol titul
absolútnyvíazcelejsúaže,prièomsombolocenenýajprimátorom mesta Martin ako najúspešnejší športovec mesta
Martin za rok 2008. Rok 2009
som vynechal kvôli zraneniu
svalu na chrbte. Tohto roku
somabsolvovaltrisúažeužza
ŠKP Martin, kde som dosiahol
3.miestonaMajstrovstváchSR
vnaturálnejkulturistikevSenici
a 3. miesto na Majstrovstvách
EurópyvMarseille.Prípravana
súažebolaažkáajkvôlinároènostinášhopovolaniaastriedaniudennýchanoènýchslužieb.
Bezpodporyrodiny,kamarátov
akolegovzprácebysomtolen
ažko zvládal. Týmto sa chcem
poïakova všetkým, ktorý ma
morálne podporovali ako aj
ŠKP Martin a verím, že v budúcnosti budem siaha ešte po
vyššíchprieèkach.

Èíslo úètu: 6601177095/1111

Juraj Vrábel, KDI Trenèín

Policajt,mjr.Mgr.JurajVRÁBEL, zaradený na Krajskom
dopravnominšpektoráteKRPZ
Trenèín vo funkcii vedúceho
oddelenia bezpeènosti cestnej
premávky a dopravných evidencií reprezentoval vzorne aj
Trenèianskykraj.AkoèlenŠKP
Trenèínsa8.5.2010zúèastnil
na Majstrovstvách Slovenskej
republikyvkulturistikemužovv
Bratislave,kdezískal1.miesto
vkategóriido90kg.Dòa16.5.
2010 sa konali v Holandsku
(Maastricht)MajstrovstváEurópyvkulturistikemužov,kdeako
reprezentantSlovenskejrepubliky získal 2. miesto v kategórii
do85kg.
(kh)
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Obrazová dokumentácia trestnej èinnosti potrebuje internú normu

Posunktvorbeelektronickéhospisu
StrednáodbornáškolaPolicajnéhozboruvKošiciachv
rámciSlovenskejrepublikyzabezpeèujeajvýchovua
vzdelávanie kriminalistických technikov. Toto vzdelávaniesarealizujevzákladnomšpecializaènomkurzea
vzdokona¾ovacomšpecializaènomkurze,kdesúzaradení policajti vykonávajúci kriminalisticko–praktickú
èinnosviacako5rokov,monotematickévzdelávania
kriminalistickýchtechnikovamnožstvoïalšíchvzdelávanípracovníkovvykonávajúcichkriminalisticko–technickéèinnosti.
Realizáciou vzdelávania v
tejto oblasti a samotnými
úèasaminavýjazdochKRPZk
závažným trestným èinom sme
dospeli k poznaniu, že je potrebné unifikova doposia¾ rôznorodú obrazovú dokumentáciu
namiestetrestnéhoèinu.Tento
stavzapríèiòujeabsencianormy
upravujúca tento druh dokumentácie. Chýbajúca norma
znemožòujedostatoènévzdelávanievtejtooblasti,aumožòujerôzneprístupyriadiacichpracovníkovkspracovaniuobrazovej dokumentácie. Toto poznanie sme si preverili realizáciou
monotematického vzdelávania,
kde sme mali možnos osobne
sa presvedèi o rôznorodosti
spracovanie obrazovej dokumentácienaviacako30pracoviskách OR PZ po celom Slovensku a vyhodnotením dotazníkatýkajúcehosaspracovania obrazovej dokumentácie
zaslaného na rôzne pracoviská
vykonávajúce kriminalisticko–
technickéèinnosti.
Rozpory v metodike
SOŠPZKošicevspolupráci
s Odborom pátrania a kriminalisticko–technických èinností
ÚJKPPrezídiaPZaAkadémiou
Policajnéhozboruvyvinulaaktivity smerujúce k zosúladeniu
postupov pri spracovávaní fo-

tografickej dokumentácie. Toto
smerovanie vyústilo dòa 8. 6.
2010, kedy sa v priestoroch
SOŠPZKošiceuskutoènilopracovnéstretnutienatému„Obrazová dokumentácia v Policajnom zbore SR“. Cie¾om podujatiabolopoukázanarozpory vo vyhotovovaní fotodokumentácie z miesta èinu, prezentova súèasné trendy spracovania obrazovej dokumentácie,urèeniesmerovaniarozvoja
obrazovejdokumentácievpodmienkachPZSRaprezentácia
podnetov k príprave interných
aktov riadenia upravujúcich
obrazovúdokumentáciu.

Odborná diskusia prebiehala
za úèasti doc. JUDr. Jozefa
Èenteša,PhD.,zástupcauriadite¾a trestného odboru Generálnej prokuratúry SR, JUDr.
Gabriela Huszára, vedúceho
oddelenia prvostupòovej trest-

nejagendyabojasorganizovanýmzloèinomKrajskejprokuratúry v Košiciach, košického ok-

resného prokurátora JUDr. Jozefa Sonderlicha, doc. JUDr.
JozefaMetenka,PhD–vedúceho katedry kriminalistiky a forenzných disciplín Akadémie
Policajného zboru SR, plk. Ing.
Jozefa Mlkvíka, zástupcu riadite¾aKEÚPZvBA,plk.Ing.Alojza Vandžuru, riadite¾a odboru
prírodovednéhoskúmaniaakriminalistickej identifikácie KEÚ
PZvKošiciach,mjr.Mgr.Pavol
Dubašáka, zástupcu riadite¾a
OVTR PPZ, pplk. JUDr. Dáši
Snohovej, pracovníèky Odboru
pátrania a kriminalisticko–technickýchèinnostíÚJKPPPZ,plk.
JUDr. Pavla Hudáka vedúceho

Odboru všeobecnej kriminality
ÚJKPKRPZKošice,zástupcov
GR Železniènej polície, zástupcov Vyššej policajnej školy MV
Èeskej republiky v Pardubiciach, zástupcov všetkých
stredných policajných škôl a
zástupcov z radov kriminalistických technikov z Košického a
Prešovskéhokraja.
Digitál suverénne vyhráva
V rámci programu bol prezentovanýsúèasnýstavspracovaniaobrazovejdokumentáciez
miestaèinu.Bolopoukázanéna
nejednotnétechnickévybavenie
kriminalistických technikov na
rôznychpracoviskách.Tátorôznorodosvovybaveníjenielenv
rôznych druhoch fotografických

žených na zhotovenie dokumentácievpapierovejforme.
Výstupy z tohto pracovného
stretnutiasúspracované:
v rovine podnetov a pripomienok
l zabezpeèijednotnévybavenie kriminalistických technikov fotografickou technikou (s
aspektom na výrazné disproporcie medzi jednotlivými KR
PZaORPZ)
l zvýšená úroveò fotografickej dokumentácie u kriminalistickýchtechnikovpoabsolvovaní vzdelávania na SOŠ PZ
Košice
l vytvoreniemožnostipripomienkova interné akty riadenia
OPKTÈÚJKPPPZïalšímirele-

prístrojoch,aleajvovýstupných
periférnych zariadeniach, ktoré
sa používajú na vyhotovovanie
obrazových dokumentácií. Táto
skutoènossaodzrkad¾ujeajna
spracovaní príslušnej dokumentácie. Boli rozdiskutované
otázkyužnezadržate¾néhoúplnéhoprechoduzklasickejfotografie na digitálnu. Táto zmena
jepodmienenáajvýrobcamifotografickejtechniky,kdevýroba
klasických fotoaparátov a komponentov sa pomaly úplne zastavuje a naopak vývoj digitálnej techniky ide mí¾ovými
krokmi dopredu. Kvalita digitálnejfotografiejeužvsúèasnej
dobe porovnate¾ná s kvalitou
klasickej fotografie. Ochrana
protipozmeòovaniu,jenavysokejúrovniaprípadnámanipulácia so záberom je odhalite¾ná.
Vyriešenie problematiky archiváciedigitálnychzáberov,aleaj
postupné možnosti zavádzania
tzv. „elektronického spisu“ je
podmienené technickým zabezpeèením hardwaru a moderných optických prenosových
sietivpolíciiSlovenskejrepubliky.Zavedenietakejtoformydokumentáciebyznamenaloskrátenieèasupotrebnéhonavyhotoveniedokumentácie,možnos
selektívneho prístupu k spisu,
ktorý by sa prísne evidoval a v
neposlednejmiereajšetreniefinanèných prostriedkov vynalo-

vantnýmiorganizaènýmizložkami
l prípravanaakreditáciukriminalisticko–technických èin-

ností s dôrazom na obrazovú
dokumentáciu
v rovine konštatovaní:
l súhlasnéstanoviskokprechodu na vyhotovovanie obrazovej dokumentácie v digitálnej
forme (zastúpenie generálnej
prokuratúry, ÚJKP PPZ, OVTR
PPZ,KEÚ,APZ,SOŠPZ)
l identifikova možnosti
skvalitnenia èinnosti a vybavenia kriminalistických technikov
ORPZ
v rovine záverov:
l pripravi návrh interného
aktu riadenia upravujúceho
používaniedigitálnehozáznamu
l rovina legislatívna, ekonomická,
l materiálno–technická
l saspektomnadynamický
rozvojinformaènýchtechnológií
l interný akt riadenia upraví
v rámci rozšíreného pripomienkovéhokonania:
l spôsobspracovania
l rozsahdokumentácieKRU
l ochrana pred nedovolenýmzásahom
l archiváciuobrazovejdokumentácie
l zosúladi èasový manažmentprípravyinternéhoaktu
riadenia v súvislosti so zabezpeèenímsamotnejrealizácie
Tietokonštatovaniaazávery,
ktoré boli prijaté všetkými zúèastnenými,naplnilioèakávania
astanovenécielepodujatia.Toto pracovné stretnutie otvorilo
problematiku postupného zavedenia „elektronického spisu“ v
polícii SR. Naplnenie a realizovanietýchtozáverovbyvblízkej
budúcnostimalovyústivnovej
legislatíve, ktorá by upravovala
vyhotovovanie a spracovanie
obrazovejdokumentácie.
mjr. Ing. Ján Židov,
SOŠ PZ Košice

Na inšpiráciu

Vzáplavemailovsmeobjaviliajreklamuodistejnemeckej
firmy. Zaujala. Nápad na takýto výrobok nie je nový, v podmienkachnašichkasárnídesaroèiafungovalove¾ajednoduchší.
Vpraxi–trebársobvodnýchoddeleníPZ–smesavšakspodobnýmzlepšováèikomnestretli,hociporaneníslužobnouzbraòoupráveprineopatrnomnabíjanísmeužmalineúrekom.Niè
zložité na výrobu, ale zloženie úèinnej tlmiacej vložky v tomto
„vreckovompoòatí“bezpeènéhovybíjaniakrátkejzbraneasibudetajomstvomvýrobcu…
(r)
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Zahrssmiechotnaletnéchvíleoddychu
Nezáujem
Obžalovaný oslovuje ctený
súd: „Žiadam o pridelenie
nového obhajcu ex offo! Ten
môj advokát nemá nijaký
záujem pomôc mi!
Predseda senátu: Pán
obhajca, vyjadrite sa k slovám obžalovaného!
Obhajca: Prosím? Pre páète, nepoèúval som…“

Fajn,
tak som si vyzliekol
všetko obleèenie a vyliezol som na teba. Kedy príde to vyvrcholenie?

Netuším, ale zaèínam
chápa, preèo mamu
stále bolí hlava!

Konkurz
Do CIA robia konkurz na
nových agentov. Po týždni
driny uchádzaèov èaká
poslednáúloha.Riadiacivýcviku: Dostanete pištole,
ved¾a v miestnosti uvidíte
svoje svokry. Vašou úlohou
jezabiich!
Prvý adept na tajného
agenta po piatich minútach
tichavyjdevonspišto¾ouza
opaskom. Nedokážem to,
nedokážem!trasiesa.
Druhý adept vojde do
miestnosti. Poèu dvanás
výstrelov, potom ženské
výkriky, vzápätí buchot.
Adeptvyjdevoncelýzakrvavený a udýchaný. Referuje:
V tej pištoli boli slepé náboje!Muselsomjudorazistolièkou!

Mami, môžem sa pozera na televíziu?
Môžeš, ale nezapínaj ju!

Spravodlivos
Sudcahneïnazaèiatkupojednávaniavyhlásil:Musímvás
oboznámi s istými skutoènosami. Právny zástupca
odporcu mi zaplatil 2 000 eur,
aby som rozhodol v prospech
odporcu. Advokát navrhovate¾a
midal1500eur,abysomrozhodolvprospechnavrhovate¾a.
Keïže chcem, aby toto pojednávanie bolo spravodlivé,
rozhodol som sa vráti strane
odporcu500eur.

Štamgast
Do baru vojde ružový
slon, za ním zelený pes a
celý kolektív bielych myšiek. Barman im s úsme vom oznamuje: Ste tu priskoro, ten váš ešte neprišiel!

Vy takisto, pane! Je všeobecne známe, že novinári sú k… !

Marienka, náš Jožinko už má zúbok!

Pán inžinier, nestojte tu v tom
smrade a dyme, poïte dovnútra!

Vražda manželky
Obžalovaný, preèo ste zavraždili svoju manželku?
– Pretože spávala s mojím najlepším priate¾om!
Preèo ste nezavraždili aj svojho najlepšieho priate¾a?
– Na to som nemal srdce. Zmlátil som ho novinami a dva
dni nedostal žra.

Áno, utekali tadia¾to nejakí
policajti. Mám uteka tiež?

V týchto novinách sa èudujú, preèo to¾ko rodín nechce druhé
diea!

Ktorásliepka?!!!!

Ko,ko,ko,ko….komutykáte?

Policajti hrajú divadlo
Policajt, obleèený ako rytier, vybehne na javisko a v
tejchvíliztrémyzabudne,èo
márobi.
Šepkárka:Meè!
Policajtzameèí.
Šepkárka:Meèdoruky!
Policajtzameèídoruky.
Šepkárka v zúfalstve:
Šab¾udoruky!
Policajtsistrèíprstyhlbokodohrdla…
Právnická pohroma
Už ste poèuli, ako ten
arabský terorista uniesol
lietadlo s 300 právnikmi,
pristál v tretej krajine a žiadal 100 miliónov dolárov?
Vyhrážal sa, že ak vláda
tých sto miliónov nezaplatí, každú hodinu jedného
právnika prepustí na slobodu!

Našej akciovke sa darilo. Ale o vás je známe, že ste ve¾mi
poverèivá, a tak trinásty plat nedostanete!

Spor
Matka odde¾uje od seba dvoch bijúcich sa synov: A teraz,
miláèikovia moji, mi pekne poviete, ako sa to celé zaèalo!?
Starší syn: Zaèalo sa to tak, že mi Dušan vrátil facku!

Nie, nie, nie je to na predaj a nie
je to ani opièka! Je to môj syn!
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Postav
zasaď
strom

Ak chcete vyriešiť svoje
bývanie, sporte bez rizika
• vaše vklady sú u nás bezpečne uložené a výhodne
zhodnocované
• vaše vklady sú zo zákona chránené v plnej výške
• nové sporenie pre seniorov s možnosťou vyplácania renty
• ponúkame vám stavebné sporenie pre deti v tarife junior
extra s bezplatnou extra istotou
• pri stavebných úveroch vám poskytujeme garanciu ročnej
úrokovej sadzby počas celej doby splácania
• pri medziúveroch s poistením získate naviac zvýhodnenú
ročnú úrokovú sadzbu
Bližšie informácie získate v ktorejkoľvek kancelárii obchodných
zástupcov PSS, a. s., alebo v Centre telefonických služieb PSS, a. s.,
na telefónnom čísle 02/58 55 58 55.

www.pss.sk

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
JÚN

2010

ROZKAZY PREZIDENTA PZ
39. o zriadení odbornej komisie
Policajnéhozborunavykonanieskúšky odbornej spôsobilosti príslušníkovobecnejpolícievBratislave
40. ovykonanízdokonaľovacieho
výcvikuzostreleckejprípravypríslušníkov Policajného zboru útvarov
MinisterstvavnútraSlovenskejrepubliky
41. o vykonaní previerok zo
sebaobrany príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskejrepubliky
42. o zriadení komisie na posudzovanie ceny služby pripojenia na
pult centralizovanej ochrany Policajného zboru pre právnické osoby a
fyzickéosoby
43. ktorým sa ruší rozkaz prezidentaPolicajnéhozboruč.25/2010o
zriadenípracovnejskupinynazníženierozpracovanostitrestnýchvecívo
vyšetrovaníaskrátenomvyšetrovaní
naúradejustičnejakriminálnejpolícieOkresnéhoriaditeľstvaPolicajnéhozboruvBratislave-okolie
44. o zriadení pracovnej skupiny
na zníženie rozpracovanosti trestných vecí vo vyšetrovaní a skrátenomvyšetrovanínaodborejustičnej
akriminálnejpolícieOkresnéhoriaditeľstva Policajného zboru v Malackách
45. ozriadenípracovnejskupiny
na zníženie rozpracovanosti trestných vecí vo vyšetrovaní a skráte-

nomvyšetrovanínaodborejustičnej
akriminálnejpolícieOkresnéhoriaditeľstvaPolicajnéhozboruvPezinku
46. o zriadení pracovnej skupiny
na zníženie rozpracovanosti trestných vecí vo vyšetrovaní a skrátenomvyšetrovanínaodborejustičnej
akriminálnejpolícieOkresnéhoriaditeľstvaPolicajnéhozboruvSenci
47. ktorýmsamenírozkazprezidentaPolicajnéhozboruč.35/2010o
zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie skúšky
odbornej spôsobilosti príslušníkov
obecnejpolícievŽiline
48. ozriadeníkomisieurčenejna
vykonanieinventúrymajetkuvužívanípolicajnéhopridelencanaZastupiteľskom úrade Slovenskej republiky
voViedni
49. ovykonanízdokonaľovacieho
výcvikuzostreleckejprípravypríslušníkov Policajného zboru zásahovej
skupinyúradubojaprotiorganizovanej kriminalite Prezídia Policajného
zboru a odboru ochranných služieb
PrezídiaPolicajnéhozboru
50. o realizácii úloh na zabezpečenie odporúčaní Európskeho
výboru na zabránenie mučenia a
neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania z jeho
návštevy Slovenskej republiky v
dňoch 24. marca až 2. apríla 2009
(CPT)
51. ozriadeníkomisieurčenejna
vykonanieinventúrymajetkuvužívanípolicajnéhopridelencanaZastupi-

teľskom úrade Slovenskej republiky
vBudapešti
52. o zriadení odbornej komisie
Policajného zboru na vykonanie
opravnej skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v
Žiline
53. o zriadení pracovnej skupiny
na realizáciu úloh vyplývajúcich z
projektuSpoločneprotiteroristickým
hrozbámpoužitiachemických,biologických, rádioaktívnych a jadrových
materiálov
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
10. ktorým sa mení nariadenie
prezidenta Policajného zboru č.
13/2008 o previerkach z telesnej
zdatnosti, zo sebaobrany a zo streleckej prípravy príslušníkov PolicajnéhozboruvznenínariadeniaprezidentaPolicajnéhozboruč.15/2008
11. ozavedenípružnéhopracovnéhočasuzamestnancovprivýkone
prácevoverejnomzáujmeapružného služobného času štátnych
zamestnancov
12. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného
zboru č. 7/2002 o objasňovaní priestupkovaprejednávanípriestupkovv
Policajnomzborevzneníneskorších
predpisov
13
ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného
zboru č. 17/2008 o činnosti základnýchútvarovslužbyporiadkovejpolície Policajného zboru v znení
neskoršíchpredpisov

Nová vláda si chce podriadi Generálnu prokuratúru
Generálnuprokuratúruèakajú v priebehu najbližšieho pol
roka zmeny. Okrem personálnych aj kompetenèné. Nová
vláda chce presadi zmeny v
riadení prokuratúry, ktoré de
factopovedúkjejpodriadenosti
vláde.Vsúèasnostimávrámci
ústavynezávislépostavenie.

Po zmenách by minister
spravodlivosti mal èo hovori aj
do disciplinárnych konaní voèi
prokurátorom, èo je dnes výluènenarozhodnutíprokuratúry
ajejšéfa.Navyšebyprišlaofinanènú nezávislos. O prerozde¾ovaní peòazí prokuratúre
byužponovommalrozhodova
šéfrezortuspravodlivosti.„Presunieme rozpoètovú kapitolu
Generálnej prokuratúry pod rezortspravodlivosti.Budemetiež
zverejòova majetkové priznania prokurátorov,“ s¾ubuje nová
koalíciavosvojomprograme.
Èi sa prokuratúra zmení na
štátnezastupite¾stvotak,akoje
tovÈesku,savovládnychprogramových tézach priamo nehovorí.Snávrhomnaoslabenie
postavenia prokuratúry prišiel
už v minulosti bývalý minister
spravodlivostiDanielLipšic.Túto otázku otvoril po prepustení
Jozefa Majského z väzby už v
roku2004.Trnkatovtedyozna-

èilzaútoknanezávislosprokuratúry.VDzurindovejvládesak
tomuto kroku napokon nenašla
politická vô¾a. Ak by to nová
koalícia chcela urobi dnes,
potrebovala by na to ústavnú
väèšinu,teda90hlasovvparlamente,túbezhlasovopoziènéhoSmerunemá.
Pokia¾ideopersonálneotázky, terajšiemu generálnemu
prokurátoroviDobroslavoviTrnkovisak31.januárukonèísedemroènéfunkènéobdobie.Poslanci by mali do konca roka
rozhodnú, kto bude na tomto
postedoroku2018.Naotázku,
èi sa o funkciu bude opätovne
uchádza aj Trnka, v utorok
Pravdeneodpovedalaanijedna
zdvochhovorkýòprokuratúry.
Trnka nie je pri vo¾be v Národnejradebezšancí.Vrukách
držíviacerétromfy.Prokuratúre
sapodariloodkódovaMeèiarovudisketusmenamipolitikova
firiem ktoré profitovali z krachu
nebankoviek BMG a Horizont,
prokuratúra má pod palcom
kauzyfinancovaniaSDKÚatiež
nahrávku, ktorá má dokazova
podozrivé financovanie Smeru,
èímbymohlodôjskdiskreditáciijehopredseduRobertaFica.
Koalièní politici zatia¾ ve¾mi
nechcú hovori o tom, èi je pre
nichTrnkaprijate¾nýajpreïalšiefunkènéobdobie.
(Pravda, 7. júla 2010)
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