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Do Odborového zväzu polície v SR vstúpili dve nové základné organizácie

Policajný prezident vysvet¾oval filozofiu hodnotiaceho systému

Na rokovanie rady predsedov zavítal prezident PZ Jaroslav Spišiak. Na snímke z¾ava: podpredseda
OZP Pavol Mekiòa, predseda Miroslav Litva, prezident PZ Jaroslav Spišiak, podpredsedovia Marián
Magdoško a Ladislav Graèík

Banská Bystrica (on) – Dòa
25. marca sa v budove KR PZ
konalo jarné zasadanie Rady
predsedov ZO OZP v SR. Predsedovia o.i. prijali do radov OZP
dve nové základné organizácie,
ktoré vznikli pri AO MV SR v
BanskejBystrici(ca25èlenov)a
pri KR PZ v Košiciach (ca 120
èlenov).
Z rokovania vyberáme: PodpredsedaOZPvSRMariánMagdoško apeloval na prítomných,
aby predáci venovali vyššiu pozornos informovanosti èlenskej
základne. Aj na schôdzach základných organizácii sa ukázalo,
že ¾udia napr. nepoznajú obsah
podpísaných kolektívnych zmlúv
pre tento rok ani okolnosti, za
akých prebiehalo kolektívne vyjednávanie. Dôsledkom neinformovanosti potom dochádza k
rôznym dezinterpretáciám. Podpredsedavyzvalèlenovrady,aby
zabezpeèilirýchlukolportáciuvydaní mesaèníka POLÍCIA svojim
èlenom.

V súvislosti s vládnym tlakom
nazmenyvZákonníkuprácejev
súèasnosti dôležitá aj zvýšená
aktivita obèianskych zamestnancov a práca s nimi. V predsedníctve OZP sú dve èlenky,
ktoré zastupujú záujmy obèianskych zamestnancov: ¼udmila
Ptáková a Anna Galvánková.
Obemajúrezortnémailovéadresy na svoje meno, obèianski zamestnanci sa môžu na ne kedyko¾vekobráti.
Prišiel aj prezident PZ
Na zasadanie rady prišiel aj
prezident PZ Jaroslav Spišiak.
Na úvod poïakoval za pozvanie
a zdôraznil, že bez podpory
odborovbynebolomožné„presadi nové formy hodnotenia, nové
formyvýkonuslužbyvPZ.“PrezidenttlmoèilajopätovnéubezpeèenieministravnútraSRDaniela
Lipšica, že akéko¾vek zmeny v
systéme sociálneho zabezpeèenia sa budú dotýka len novoprijatýchpolicajtov.Vzápätídalprie(Pokraèovanie na strane 2)

Èo je nové v osude návrhu na zmeny sociálneho zabezpeèenia príslušníkov PZ pod¾a zákona è.328?

Rezorty vnútra a financií sú v rozporovom konaní
VmarcovomèíslePOLÍCIEsmevrozhovorespodpredsedomOZPMariánomMagdoškominformovaliošokujúcich
zásadnýchpripomienkachministerstvafinanciíkanalýze
osobitnéhosystémusociálnehozabezpeèeniapolicajtov,
ktorúspracovaloministerstvovnútra.
Návrhministerstvafinanciípožadoval,abysauvažovanézmeny od úèinnosti novely zákona
nedotýkali len novoprijatých policajtov,alevšetkýchnovovzniknutých dávok. Ministerstvo vnútra
SRpretovstúpilodorozporového
konania s ministerstvom financií.
Na ïalší vývoj v ostatných

týždòoch sme sa opýtali predseduOZPvSRMiroslavaLitvu:
Po nieko¾kých odkladoch sa
rozporovékonanieuskutoènilona
úrovni štátneho tajomníka ministerstva financií a vedúceho služobnéhoúraduministerstvavnútrastým,ženiektorévecisauzatvorili,niektoréostávajúotvorené.

Jednoznaènebolodstránenýrozpor v tom, koho sa bude novela
týka.Definitívnebolodohodnuté,
že zmeny sa budú týka len príslušníkovPZ,prijatýchpotermíne
úèinnosti novely zákona okrem
bodu 2 pripomienok, kde ministerstvofinanciípožadujesprísnenievoblastináhradymzdypoèas
práceneschopnosti, ktorá by sa
malavzahovanavšetkýchpolicajtovodúèinnostizákona.Tento
rozpor ešte odstránený nebol.
Vnútro ponúklo alternatívu, aby
sa sprísnenie týkalo len neslužobných úrazov. Sú to ešte veci

otvorené s rozporom, môžeme
oèakáva ïalšie kolo rokovaní.
Pod¾a dohody rezortov sa má
vypracova urèitá kvantifikácia
dopadov osobitného sociálneho
zabezpeèeniana30rokovdopredu, teda do roku 2041. Na tejto
analýzesazaèalopracovaaodhadje,žeprácesaukonèianajskôrdo5.mája.Dovtedysaurèite niè nebude dia, pretože od
tejto analýzy sa odvíja celý rad
ïalších krokov. Znova zdôrazòujem: zmeny sa budú dotýka len
novoprijatýchpolicajtovponadobudnutí úèinnosti novely zákona,

ktorásapredpokladák1.júlubudúcehoroka.
l Medzi ¾uïmi sa už zasa
zaèala šíri panika –najmä preto, že ministerstvo financií požadovalo posunú úèinnos novely rok dopredu.
Pravdaže, aj otázka termínu
úèinnosti je rozporovaná, ale pri
reálnom poh¾ade je vidie, že
predstava ministerstva financií je
èasovo nereálna, pretože prípravaspomínanejanalýzysivyžiada
nejakýèas.Potompôjdemateriál
do vlády najskôr koncom mája,
(Pokraèovanie na strane 2)

Aký je výsledok spoloènej práce na kalibrovaní hodnotiacich kritérií?
HodnotiacekritériásúvstredobodezáujmuOdborového
zväzupolícievSR,ktorýsaaktívnepodie¾anasústreïovanípoznatkovknemuzterénu.Boliajhlavnoutémou
nedávnehozasadaniaRadypredsedov.Nanejpredseda
OZPMiroslavLitvainformoval,žeprezidentPZJaroslav
Spišiaksvojímrozkazomè.19zo7.marca2011rozhodol
ozriadenípracovnejskupinykvypracovaniumetodickéhousmerneniakzavádzanejkoncepciihodnotiacehosystémuakariérnehopostupuazriadilpracovnéskupinypre
jednotlivéslužby,ktorésanaúlohemajúpodie¾a.
Miroslav Litva informoval, že
tento rozkaz mohol OZP pripomienkova až po jeho vydaní,
keïže predtým OZP nedostal
možnos. Na základe zásadnej

pripomienky prezident PZ vydal
ïalší rozkaz è. 24 z 15. marca,
ktorým doplnil za ïalšieho èlena
komisie podpredsedu OZP v SR
MariánaMagdoška.Taksaotvo-

rilaodboráromcestapriamovstúpi do pripomienkovania hodnotiacich kritérií. Èo bolo ïalej, na
tosaužredakciaPOLÍCIAopýtalapodpredseduOZPvSRMariánaMagdoška:
Na zasadaní rady predsedov
sme si dohodli zloženie našich
expertnýchskupínpreèinnoskriminálnej polície (Pavol Michalík,
JanaMaškarová,JánHunè,ViktorKiss),dopravnejpolície(Jozef
Golian,JozefGardlík,JánOndrišík,JozefPazúr,DagmarCifrová)
aporiadkovejpolície(IgorRohár,
Imrich Horsica, Pavel Polesný,
MiroslavKubala).Pracovnérokovaniaprebehlivdòoch4,5.a6.

apríla,prièomvspoloènejdiskusii
sèlenmiprezidiálnejèastipríslušnejskupinybolinašepripomienky
zväèšaakceptovanévoblastiporiadkovejadopravnejpolície,ve¾avecísmesivzájomnevysvetlili
a mali by by zapracované. Pri
treomstretnutísodborníkmiskupinypreslužbukriminálnejpolície
smesavšakstretlisnepochopením,povedalinám,žeoniniènemôžumeni,pretožetomajúnariadenézhora.Taksavlastnenedaloonièomdiskutova.
l Na èom sa stretnutie za seklo?
Uvediemhneïprvýprípad–v
zmysleTrestnéhoporiadkupod¾a

§197,ods.1môžepolicajtalebo
prokurátor pred zaèatím trestnéhostíhaniavecodovzda,odloži
aleboodmietnu.Ideomeritórne
rozhodnutia,ktorésipolicajtmusí
náležite zváži a rozhodnú na
základe všetkých zistení, ktoré
sústredí a má k dispozícii, aby
obstáli aj pred prokurátorom.
Napriek tomu hodnotiace kritériá
túto námahu policajta neberú do
úvahy, pretože sa boduje len
odloženie veci pod¾a písmena c.
Mysmežiadali,abybolivhodnotiacich kritériách ocenené všetky
štyri dôvody, uvedené v § 197,
ods. 1. Toto odmietli, že o tom
(Pokraèovanie na strane 2)
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Policajný prezident vysvet¾oval filozofiu hodnotiaceho systému
(Pokraèovanie zo strany 1)

stor na otázky. Už prvý obsiahly
príspevokpredsedužilinskejkrajskej rady OZP Pavla Michalíka
poskytol dostatok podnetov, ktorých sa pán prezident zhostil aj
rôznymipodobenstvaminaprácu
drevorubaèov s motorovými pílami,naèopredsedaOZPMiroslav
Litva reagoval poznámkou: „Dostalismepíly,alebeznávoduna
obsluhuaužchceme,abysapílilo…“ Miestami aj kontroverzná
diskusia však vyústila do konštruktívnych záverov vo forme
zriadeniaodborovýchpracovných
skupín,ktorébudúspolupracova
s prezidiálnou skupinou pri
odstraòovaní nedostatkov systé-

muhodnotiacichkritérií.(Bližšiev
rozhovore s Mariánom Magdoškom).NapokonJaroslavSpišiak
v závere opätovne zdôraznil, že
hodnotiace kritériá sú v kalibraènej fáze a majú svoje chyby,ktorésavoformáteexcelnedalivylúèi.DefinitívnymodelbudeužvSAP–e.Informoval,žepo
vyhodnotení všetkých pripomienok prezídium spracuje manuál,
ktorý už bude fixný a prezident
chceosobnýmlistomoslovivšetkých policajtov. Do konca mája
by malo by hotové nariadenie
ministra k hodnotiacim kritériám,
júnbudenato,abysasnimipolicajti dôkladne oboznámili a od
1. júla už systém hodnotiacich
kritériípôjdenaostro.

plk. JUDr. Jaroslav Spišiak
prezident Policajného zboru
Prezídium Policajného zboru
Bratislava 14. apríl 2011
Vážené kolegyne a kolegovia, policajtky a policajti,
média v pondelok 11. apríla 2011 a v nasledujúcich dòoch publikovali výstupy z mojej tlaèovej konferencie, na ktorej som prezentoval hodnotenie našej práce za prvý štvrrok tohto roka. Cie¾om
tejto tlaèovej konferencie bolo prostredníctvom médií informova verejnos o výsledkoch štvrroènej práce, ale aj komunikova smerom
k obèanom a k Vám moju vïaku a hrdos na spoluprácu s Vami.
Už nieko¾ko dní proti mojej osobe, ako aj celému Policajnému
zboru, zaznamenávame neopodstatnené a závažné útoky, ktorými
je znevažovaná naša práca. Poèas pondelkovej tlaèovej konferencie som nieko¾kokrát zdôraznil neprípustnos takýchto vyjadrení.
Naopak vyzdvihol som, ako si Vašu prácu vážim a som hrdý, že
môžem s Vami spolupracova pri dosahovaní tak výrazných
výsledkov, ktoré sú v k¾úèových oblastiach najlepšie od vzniku Slo venskej republiky. Tieto slová však prostredníctvom médií
neodzneli, alebo len v znaène obmedzenom rozsahu, èo mi je
osobne ¾úto, lebo tak ako obèania, ani vy ste neboli o mojich slo vách v plnom rozsahu informovaní.
Pri mojej prezentácii výsledkov a následne reagovaní na otázky
novinárov, v snahe ochráni Vás policajtov, ktorí ste tieto výsledky
dosiahli, som nepoužil najšastnejšie slovné spojenie, a preto je
možné chápa ho rôznymi spôsobmi. Ja som však svoje vyjadrenie
myslel nasledovne: v prípade dosahovania takto výrazne pozitívnych výsledkov, môže ktoko¾vek nazýva policajtov akoko¾vek
hanlivo, nevhodne a nevkusne, ja budem vždy za takýmito policajtmi stá, budem hrdý, že som jeden z nich a budem s nimi spolupracova.

Na rade predsedov sa utvorili pracovné skupiny pre dopracovanie systému hodnotiacich kritérií
a metodiky

Aký je výsledok spoloènej práce na kalibrovaní hodnotiacich kritérií?
(Pokraèovanie zo strany 1)

aninemôžudiskutova.Takýchto
logických pripomienok sme mali
viac. Stretnutie sme ukonèili –
bez akéhoko¾vek posunu, hoci
naši ¾udia merali cestu do BratislavyzceléhoSlovenska.Boloto
bezvýsledné. Následne som sa
11.aprílastretolsriadite¾omkancelárie prezidenta pánom Tiborom Baráthom, informoval som
ho,èosastaloadohodlismesa,
žeabsolvujemeeštejednoroko-

vanie za jeho prítomnosti, mal
somsadozvedietermínamiestostretnutia.Viackrátsommutelefonoval, ale k dnešnému dòu,
teda k 18. aprílu som sa žiaden
termínnedozvedel,nepodarilosa
mi s ním ani telefonicky hovori.
Takže úlohu považujeme za
neuzatvorenú. Ak sa nám nepodarí stretnú s pánom Baráthom,
zvážime,èisanásledneobrátime
napánaprezidentaalebopriamo
na pána ministra. Takto to osta

Všetkým policajtom sa týmto ospravedlòujem a dúfam, že príjmu
ospravedlnenie za vyslovené slová, ktoré som myslel naozaj
úprimne s cie¾om ochráni nás všetkých pred znevažujúcimi názormi iných, ktorí v súèasnosti slúžiacich policajtov považujú za
menej hodnotných ako tých, ktorí z rôznych dôvodov Policajný zbor
opustili. Naše spoloène dosiahnuté výsledky negujú tieto názory a
hanlivé vyjadrenia. Osobne si nesmierne vážim hlavne vás, ktorí
ste tieto výsledky svojou poctivou prácou dosiahli.
S úctou

nemôže, splnením tejto úlohy
smezaviazaníradepredsedova
všetkým naším èlenom. Ústretovú komunikáciu s prezídiom si
takto nepredstavujeme. Myslím
si, že je v našom spoloènom
záujme, aby hodnotiace kritériá
naozajbolikonkrétne,merate¾né
aobjektívne,pretožeaksasnimi
nestotožní väèšina policajtov, ak
nebudú ma pocit, že kritériá sú
prospešné,taknepomôžemevecialenznechutíme¾udí.(r)

Rezorty vnútra a financií sú v rozporovom konaní
(Pokraèovanie zo strany 1)

prípadnevjúni.Takžetenspomínanýtermínjenereálnyajezrejmé,žeministerstvovnútrasabude ïalej s ministerstvom financií
spori.Takženieježiadendôvod
napredèasnéobavy.
l Odbory sú však v stre hu…
Samozrejme. Niekomu sa
možno bude zda èudné, preèo
sa Odborový zväz polície v SR
zaujíma o osud policajtov, ktorí
eštelenprídumedzinás.Dôvod
je ve¾mi jednoduchý: novela má
nadobudnúúèinnosvdobe,ktorá zastihne už existujúcich policajtov. Neskromne poviem, že
OZP v SR výraznou mierou prispelkzmenestavuvPolicajnom
zborevtom,žesmesakoneène
dostali od náboru k výberu. Boli
by sme ve¾mi neradi, keby sa v
dôsledku zhoršeného sociálneho

zabezpeèeniabudúcichpolicajtov
znovamuseloprejsknáborovaniu namiesto vyberania. Naši
obèania majú právo na to, aby
bol Policajný zbor obsadený èo
najkvalitnejšími ¾uïmi. Sme
presvedèení, že po uplynutí
dôsledkov krízy sa ministerstvo
vnútradostanekrealizáciidruhej
etapy úprav platov policajtov vo
vyššíchtriedach,teda¾udísvysokoškolským vzdelaním. Zahráva
sa ïalej so stabilitou PZ už nemožno, už vlaòajšok bol ve¾mi
vážny z h¾adiska odchodov policajtov do civilu, ktoré svojimi
dôsledkami ohrozili stabilitu osobitného úètu. Zvýšenú odchodovosarozkolísanossituáciespôsobilipoliticisvojimipredvolebnými neuváženými vyhláseniami o
likvidáciiexistujúcehosociálneho
zabezpeèenia policajtov. Ïalším
mínusom bola ve¾mi zlá perso-

nálnapolitika,vïakaèomuodišlo
ponástupenovéhovedeniave¾a
¾udíazákonitesatoodrazilona
èerpaní z osobitného úètu. Dnes
žijeosobitnýúèetvïakarezerve,
ktorásavšakmomentálnezmenšuje, keïže okrem iného aj
mzdovéprostriedkypretentorok
bolikrátenéo5,77percenta.Oto
je menej aj v odvodoch do osobitnéhoúètu.Zásadnoupodmienkou existencie osobitného systémusociálnehozabezpeèeniapolicajtovjestáleèasovolimitovaná
schopnos vykonáva službu v
polícii a postupná strata civilnej
kvalifikácie s rokmi výkonu služby. To sú teda hlavné dôvody,
pre ktoré musí Odborový zväz
polície v SR dba o zachovanie
prijate¾ných podmienok motivujúcichvstupazotrvanievPZ.
Zhováral sa Peter Ondera

Ïalší potôèik z Kvapky krvi
UžtretírokDášaCsériovázKRPZvBratislaveorganizujedobrovo¾nédarcovstvokrvimedzizamestnancamiKR
PZ.NajarnejKvapkekrvisazúèastnilo5.apríla33darcov,príkladomišielriadite¾KRPZplk.JUDr.CsabaFaragó. Ako uviedla Dáša Csériová, spolupráca s Národnoutransfúznoustanicoujeve¾midobrá,akciesi
dlhodobodopreduplánujú.ÏalšiaKvapkakrvipreto
budeoštyrimesiace.Drobnýmidarèekmiprispelaaj
Všeobecnázdravotnápoisovòa.
(po)
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O prechodoch uvo¾nených ¾udí z HaCP hovoríme s viceprezidentom PZ plk. JUDr. ¼ubomírom Ábelom

„Presuny sú niekedy nevyhnutné, nedá sa všetkým vyhovie“
K 1. aprílu sa uskutoènila ïalšia fáza organizaèných
zmien, pod prezídium prešla „zoštíhlená“ hranièná a
cudzinecká polícia, uvo¾neným vyše štyristo policajtom
boliponúknutéinémiesta.Akotentoprocesprebiehal,na
to sa redakcia POLÍCIA opýtala viceprezidenta PZ plk.
JUDr.¼ubomíraÁbela.
l Pán viceprezident, ako
prebiehalo zaraïovanie policajtov z HaCP do iných služieb,
akým spôsobom sa im urèovali iné miesta? Dostávame po nosy, že ¾udia boli zaradení na
posty èasto aj v inom kraji a
neraz na ove¾a nižšie pozície,
nie sú spokojní. Hovorme o desiatkach policajtov.
Hraniènú a cudzineckú políciu
bolo potrebné zracionalizova v
štruktúre – samozrejme, pri zachovaní plnenia všetkých úloh,
ktoré HaCP prislúchajú. Analýza
ukázala,žezaaženospolicajtov
jevrôznychlokalitáchve¾mirozdielna. Výsledkom tohto racionalizaèného procesu bolo spojenie
niektorýchútvarovvrámciÚradu
HaCP,abysazrovnomernilazáaž a aby došlo k úspore najmä
riadiacich pracovníkov. Zachovali
sa zásadné princípy, zachovalo

salíniovériadeniesdôrazomna
to,abyboliplnenénašemedzinárodnézáväzkyvovzahukochranevonkajšejhraniceEÚ.Výsledkom racionalizácie bolo uvo¾nenie 410 policajtov, ktorí boli daní
kdispozíciizHaCPpreinéslužby,konkrétnepredopravnúaporiadkovúpolíciu.Takétozoštíh¾ovanieniejesamoúèelné,robísa
pretútospoloènos,preobèanov,
ktorí nás platia zo svojich daní.
Samozrejme,jedôležité,abyboli
ajpolicajtispokojní.
l Kto rozhodoval o prevedení týchto ¾udí?
Vedenie HaCP rozhodovalo o
tom, koho uvo¾ní, samo navrhlo
novú štruktúru. Prezídium rozhodovaloozaradeníuvo¾nených¾udínavo¾némiestavrámcikrajov.
Pochopite¾ne,pritakýchtoorganizaèných zmenách je sotva možné vyhovie predstavám všet-

kých,vždyjeurèitámieranespokojnosti.Èaspolicajtovsimiesta
našla sama už v predstihu, ale

pôvodných ôsmich na štyri, tak
ažkobolomožnéponechapolicajtanamieste,kdeslúžil.

plk.JUDr. ¼ubomír Ábel
každému policajtovi bola ponúknutá iná pozícia a bolo na
òom,èijuprijmealebonie.Aksa
rušili niektoré útvary, išli sme z

l Sú aj prípady, keï boli policajti prevedení dokonca do
iného kraja.
Nevyluèujem,žesúajtaképrí-

pady.Všetkypresunyboliurobenévsúladesozákonom,nemám
informácie,žebytentoštandardný postup bol niekde porušený.
Ja si ve¾mi vážim prácu policajtov, pretože sú ve¾mi šikovní
¾udia. Viem to porovna, keïže
som pôsobil aj v inom rezorte.
Ve¾mi ma teší každá zmienka o
policajtoch,ktorízachraòujúživoty ¾udí a pomáhajú obèanom aj
vtedy, keï nemusia. Práca policajta je ve¾mi namáhavá. A žia¾,
takéto presuny sú niekedy nevyhnutné,nedásavšetkýmvyhovie. Policajt s tým musí ráta.
Rovnakojetosotázkouoprevedenínanižšiefunkcie.Logickysa
rušilinajmäriadiacepozície,ktoré sme im v iných službách ponúknu nemohli. Riadiacich pracovníkov bolo v polícii neadekvátneve¾a,pomerbol1:9.Teraz
od1.aprílasmesadostalikpomeru1:11.Akebysmesaporovnávali trebárs s rakúskou políciou,taktenpomerbystáleešte
mal vyzera inak. ¼udia z HaCP
sa musia zži s novou prácou,
musiasauèimnohonovýchvecí,ktoréneovládali,zrejmeajpreto nebolo možné vyhovie predstavekaždého.
Zhováral sa Peter Ondera

Stretnutie ¾udí, ktorým záleží na ich práci a majú ju radi

Dobré dojmy z Prievidze
Prievidzská základná organizácia OZP v SR má okolo 250
èlenov,svojustabilituaosvedèené systémy práce. Podpredseda
OZP v SR Ladislav Graèík preto
rád prijal pozvanie na ich konferenciudelegátov,abyimpoïakovalzato,èorobiapresvojichèlenov i pre ostatných zamest-

noviavýboruvidiaproblémvtom,
že èas ¾udí s vyššími príjmami
odišla,znížilosaèlensképredôchodcov, matky na materskej i
preèlenovnadlhšejPN.Organizácia preto pociuje nutnos
úspornéhorežimu,keïžežijelen
z èlenských príspevkov a nedarí
sa im rozvinú aktivitu, ktorá by

Konferencie delegátov sa zúèastnili aj dvaja okresní riaditelia
PZ. Na snímke z¾ava: predseda prievidzskej ZO Marián Hladký,
podpredseda OZP Ladislav Graèík, riaditelia OR PZ z Prievidze
a z Partizánskeho: pplk. Mgr. Pavol Jurkáèek a pplk. JUDr. Jozef Mojžiš
nancov,ikeïatmosférajeteraz
málokde idylická a nebola taká
anivPrievidzi.
Výbor sa mal èím pochváli,
najmämnožstvomakcií,ktorépre
svojich èlenov zorganizovali, dávajúdarèekyèiajokrúhlesumyk
jubileám,kMDŽ,kMDDinaVianoce.Nezabúdajúnadôchodcov,
¾udia oceòujú aj možnos bezúroènýchpôžièiek.Predsasavšak
slovko peniaze vyskytovalo èastejšie:hociorganizáciamátakpovediac optimálny poèet èlenov,
musela prija úsporné opatrenia,
skresaniektorébonusy.PredsedaZOMariánHladkýiïalšíèle-

do odborárskej pokladnièky prinieslanejaképeniažky.
Problémy z  kuchyne OZP
trpezlivopoèúvaliajdvajapozvaníriaditeliaORPZzPrievidzea
zPartizánskeho:pplk.Mgr.Pavol
Jurkáèek a pplk. JUDr. Jozef
Mojžiš.Ajpretobolanajzaujímavejšouèasoukonferencievo¾ná,
vzájomná a ve¾mi bezprostredná
diskusia odborárov a riadiacich
pracovníkov. Riaditelia si – na
faktoch–posažovalinalenivos
niektorých policajtov, a aj na to,
že najmä mladí policajti neve¾mi
chápusvojezamestnanieakoceloživotné povolanie. Všetci sa

zhodliajvtom,žeterajšísystém
odmeòovania ve¾mi zanedbáva
obèianskych zamestnancov a
ostáva len nádej, že sa to raz
zlepší. Diskutéri našli zhodu aj v
tom, že hodnotiace kritériá na
jednotlivca sú potrebné, pretože,
ako poznamenal jeden z riadite¾ov, teraz „je problém zbavi sa
lajdáka, ktorý sa skrýva za kolektív“. Unisono však delegáti
konštatovali, že systém bol „šitý
horúcou ihlou“ a že dlhšie „skúšobné obdobie“ by možno veci
prospelo.Tiežsazhodlivtom,že
najmänižšímriadiacimpracovníkom dáva systém hodnotiacich
kritérií do rúk ve¾kú právomoc ,
ktorú je možno pozitívne zúroèi,
ale aj zneuži. Napokon sa tiež
diskutérizhodlivtom,žehodnoti èloveka nemôže poèítaè, ale
kritériábymalislúžiakopodklad
prerozhodovanieriadiacehopracovníka,ktorýpredsalenvie–ak
jeschopnýapravýèloveknapravom mieste – najlepšie posúdi,
ktoaakorobí,komutrebadaa
komu zobra. Zaujímavá bola aj
myšlienka z pléna: riadiaci pracovník ovplyvòuje konanie svojich podriadených, ale aj riadiaci
pracovníkmôžebylentakýdobrýalebozlý,akýchmápodriadených.
Vskratke:konferenciadelegátovvPrievidzisplnilasvojeciele,
schválila potrebné dokumenty a
stanovila, èo bude organizácia
robi v nadchádzajúcom období.
V prvom rade však bola stretnutímblízkych¾udí,ktorýmoèividne
na svojej práci záleží a majú ju
radi.Atojeazdanajväèšiadevíza.
(on)

Za sociálnu Európu, za spravodlivú
odmenu a zamestnanos!
Budapeš sa stala 9. apríla 2011 miestom konania ve¾kej odborárskejmanifestácie,ktorúorganizovalaEurópskaodborovákonfederáciaETUCvspoluprácisošiestimimaïarskýmiodborovýmiorganizáciami.Namanifestáciizaprávazamestnancovsazúèastnilidesatisíce ¾udí, nechýbali ani Slováci pod vlajkami KOZ – vrátane èlenov
OZPvSR.
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Preèo vo výdajniach nemajú nohavice k služobnej rovnošate vz. 98?

¼ahká otázka, ažká odpoveï
Triviálna otázka z titulku nášho èlánku zïaleka nemá
jednoduchúodpoveï.Vnašomrezortedokážebyvšelièojednoduchéajporiadnezložité…
Ale po poriadku. Po radikálnych krokoch bývalého vedeniarezortusasituáciavovystrojovaní policajtov odevnými súèiastkami zásadným spôsobom
zmenila k lepšiemu. Dlhoroèný
problémpraktickyprestalbyproblémom. A zrazu, v posledných
mesiacoch,zaèalichodivarovné
signály,ževovýdajniachnietnohavíckrovnošatámvz.98.
Overili sme situáciu, v tomto
sortimente naozaj panuje akútny
nedostatok. Výdajne nemajú nohavice vôbec, alebo v minimálnommnožstvealenniektoréèísla.VÚstrednomskladeMVSRv
Slovenskej¼upèinámtiežpotvrdili, že tento sortiment je momentálneúzkoprofilový,nohavice
majúvlastnelenprenovoprijímanýchpolicajtov,navýdajneneposielajúniè.Dôvod?Zásobysauž
minuliavrajsúnejaképroblémy
sverejnousúažou…
O probléme vieme
Znohavícsatakstalproblém
azískaodkompetentnýchjasné
vysvetlenie,preèojetotak,nieje
zasatakéjednoduché,akobysa
zdalo. Príchod nového vedenia
polície znamenal aj – inak úplne
správny–tlaknazvýšenieustrojovacejdisciplínypolicajtov.Viceprezident PZ ¼ubomír Ábel nám
potvrdil,žehneïpopríchodenovévedeniepolícievtomtosmere
naozaj pritlaèilo, pretože bolo
bežnévidievuliciachdvojèlennú
hliadku,každýbolobleèenýinak.
„Napríkladniektorédoplnky,urèenépredopravnúpolíciu,používalaporiadkováadokoncahranièná
polícia. Opatrenia teda smerovali
k zjednoteniu,“ vysvetlil. „Pra-

covnérovnošatyniktonezakázal,
bežnesapoužívajú,dbámeleno
to, aby sa ustrojovacia disciplína
zlepšila, pretože jej porušovanie
ve¾mizlevplývanaverejnúmienku,nato,akosananásverejnos
pozerá, aký obraz o polícii si ¾udiapod¾atohoutvárajú.“
To bol teda dôvod, preèo sa
policajti zaèali hraba v skriniach
a èastejšie oprašova rovnošaty
vz.98,ktorésavposlednýchrokoch akosi menej používali, pretože prednos dostali pohodlnejšieanaúdržbunenároènejšietzv.pracovnérovnošaty.Atak
¾udia zrazu zistili, že košele síce
majú,ajcelúhornúèastelajedo
èohozaodie,alenohavice,ktoré
savslužbeopotrebúvajúnajviac,
užakosinevyhovujú.Takvlastne
vznikol hlad po nohaviciach, treba ís kúpi… Triviálny problém
narazil vo výdajniach na tvrdú
realitu. Klasicky povedané: Gate
sú neni! V anglickej verzii: v rezorte vznikla „gate gate.“ Èítaj
„gategejt“.
Dokoleèka, dokola
Fáza dva, otázka preèo. Celá
problematika je v rukách príslušných odborov sekcie ekonomiky.
NaodboreMTZsmesadozvedeli, že na vine je vraj odbor verejného obstarávania alebo priamo vedenie sekcie ekonomiky,
pretožeodborMTZužtrirokynanáša požiadavky na vyhlásenie
verejnejsúaže,alekompetentný
odborverejnéhoobstarávaniasúažvuplynulýchrokochnevyhlásil. „Naposledy sme o to žiadali
vlani v októbri, urobili tak až teraz,“ potvrdila nám Ing. Eva Uhliariková. Opä viceprezident ¼u-

bomír Ábel: „O probléme viem,
sám som písal list na ministerstvo,abyriešenieurýchlili.“
Odborverejnéhoobstarávania
súažnarovnošatyvz.98vyhlá-

vždy trvá nejaký èas, to predsa
každývie…
Áno, nebol by problém, keby
sme sa od riadite¾a odboru verejného obstarávania Ing. ¼ubo-

sil v obchodnom vestníku è.
52/2011zo16.3.voformepredbežného oznámenia, následne
samooznámenieovyhláseníverejného obstarávania vyšlo vo
vestníku è. 58 z 24. 3. 2011.
Oznámenie publikovali aj v európskom vestníku. Ministerstvo
vnútravyhlásilosúažnauzatvorenie rámcovej dohody na štyri
roky, hodnota dodávky rovnošiat
vz.98mápredstavova6,5milióna eur. V súaži je hlavné kritériumnajnižšiacenaformouelektronickejaukcie.
Otváranie obálok: 26. mája
2011
Pekné, ale zdåhavé. KontaktnouosoboupretútosúažjeIng.
MáriaZámeèníkovázodboruvereného obstarávania. Tá sa na
našuotázkuèudovala,preèoodbor MTZ nohavice jednoducho
nenakúpi,veïmusímapredchádzajúcu rámcovú dohodu, lebo
nové obstarávanie, nová súaž

míra Kubièku nedozvedeli zásadnýfakt:„Predchádzajúcarámcovázmluvanarovnošatu98bola uzavretá s platnosou do
31.12.2007. Preèo sa ministerstvo nesnažilo po tomto termíne
obstarávarovnošaty,jepremòa
neznáme a trochu aj nepochopite¾né,“ uviedol riadite¾ vo svojom
stanovisku.
Nemáme dôvod pochybova,
že o vyhlásenie súaže odbor
MTZ aktívne bojoval celé tie tri
roky. No výsledný efekt je taký,
akýje.Zdása,ževysvetlenieby
mohlidanajmätí,èoužnasekciiekonomikynepracujú.Jedenz
kompetentných, konkrétne ¼. D.
má dokonca momentálne problémsinouvnútrorezortnouzložkou, a tak je škoda plaka nad
rozliatymmliekom.
Predsa však: odbor MTZ v
tejtovecipreukázate¾nebijeajdo
novéhovedeniaodoktóbraminuléhoroka.Preèobolasúažvyhlá-

senáažvmarci2011?Opä¼ubomír Kubièka: „Vyhlásenie verejnéhoobstarávanianarovnošaty vzor 98 bolo komplikované
potrebou dopracova súažné
podklady do podoby vyhovujúcej
zákonnýmpodmienkamnavyhlásenie verejnej súaže, najmä
vzh¾adomnazmenyvrozhodovacejpraxiÚradupreverejnéobstarávanie, ktoré sa týkali odlišného
poh¾adu na spôsob špecifikácie
predmetu obstarávania. Orgán
doh¾adunadverejnýmobstarávaním je vo svojich postojoch a
právnych stanoviskách rozhodujúcim èinite¾om pre stanovenie
podmienok a špecifikácií jednotlivých verejných obstarávaní. PôvodnápožiadavkaodboruMTZsi
vyžadovala použitie aj tohto uhla
poh¾adu, èo si spolu s inými
faktormivyžiadalourèitýèas.“
Zhrnuté: policajt má v súèasnosti smolu, nové nohavice
tak ¾ahko nezoženie a èas, kým
výherca súaže rovnošaty dodá,
nemusí by krátky. Ak medzitým
na nosení nohavíc bude jeho
nadriadenýtrva,pretoženatom
trvápolicajnýprezident,môžemu
akurát ukáza tento èlánok. Prípadne skúsi, èi by mu nesadla
nejakátásukòa.

P.S.: Na internete koluje taký
peknývideoklip,azdaposlúžiako
inšpirácia (http://www.chechtacek.com/stahvideo.php?video=87
7&odkud=0&max=14&pridane=2).
Peter Ondera

Potvrdené: nová jedáleò s kuchyòou na Raèianskej ulici je už skolaudovaná

Druhého mája privíta prvých stravníkov
Peripetie, ktoré sprevádzali stavebnú a technickú rekonštrukciuèastiareálunaRaèianskejulicivBratislave,
súužazdazväèšejèastizanami.Vpondelok18.apríla
2011úspešneprebehlokolaudaènékonanie.
Pripomeòme, že ministerstvo
vnútra už v roku 2005 (!) vydalo
stavebné povolenie na rekonštrukciu káblových rozvodov,
transformátorovej stanice, zakúpenienovéhonáhradnéhozdroja
elektrickej energie, rekonštrukciu
sociálnych zariadení a napokon
aj kompletnej kuchyne s jedálòou. Ako to už býva, všelièo
sa menilo, èas plynul, kuchyòu
napokon zatvorili takto pred rokomahotovámalabyzaosem
mesiacov.Nebola,opäzmeny…
Napokon sa v týchto dòoch
úsilie všetkých zainteresovaných
chýli k záveru. Nová jedáleò je
poznate¾náazdalenpod¾aståpov,
ktoré v sále ostali, inak je
kompletne novuèká. A kuchyòa
teraz pripomína skôr supermo-

derné laboratórium: samý nerez,
elektronika, odsávanie, oddelené
skladové miestnosti pod¾a prís-

nych požiadaviek hygienikov,
kachlièky až po strop, špièková
chladiarina, monitory, poèítaèe,
bežiaci pás na použitý riad, výkonnáumývaèka…skrátkavysoký štandard. Celá rekonštrukcia
èasti areálu vyšla rezort na 1, 9
milióna eur. Celkové náklady na
technológiuavybaveniekuchyne

vrátane DPH predstavujú takmer
490–tisíceur.
Na kolaudaènom konaní zainteresovaní doahovali posledné
detaily – školenie žien na novú
techniku, dezinfekciu, školenie
BOZP… Keï sa už niè mimoriadne nestane, jedáleò zaène
slúži stravníkom 2. mája 2011.

Èaká ich tu množstvo novôt,
najmäkartovýsystémobjednávaniamenucezpoèítaè,ktorýautomaticky stiahne príslušné èiastky
zuètárne,alezároveòdápozor,
aby sa karta nezneužila trebárs
poèas dovolenky èi PN–ky. Neostáva iné, len popria: Dobrú
chu!(er)
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Vo vakcinácii policajtov proti nebezpeèným infekèným chorobám sú podlžnosti

Ochrana zdravia je spoloèná povinnos zamestnávate¾a i zamestnanca
Príslušník Policajného zboru je pri svojej každodennej
prácivystavenýnerazajrizikuohrozeniasvojhozdravia
rôznymiinfekènýmichorobami,pretojepovinnosochranyjehozdraviastanovenápríslušnýmizákonnýminormami, ktoré urèujú povinnosti zamestnávate¾a i zamestnancavtejtooblasti.Konkrétneideopríslušnéustanovenia zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvojiverejnéhozdraviavzneníneskoršíchpredpisov,
zákonaè.73/1998oštátnejslužbepríslušníkovPolicajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justiènej stráže a Železniènejpolícievzneníneskoršíchpredpisov,akoivyhlášky MZ SR è. 585/2008 Z. z. v znení vyhlášky è.
273/2010,ktorousaustanovujúpodrobnostioprevenciia
kontroleprenosnýchochorení.Oaktuálnejsituáciivoblastiochranyzdraviapolicajtovprivýkoneslužbysaredakcia POLÍCIA rozprávala s riadite¾kou odboru zdravotníctvaSekciepersonálnychasociálnychèinnostíMV
SRplk.MUDr.MáriouGvozdjakovou,MPH.

l Najúèinnejšiu ochranu
zrejme poskytuje oèkovanie…
V rezorte ministerstva vnútra
sauždlhšiudoburealizujeoèkovanie riziku vystavených skupín
policajtov proti vírusovej hepatitídetypuA(infekènývírusovýzápalpeèenetypuA),vírusovejhepatitídetypuB(infekènývírusový
zápal peèene typu B), kliešovej
encefalitíde (vírusový zápal mozgu) a proti chrípke .Oèkovanie
protichrípkejeccatrirokyuhrádzané zdravotnými poisovòami
prevšetkýchklientov,apretotento typ oèkovania na náklady zamestnávate¾a v súèasnosti nevykonávame. Pod¾a odhadov je
protivírusovejhepatitídetypuAa
B, resp. kliešovej encefalitíde
zaoèkovanýchasi40percentpolicajtov,prièombymalibypod¾a
§8vyššieuvedenejvyhláškyMZ
SRè.585/2008Z.z.zaoèkovaní
všetci.
l Ako vlastne funguje systém oèkovania policajtov ?
Ve¾mi struène: za realizáciu
pod¾a § 11 písm. l) zákona è.
355/2007Z.z.zodpovedáorgán
verejného zdravotníctva, èo je v
rezorte ministerstva vnútra SR
oddelenie verejného zdravotníctva odboru zdravotníctva. Oèkujú sa vybrané najrizikovejšie
skupiny policajtov pod¾a zoznamov, ktoré vypracúva príslušný
služobný úrad. Odbor zdravotníctvazabezpeèujenákupvakcín
a ich distribúciu k príslušným
urèeným všeobecným lekárom,
ktorí vykonávajú oèkovanie. V
snahe o viaczdrojové financovanieoèkovaniasmeprednieko¾kýmirokmizaèalispolupracovapri
realizáciioèkovaniaprotihepatitídeAaBakliešovejencefalitíde
so Spoloènou zdravotnou poisovòou, ktorá sa spolupodie¾ala
ma úhrade nákladov na oèkovaniepolicajtovzosvojhosprávnehofondu.
l Preèo nie sú zaoèkovaní
všetci policajti?
Somvofunkciiriadite¾kyodboruzdravotníctvalenkrátko,preto
len v struènosti odpoviem, že
základným problémom je predovšetkým nedostatok finan-

èných prostriedkov v rozpoète
MV SR. Druhou príèinou je nie
celkomefektívnysystém,ktorýsa
ešte nedokáže dostatoène pružneprispôsobizvýšenejfrekvencii
presunovpolicajtovvrámcirezor-

tu.Doceléhoprocesuvstupovalo
prive¾a faktorov a systém potom
nefungovaltak,akosipredstavujeme. Tretím faktorom je laxný
prístupèastipolicajtovkochrane
vlastného zdravia, prípadne nedostatoèná pozornos ich nadriadenýchkplneniutejtopovinnosti.
l Poïme k peniazom.
Musímesiuvedomi,ževakcinácianiejelacnázáležitos,jednakombinovanáinjekciaprotihepatitíde A a B stojí rádovo desiatkyeur(od35do42),pritom
každý policajt musí by v rozpätí
šiestichmesiacovprotihepatitíde
oèkovanýtrikrát.Mysmenatentorokdostalivrozpoètenazdravotnícky materiál 224 000 eur,

hoci len na nákup vakcín pre
všetkých nezaoèkovaných policajtov by sme potrebovali 1 440
000 eur. Oproti roku 2010 nám
boli finanèné prostriedky na nákupzdravotníckehomateriálu,do
ktoréhopoèítameajvakcíny,zníženéo40percent.Takájerealita. V rámci prípravy rozpoètu na
roky2012až2014–aksimáme
aspoò do istej miery splni povinnosdanúzákonom–smepožadovali len na oèkovacie látky
300000eur.
l Ide o finanèné prostriedky
rozpoètovej kapitoly ministerstva vnútra. Ale èo Všeobecná
zdravotná poisovòa, ktorá
prevzala všetky záväzky Spo loènej zdravotnej poisovne?
Ako ste spomenuli, predtým sa
na úhrade vakcín podie¾ala aj
Spoloèná zdravotná poisovòa.
V súèasnosti riešime problém
spoluprácenatomtopolisoVšeobecnou zdravotnou poisovòou.
Momentálnemáme–¾udovopovedané – rozoèkovaných okolo
sedemsto policajtov, ktorí na náklady Všeobecnej zdravotnej
poisovne absolvovali oèkovanie
už dvoma dávkami vakcíny proti
hepatitíde typu A a B a úhradu
tretej Všeobecná zdravotná
poisovòa odmietla vzh¾adom na
svojuzlúfinanènúsituáciu.Vsúèasnosti aktívne rokujeme zo
zástupcami Všeobecnej zdravotnejpoisovneaverím,žetento problém vyriešime v krátkom
èase (tretia dávka musí by aplikovaná v mesiacoch máj– jún
2011). Veï aj Všeobecná zdravotnápoisovòasijevedomátoho,želieèbanáslednéhochronickéhozápalupeèenepoprekonaní akútneho vírusového ochorenia peèene, resp. jeho prechod
do cirhózy alebo nádorového
ochoreniapeèenejemimoriadne
nákladná záležitos a vakcinácia
jeefektívnyanezastupite¾nýspôsob,akonákladynalieèbuklientovminimalizova.
l Aký teda bude ïalší postup pri oèkovaní policajtov v
budúcnosti ?
Našapredstavajetaká,žecelýproblémbysme–pridostatku
finanèných prostriedkov – dokázalivyriešivpriebehunajbližších
rokovtak,žepodchytímevprvom
rade všetkých novoprijatých policajtov.Poèasštúdiavpríslušných
školáchPZvznikádostatoènýèasový priestor na realizáciu kom-

Nebezpeèné choroby
HepatitídatypuAaBsúve¾minebezpeènévírusovéochorenia
peèene, proti ktorým poskytuje vakcinácia síce nie absolútnu, ale
ve¾mivysokúochranu.
VyskytujesaajvysokonebezpeènáhepatitídatypuC,rozšírená
najmämedzi¾uïmisve¾minízkymsociálnymštandardom,aleproti
tejzatia¾vakcínaneexistuje.
Ajkliešováencefalitídajeve¾minebezpeènáchoroba.
ProtihepatitídetypuAaBstaèízaoèkovasavtrochdávkachv
rozpätíšiestichmesiacovraznacelýživot,zatia¾èoprotikliešovej
encefalitídetrebaopakovavakcináciuvintervaletrochažpiatich
rokov.

plexnejvakcinácieprotiobomtypom hepatitídy i proti kliešovej
encefalitíde.Prinástupedovýkonu už bude ma policajt dostatoènúimunituaspoòprotiuvedených ochoreniam. Po oèkovaní
proti vírusovým ochoreniam peèene typu A a B je celoživotná
imunita,aleoèkovanieprotikliešovejencefalitídejenutnéopakova v rozpätí troch až piatich rokov jednou dávkou vakcíny. V
ïalších rokoch sa problém podstatne zmenší, pretože už budú
doPolicajnéhozborunastupova
mladí¾udiapodovàšení18.roku,
ktorísúodnarodeniazaoèkovaní
zozákonaprotihepatitídetypuB.
Na nás zostane povinnos oèkova proti hepatitíde A a proti
kliešovejencefalitíde.
l Hovoríte, že kapacitne ste
schopní túto úlohu zvládnu.
Èím je ešte podmienená ús pešnos zámeru?
Všetkojev¾uïoch.Chcelaby
som zdôrazni, že v súèasnosti
nemáme oèkovacie séra proti
mnohým ve¾mi nebezpeèným vírusom,ktorénásohrozujú(napr.
vírushepatitídytypuC,vírusHIV
a pod.) a tak je nutné, aby policajti využívali všetky dostupné
spôsoby ochrany svojho zdravia,
ako je napr. osobná hygiena a
používanie zdravotníckych osobnýchochrannýchprostriedkovpri
výkone štátnej služby (rukavice,
ochranné rúška). Zdravie je pracovnýmnástrojompolicajtaapožiadavky na zdravotnú spôsobilosmusípolicajtspåòavsúlade
so znením § 14 zákona è.
73/1998Z.z.poèasceléhoobdobia výkonu štátnej služby v Policajnom zbore. My sme povinní
našich zamestnancov chráni,
musia však aj sami cíti zodpovednos za svoje zdravie. Zamestnávate¾mápovinnoschráni
zdraviezamestnanca,rovnakoto

Znova k tomu novému hodnoteniu. Uvediem len jeden príklad
z mnohých – a skúste zareagova, koho by ste hodnotili a ako.
Výtržníctvo o 18.30 hod. na
bežnej ulici v meste dvojèlenná
hliadka
konèí
o
19.30 hod.
Tri osoby
predvedené na OO PZ, dve
dvojèlenné hliadky / ak náhodou
sú dve / robia na prípade. O 20.
00 hod. sa hliadky vystriedali a
pôvodná hliadka odchádza domov o 21.00 hod., nako¾ko ešte
píše záznam zo služby. Nová
hliadka pokraèuje v riešení prípadu a ïalšia hliadka stráži predvedených. Samozrejme, predvedení sú na troch rôznych miestach,
aby medzi sebou nekomunikovali. Výsluchy osôb, podozrivých,
svedkov robota tak na štyri hodiny aj viac pod¾a opitosti jednotlivých predvedených, nako¾ko
týchto nemožno vypoèu v podnapitom stave / taká je sku-

však platí aj opaène. To okrem
iného znamená aj zodpovedný
prístupkvakcináciiprevšetkých,
ktorí túto možnos dostanú. A je
ajnanadriadených,abynaplnenietejtopovinnostidbali.
l Doteraz sme sa rozprávali
len o policajtoch, pritom aj
niektoré skupiny obèianskych
zamestnancov robia èinnosti,
pri ktorých sú vystavení zvýšenému zdravotnému riziku –
napríklad zamestnanci v správnom konaní, pri vydávaní
osobných dokladov atï.
Je to pravda. Žia¾, poviem to
na rovinu, v daných finanèných
možnostiachsazatia¾sústreïujemelennanajrizikovejšieskupiny
policajných profesií, hoci sme si
vedomí dlhu, ktorí máme v tejto
oblasti voèi obèianskym zamestnancom.Možnobysavbudúcnostimohlouvažovaajovyužitíprostriedkovsociálnehofondu pri nákupe vakcín pre obèianskych zamestnancov. Treba
spomenúajhasièovazáchranárov,ktorísvojunároènúprácuvykonávajú vo vysoko rizikovom
prostredí z h¾adiska možného
ohrozenia infekènými chorobami,
aj tu je proces ochrany zdravia
prostredníctvom oèkovania dostupnýmivakcínamipotrebnézefektívni. Vo vzahu k ochrane
zdravia policajtov, hasièov, záchranárov a zamestnancov nás
èaká ešte ve¾a práce, a preto
oceòujem,žeredakciavášhoperiodika vytvorila priestor pre
informovanie èitate¾ov o tejto
problematike.Lenspoloènýmúsilím všetkých zainteresovaných
zložiek sa nám podarí dosiahnu
zefektívnenie èinností zameraných na ochranu zdravia pracovníkovrezortu.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímka autor
toènos / a ani ich skôr pusti, len
po jednom, nako¾ko o chví¾u tu
máme ïalšiu výtržnos. Koneèný
výsledok ako zvyèajne: priestu pok proti obèianskemu spolunažívaniu alebo keï aj TÈ výtržníctva ak sa podarí. Práca ôsmich
policajtov, ak rátame aj stálu
službu, ktorá to samozrejme
všetko poctivo musí zapísa do
knihy
a
iných rôznych zošitov,
na chádzajúcich sa na stálej službe.
Komu sa pripíšu získané body,
keï posledný podozrivý bol prepustený o 01. 00 hod? Kto vie
odpovie. Ak by boli záchytky tak
ako v minulosti, práca by bola
urýchlená minimálne o polovièku.
A keï už som pri tých záchyt ných staniciach: preèo sa týmto
nezaoberáme, aby bola aspoò
jedna záchytná stanica na kraj?
Veï ten výtržník nakoniec nemá
žiadny postih, pokutu nezaplatí,
na prejednanie nepríde a štát pripraví o pár sto eur.

Èonásko¾kostojí?

(adresa v redakcii)
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Rozde¾ovník poukazov na rodinné rekreácie
domáce

zahranièné

Skratky domácich zariadení:
PLS – Plesnivec, Vysoké Tatry, Kre–A, KRE–B – Kremenec, Vysoké Tatry, BYS –
Bystrá, Liptov, SMR – Smrekovec, Donovaly, MAJ – Maják Senec, SIGN – Signál,
Piešany

Skratky zahranièných zariadení:
ARAN– Maïarsko, Siofok, KASTL – Maïarsko, Balaton, VLB–Chorvátsko, Valbandon,SPSO–Èesko,Praha–Solenice,SPŠU–Èesko,Praha,Šumava,SPVL–Èesko,
Praha,Vltava
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So spisovate¾om Gustávom Murínom o mafiách a policajtoch
GustávMurínjebiológ,aleajmimoriadneplodnýautor
poviedok, esejí, úvah, kníh typu literatúry faktu… V poslednomobdobíjehonepokojnéhotvorivéhoduchazaujal
ajproblémkriminalitynaSlovensku,jehoknižkyvzbudili
mimoriadnyzáujem.AtobolapríležitospreredakciuPOLÍCIApoložimunieko¾kootázok.
l V posledných rokoch patríte medzi najpredávanejších
slovenských autorov. Glosuje te najmä vonkajšie otvorené
zdroje, nikdy ste nepracovali v
prostredí polície, povolaním
ste biológ. Èo vás priviedlo k
problematike zloèinu na Slo vensku?

Mojaprváknihanatútotému,
„MafiavBratislave“,bolaažmojou18–touvydanou.Druhákniha,
„MafianaSlovensku“,vyšlavjednomrokusmojouknihouodlhovekosti a knihou cestovných príbehov, vydanou v chorvátskom
preklade. Tretia, „Boss všetkých
bossov“, vyšla v minulom roku,
alepredòouopävyšlamojanajnovšiaprozaickákniha.Dovedna
teda ide o tri knihy z 27 titulov,
ktorésomvydal.Takžejejasné,
že sa na problematiku podsvetia
nešpecializujem, hoci tieto knihy
súmojenajúspešnejšieapredalo
sa už do 90 000 výtlaèkov. Vo
svojom spisovate¾skom šuplíku
mámokolo20rôznychtém,ktoré
pomaly spracovávam. Materiál k
problematike mafie som zbieral
asi 15 rokov, len som nevedel,
akospracovatútotémutak,aby
bola preh¾adná. Treba nájs jednoduchýrez.Tensomnašielvtedy, keï som pochopil, že všetci
vtedajší v médiách najznámejší
bossoviaskonèilizle,èojedobrá
správaprecelúspoloènos.Avýborná motivácia pre tých, èo
zastupujútútospoloènosnastra-

ne zákona – teda radových policajtov, ale aj vyšetrovate¾ov a
operatívcov.
l H¾adali ste podklady pre
svoje knihy aj medzi nimi policajtmi, medzi „¾uïmi od fachu“? Alebo medzi príslušníkmi podsvetia?
Princípmojichkníhjezaložený
natom,žeideo„mediálnyobraz“
danejdoby,èiže90.rokov.Jatedaneopisujemskutoènos,aleto,
ako bola táto doba zachytená v
slovenských a èeských médiách.
Ak sa mýlili, tak je v jednotlivostiachajtentoobrazpokrivený.
Ale s tým ako autor takto postavenej štúdie nemôžem, a ani
nesmiemnièurobi.Vtomtosmeremitedaniktozozainteresovanýchnemoholpomôc.Nadruhej
strane bolo ve¾mi dôležité, aby
som sa aj v zmätiprotichodných
správdokázalzorientova.Aktivity podsvetia sú èasto nepreh¾adné aj pre samotných aktérov.
Funguje tu prirodzené zatajovanie, ale aj zámerné zavádzanie.
Vtomtosmeremiboliskutoènou
oporou stretnutia s pánom JaroslavomSpišiakom–ešteskôr,
ako sa stal prezidentom Policajnéhozboru.Vtejdobesomsa
stretol aj s pánom Danielom
Lipšicomave¾mioceòujem,žesi
namòanašielèasneskôružako
minister. Jeho poh¾ad najmä na
kauzu Èernák mi pomohol zorientovasavprávnejstránkeveci,atiežozrejminázoryapostojepánaministrakorganizovanému zloèinu vôbec. Musím poveda, že on je v mojej optike
jednýmzmálaèlenovvlády,ktorých odborné postoje boli konštantné už roky pred nástupom
do funkcie ministra – a v tejto
funkcii ich napåòa. Takáto kontinuitaodhodlaniavysporiadasas
organizovanoukriminalitoujepre
obèanovve¾midôležitýmubezpeèením,žesanajehokrokymôžu
spo¾ahnú aj v budúcnosti. Rozplies detaily vzahov vnútri slovenskéhopodsvetia90.rokovmi
zasapomáhalitínajlepšíodborní-

O autorovi
Gustáv Murín (1959, Bratislava) vydal doteraz 27 kníh (6 v
èeštine,1vofrancúzštine,1vhindía1pochorvátsky):román,novelu,zbierkypoviedokaesejí,zbierkuèlánkovokultúreamédiách,
vedecko–popularizaènú štúdiu o biológii,  dlhovekosti, o manželstve,štyrištúdieopodsvetívhl.mesteanaSlovensku90–tychrokov, dve popularizaèné encyklopédie a zbierky cestovných príbehov.Kniha„MafianaSlovensku“získalacenuPantaRheiAwards
zanajpredávanejšiuknihuroku2009.Spolusknihou„MafiavBratislave“ a „Boss všetkých bossov“ prekroèil ich predaj 87 000
výtlaèkov.
Jehorományvyšlinapokraèovanievnovinách(Pravda,2007)
anainternete(gasbag.wz.cz,2005;SME.sk,2008).Triknihyvyšli
vaudio–verziách(1991,2008,2010).Kratšietextybolipreložené
do44–ochjazykovabolipublikovanévkrajináchakoAfganistan,
Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Egypt, Grónsko, India, Ukrajina,
USA a ïalších. Literárne prezentácie absolvoval v 25 krajinách
Európy,ÁzieaAmeriky.
(Viacinformáciíoautorovinahttp://gustavmurin.webgarden.cz)

cizpôvodnéhošpecializovaného
tímuPrezídiaPolicajnéhozboruv
prípadeÈernák–vtedajšíriadite¾
Úradu boja proti organizovanej
kriminalite,plk.Ing.IvanŠevèíka
jehozástupcaplk.Mgr.MilanLuèanský. Bolo úžasné vidie, ako
odborne a obetavo brali svoju
prácu,ktoráprinieslaajvýznamnévýsledky.
l No vidíte to, život je zme na… Èím si vysvet¾ujete
záujem o vaše knihy? Máte pocit, že Slováci sú hladní po
informáciách o podsvetí? Majú
pocit nedopovedaného? Existuje nejaký iný dôvod? Prekvapil vás tento záujem?
Samozrejme, že ma tento
záujem prekvapil. Veï ani vydavate¾stakýmzáujmomnepoèítal
a ani trojnásobná dotlaè v roku
2008 nestaèila uspokoji záujem
èitate¾ov, takže kniha Mafia v
Bratislave bola týždeò pred
Štedrým veèerom beznádejne
vypredaná. Ale viem ten záujem
pochopi,najmäteraz,keïkaždú
chví¾u stretávam na spoloèenských podujatiach niekoho,
ktoaktérovtýchkrvavých90.rokov poznal – buï im boli spolužiaci, susedia, èi kamaráti z detstva.Tenvýbuch,ktorýnapravé
poludnie v roku 1994 odpravil
bratov Danišovcov, poèul v Bratislavesnáïkaždý.Jetotedaaj
o osobných spomienkach, ale aj
oú¾ave,žetádobaužjezanami. Vzh¾adom k metóde, ktorú
sompoužilpripísaní,kdenejdeo
žiadnesenzaènéodhalenia,vynikajúhlavneosobnépríbehyaktérovvtedajšiehopodsvetia.Atoje
asi ïalší prvok, ktorý èitatelia
oceòujú – vïaka mojim knihám
sadokážuvžidodanejkrutejdoby, ale keï knihu odložia, môžu
si s ú¾avou poveda, že už je to
zanami.Jaosobnesomhrdýaj
na to, že po týchto mojich kniháchsiahliajtakí,èobyinakslovenskúknihuamožnoanižiadnu
knihudorúknezobrali.Aopakovane sa mi potvrdilo, že keï už
zaèali èíta, tak èasto celé desiatky strán zhltli na jeden nádych. Takže som k danej téme
snáï prispel aj svojím spisovate¾skýmtalentomaskúsenosami
zpredošlých,inýchkníh.
l Ve¾a cestujete, ste ne smierne èinorodý, nazbierali
ste množstvo životných skúseností. Zatúžili ste niekedy sta
sa policajtom, detektívom? Mali ste niekedy možnos spozna
ich prácu bližšie? Ako sa pozeráte na prácu slovenských policajtov v kontexte s tým, aký
majú obraz vo verejnosti „navonok“?
Verím, že každý chalan chce
byochrancomzákonaavduchu
si predstavuje, ako zasiahne v
pravej chvíli na pravom mieste.
Navyše ja som mal pred sebou
dvavýraznévzory.Prvýmbolmôj
strýko Emil, ktorý predstavoval
priamchalanskéhohrdinu.Pôsobil v Èechách a pamätám si na
jeho mohutnú postavu v koženej
bundesnárameníkmiasilnúmotorku,naktorejmapreviezol.Bol
príslušníkom vtedajšej SNB, a
žia¾,okremletméhostretnutiacez
prázdniny u babky v Èechách

som ho nemal šancu bližšie
spozna, pretože zomrel mladý.
Druhývzormámpredseboudodnes,pretožejetomôjbratranec,
ktorý pôsobí ako dopravný policajtvKrásnenadKysucouatoje
pre mòa skutoèný príklad spravodlivého strážcu zákona. Mal s
tým nekompromisným postojom
problémy za komunizmu, vtedy
somsahozasaakospolupracovníknovínzastalaprípaddopadol
dobre. Som rád, že si svoj príkladnýpostojzachovaldodnes.
l Existencia mafií je pod¾a
mnohých odborníkov signálom
o stave spoloènosti, pritom
fungujú aj v najvyspelejších
krajinách sveta. Ale èo na Slovensku? Pojem „údajný mafián“ je dnes už zaužívaným sofizmom, keïže je rovnako známe, že o skutoèných mafiánoch sa nepíše. Vedeli by ste
definova existenciu mafie v
našich súèasných podmienkach? Kde sa nám schovala?
Podsvetie na Slovensku sa
formovalovdivokýchvzájomných
súbojoch minulého desaroèia
dosšpecificky.NarozdieldoMaïarska,aleajÈiech,semcudzie
mafiánske skupiny nikdy neprenikli tak, aby dominovali domácim. A na tej domácej scéne sa
zopakoval scenár toho kedysi aj
unástakpopulárnehobrazílskeho filmu o „cangaceiros“ –
nepreh¾adnúsielokálnychšéfov
zlikvidoval jeden „boss všetkých

bossov“, no a toho zasa spacifikoval štát. Nemusím snáï rozpisova, o koho ide. Pravdupovediac,ažterazkeïotomtaktohovorím,prekvapujema,akosaten
starýtriktakdokonalozopakoval.
Mal som neplánovanú možnos
hovoriotomosobnevoväzenís
Mikulášom Èernákom, ale nezískal som pocit, že by si tieto súvislosti uvedomoval, alebo len
pripúšal. K súèasnej mafiánskej
scéne sa nemám preèo vyjadrova,lebo,akosompovedalužna
zaèiatku,niejetomojadoménaa
moja zvedavos sa vyèerpala rekonštrukciouèerstvejhistórieSlovenskav90.rokoch,kedybolaaj
najdramatickejšia a pre spisovate¾a najvïaènejšia dramatickými
zvratmi. Ale mám jedno skryté
prianie. Nieko¾koroènou prácou
nad mafiánskymi príbehmi som
predsa len èosi obecnejšie pochytilaajpochopil.Akeïžednes
užuèímajakovysokoškolskýpedagóg na Univerzite sv. Cyrila a
Metoda v Trnave, verím, že by
som aspoò pár prednáškami vedel poveda nieèo podstatné aj
poslucháèom Akadémie Policajnéhozboru.Viemtotižcelkom
isto, že s podsvetím sa dokážemevysporiadalenvïakaobetavosti,èestnostiazmysluprepovinnostých,èoztejtoakadémie
vyjdú. Na nich bude stá ten boj
dobra so zlom, ktorý zaèal pred
dvadsiatimirokmi…
Zhováral sa Peter Ondera

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
MAREC2011
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
18. ktorýmsameníadopĺňarozkazprezidentaPolicajnéhozboruč.
75/2009 o zriadení špecializovaného tímu v znení neskorších predpisov
19. ozriadenípracovnejskupiny
kvypracovaniumetodickéhousmernenia k zavádzanej koncepcii hodnotiaceho systému a kariérneho
postupu
20. k prechodu správy majetku,
majetkovýchprávazáväzkovzrozpočtovej organizácie Krajského riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
na rozpočtové organizácie Krajské
riaditeľstvoPolicajnéhozboruvBratislaveaKrajskériaditeľstvoPolicajného zboru v Banskej Bystrici v
súvislostisozačlenenímÚraduhraničnejacudzineckejpolícieMinisterstvavnútraSlovenskejrepublikydo
Policajnéhozboruk31.marcu2011
21. o zriadení odbornej komisie
Policajného zboru na vykonanie
skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkovobecnejpolícievBratislave
22. ktorýmsameníadopĺňarozkazprezidentaPolicajnéhozboruč.
90/2010okontrolnejčinnostiPrezídiaPolicajnéhozborunarok2011
23. ktorýmsavyhlasujepolicajná
akcia„Beta“
24. ktorýmsadopĺňarozkazprezidenta Policajného zboru č.
19/2011ozriadenípracovnejskupiny k vypracovaniu metodického
usmerneniakzavádzanejkoncepcii

hodnotiacehosystémuakariérneho
postupu
25. ovykonanístreleckejprípravy
príslušníkovPolicajnéhozboruútvarov Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky zaradených do I. a II.
výcvikovej skupiny zo samopalu
vzor58
26. ktorýmsamenírozkazprezidentaPolicajnéhozboruč.73/2004
o zriadení špecializovaného tímu v
zneníneskoršíchpredpisov
27. o používaní technických
zariadení určených na zisťovanie
lokalizačnýchúdajov
28. ozriadenípracovnejskupiny
na rozvoj informačného systému
Denník vyšetrovacích spisov a
zabezpečenie jeho rutinnej prevádzky
29. o zriadení odbornej komisie
Policajného zboru na vykonanie
skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Košiciach
30. o zriadení odbornej komisie
Policajného zboru na vykonanie
skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Košiciach
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
5. o medzinárodnej policajnej
spoluprácivykonávanejprostredníctvomspoločnýchkontaktnýchpracovísk
6. o porade vedenia Prezídia
Policajnéhozboru,ozriadeníporady
vedeniaPolicajnéhozboruaozriadení operatívnej porady prezidenta
Policajného
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Minister Lipšic ocenil policajtov za rozhodnos pri zákroku
MinistervnútraSRDanielLipšic dnes v Rimavskej Sobote za
obetavosprizadržanínebezpeènéhopáchate¾aoceniltrochpolicajtov. V priestoroch Okresného
riadite¾stva Policajného zboru v
Rimavskej Sobote im popoludní
odovzdalmedaily,policajtidostali
aj finanènú odmenu. „Myslím si,
že je ve¾mi dôležité, aby aj verejnosbolainformovanáavedelaotom,ževnašomPolicajnom
zborejeve¾apolicajtov,ktoríneváhajú nasadi vlastný život, aby
zachrániliinéživoty,“uviedolminister Lipšic pri oceòovaní policajtov.Pod¾ajehoslovsavmédiáchèastokrátobjavujúinformácie o zlyhaniach niektorých policajtov,pretopovažujezadôležité

dáva do popredia pozitívne prípady.AkoLipšicuviedol,situácia,
akúzažilipolicajtipriJesenskom,
sanedádopredunatrénova.
¼udia,ktorínasadiavlastnýživotsúpod¾anehohrdinovia.„Hrdinaniejenejakábájnapostava

znejakéhorománuaniejetoani
anonymná tvár. Hrdinovia pod¾a
mojejmienkymajúvlastnémená
apretosomrád,žednesmôžem
oceninašichtrochkolegov,ktorí
prednieko¾kýmitýždòamivažkej
situáciizasiahlitak,žechrániliživoty nevinného èloveka ale aj
svoje,“vyjadrilsaminister.

Nezabúdame
Dòa 21. 3. 2011 uplynulo pä rokov od
npor.MariánaÈisarika,ktorýtragickyzahynul
pri autonehode. Spomína na neho manželka
Monika,trajasynovia,kolegoviaaèlenoviaZO
10–06Poprad.

Spomíname
Dòa07.04.2011uplynulrok,kedynásnáhle
opustilmanžel,otecakolegakpt.JánKožièka
(nar.25.05.1957zBrezna.)
V Policajnom zbore slúžil od 01.07.1979,
kedynastúpildofunkciestaršíinšpektorporiadkovej služby OS ZNB Banská Bystrica. V roku
1994 bol ustanovený do funkcie operaèný dôstojník OR PZ v
Brezne a v roku 2008 do funkcie operaèný dôstojník KR PZ
BanskáBystricaaždo31.05.2009,kedyodišielzradovpolície
dovýsluhovéhodôchodku.
Tí,ktorístehopoznali,venujtemutichúspomienku.
pplk. Mgr. Milan Kovalèík,
riadite¾ OR PZ Brezno

Spomienka na Milana Dobiáša
Pri príležitosti 20. výroèia
tragickejsmrtisavbudoveOR
PZBratislavaIV.stretlibývalíi
súèasní kolegovia, aby si
zaspomínali na kolegu kpt. in
memoriam Milana Dobiáša,
ktorý prišiel o život na pracoviskurukouzákernéhovraha.
(er)

PolicajtiJánKováè,MichalSikorský a Viktor Vaš zadržali nebezpeènéhopáchate¾azaèiatkom
februárapriobciJesenské.Mužz
obce Gortva nelegálne držanou
gu¾ovou zbraòou ohrozoval policajtov poèas služobného zákroku. Na pytliaka upozornil lesný
hospodár.„Odmietaluposlúchnu
ichvýzvy,namierilnanichzbraò

a trikrát vystrelil. Policajti v záujmeochranysvojhoživotaazdravia,akoajochranyživotaazdravia iných osôb použili proti páchate¾ovi služobnú zbraò, ktorou
hozasiahlidonohy,“informovala
vtedy banskobystrická policajná
hovorkyòaMáriaFaltániová.
„Môžete by pri policajnom
zbore dvadsa rokov alebo rok,

alenikdyneviete,doèohoidete.
V prvom momente, keï na nás
namierilzbraòboltoneuverite¾ný
šok,alemusítekonahneï,musíte rozmýš¾a nad sebou aj nad
svojimikolegami,“uviedolpreRimava.sk ocenený policajt Michal
Sikorský.
(01.04.2011 www.rimava.sk)

Zaujímavá ponuka lekárov pre èlenov Odborového zväzu polície v SR

Pozna svoj zdravotný stav je životne dôležité!
OdborovýzväzpolícievSRv
rámcistarostlivostiozdraviesvojich èlenov ponúka vyšetrenie
špeciálnym prístrojom (arteriograf), ktorý dokáže odhali
možné riziká vo vašom organizme.OZPvyrokovalsposkytovate¾mitejtoslužbycenujedného
vyšetrenia na 20 eur. Termín,

Realitajevšaktaká,žesihovedome ale i nevedome  každodenne poškodzujeme nesprávnou výživou, nedostatkom pohybovej aktivity, nedostatoèným
odpoèinkom, fajèením, alkoholom, neustálym stresom a príliš
rýchlymživotnýmtempom.
Nesprávnaživotosprávasavo
ve¾kej miere podpisuje aj pod
kardiovaskulárne ochorenia. Životosprávajepritomfaktor,ktorý
je ovplyvnite¾ný – nami ovplyvnite¾ný!.Záležílennanás,akobu-

Angiograf.
miesto vyšetrení a ostatné podrobnosti sprostredkujú záujemcom predsedovia krajských rád
OZPvSRcezštruktúryZOužv
najbližšomobdobí.Naúhraduvyšetrení je možné použi aj finanèné prostriedky základných
organizácií.
PREVENCIA SRDCOVÉHO
INFARKTU A MOZGOVEJ
PORÁŽKY VÈASNOU
DIAGNOSTIKOU
V diagnostike a lieèbe srdcovo–cievnychochorenínastalovýrazné zlepšenie oproti situácii
prednieko¾kýmirokmi.Ochorenia
srdca a ciev však stále vedú v
rebríèkupríèinsmrti.Zdraviejeto
najcennejšie, èo v živote máme.

Takto sa nám upchávajú
cievy…
demeži,akosabudemestravova,ko¾koakedysabudemepohybova. Svoje cievy si môžeme
chrániitým,žesavèasinformujeme o ich stave, o stupni aterosklerózy –kôrnatenia,atoešte
v tzv. bezpríznakovom štádiu. V
pozadíväèšinykomplikáciísrdcovo–cievnych ochorení je ateroskleróza. Vèasnou diagnostikou a vèasnou lieèbou možno
predchádza smrte¾ným následkom tohto ochorenia – srdcové-

muinfarktuamozgovejporážke.
Ažv30%prípadovjeprvýklinický príznak aterosklerózy, žia¾, aj
posledným.
Aždonedávnaneboladostupná jednoduchá, bezbolestná a
neinvazívna vyšetrovacia metóda, ktorá by vo vèasnom štádiu
odhalila príznaky aterosklerózy.
Vèasnádiagnostikaumožnízaèa
vèasnúlieèbu,ktorámôžebyaj
nefarmakologická, príp. s použitímmenšíchdávoklieèiv.Vprípadochzaèínajúcichpoškodení,kedysúzmenynacievachnevýrazné, drobné, môžeme dosiahnu
výrazné zlepšenie zdravotného
stavu napr. len zmenou životosprávy–zmenoustravovaniaa
zvýšenímpohybovýchaktivít.
O DANOM PROBLÉME VŠAK
MUSÍME VEDIE !
Adozvediesamôžemeve¾mi
jednoduchým vyšetrením za pomoci prístroja ARTERIOGRAF,
ktorýslúžinameranietzv.tuhosti
ciev – ako vèasného príznaku
aterosklerózy. Samotné vyšetrenie Arteriografom predstavuje
meranie,ktoréjepodobnémeraniukrvnéhotlakunaramene,po
èom nasleduje poèítaèové spracovanie a vyhodnotenie výsledkov.Vyšetrovanýdostanenazáver písomnú správu o funkènom
stavesvojichciev–arteriogram a
odporúèanie,akopostupovaïalej.

Neprehliadnite! Šeky Wüstenrotu sú naïalej v platnosti!

Šeky Wüstenrotu, ktoré dostávali naši èlenovia a zamestnanci pri uzatváraní poistných zmlúv,
ostávajú v platnosti aj pre rok 2011. Získate ich aj na poboèkách Wüstenrotu.
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