Vèísle:

NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR

ROÈNÍKXXI«

ÈÍSLO8«

l ZaktívuvKomárne

s.4

l Naozajlenkvapka

s.5

l Ekumenici

s.5

l Želeználady

s.6

l SJánomČomajom

s.7

l Rozkazy

s.8

AUGUST 2011

PremiérkavládySRubezpeèujeozbrojenézložkyozachovanístatususociálnehozabezpeèenia

Vláda SR 17. 8. schválila analýzu dôchodkového systému silových rezortov s pripomienkami
V stredu 10. augusta mali by na programe rokovania vlády SR aj body, ktoré zaujímajú
všetkých obyvate¾ov Slovenska. Ide o návrh zákona o úprave príjmu zo závislej èinnosti
(tzv. superhrubá mzda) a analýza dôchodkového systému s návrhom na zmeny. (O priebehu prípravy týchto dvoch k¾úèových materiálov z dielne dvoch rezortov redakcia POLÍCIA priebežne informuje, postoj OZP v SR k nim je zverejnený aj na intranetovej stránke OZP v SR.) Premiérka vlády SR Iveta Radièová však oba materiály z rokovania vlády
SR stiahla a posunula ich na ïalší týždeò.

VdelegáciiodborárovnastretnutíspremiérkouvládybolprezidentKOZSRM.Gazdík,viceprezident
V.Mojš,predsedaOZenergetikovachemikovJ.BlahákapredsedaOZPvSRM.Litva.
SnímkaÚradvládySR

TelevíziaTA3prinieslapriamy
prenos z brífingu po vláde, premiérkavládySRIvetaRadièováv
òom o. i. povedala:„Z programu
vlády, ako ste si možno všimli,
bolistiahnuténiektorépredkladané návrhy zákonov, predovšetkým dotýkajúce sa štátneho rozpoètu, èi návrhov zmien niektorých daní, prípadne poplatkov.
Tendôvodjezrejmý.Ministerstvo
financií spolu s ostatnými rezortmiasúradomvládypripravujenávrhrozpoètunabudúciroka
v rámci predbežných konzultácií
a príprav rozhodne sa vláda a
koalièní partneri, do akej miery
vôbec bude potrebné siaha po
zmenáchvspotrebnýchdaniach,
èi už z liehovín, z piva, z vína a
podobne,alebopriinýchnavrhovaných zmenách, ktoré by mali
zvýši príjmy štátneho rozpoètu.
Chcemenavrhnúštátnyrozpoèet
tak,abysmezvládlizníženiedeficitulennastranevýdavkov.Robímepretomaximum.Aksanám
to podarí, nebudeme musie
siahapotakýchtonavrhovaných
zmenách.Zároveòbolastiahnutá
aj analýza dôchodkového systému, bude predložená na budúci
týždeò z dvoch dôvodov. Prvý
dôvod, analýza navrhuje isté re-

gulátory dlhodobé na zmeny v
priebežnomdôchodkovomsystéme a navrhuje ich aj s nastavením istých konkrétnych parametrov. Požiadala som ministerstvopráce,sociálnychvecíarodiny a ministerstvo financií o
vypracovanie istých alternatív s
inými nastavenými parametrami,
vrátane aj alternatívy iného modelu, napríklad valorizácie, nie
percentuálnou èiastkou, ale pevnou sumou, èím by sa posilnila
solidaritavoèinízkopríjmovýmdôchodcom. Analýza teda bude
obsahova viacero možností nastaveniatýchtoparametrovavláda a koalièní partneri sa budú
môc rozhodnú, ktorá z navrhovanýchzmienjenajviacústretová
na zabezpeèenie dôchodkov našim starobným a invalidným dôchodcom.Tendruhýdôvodbolisilovérezorty,abynevznikali
zbytoènéobavy,tentomateriál
bude obsahova dohodu jednoznaènú pre budúcnos, pre
budúcenastaveniepodmienok,
èiužpolicajnýchzložiek,alebo
našich profesionálnych vojakov. Nemá ani v náznaku zachytenúretroaktivitu,nedotýka
satých,ktorívstúpilidosysté(Pokraèovanienastrane2)

OdborovýzväzpolícievSRžiadavšetkýchpolicajtov,abynepodliehalipanike,niejenaòunijakýdôvod

M. Litva: „Neodchádzam a nepripravujem sa do civilu!“
Ïalšia vlna paniky medzi dlhšie slúžiacimi príslušníkmi
PZ nás primala požiada o neplánovaný rozhovor predsedu OZP v SR Miroslava Litvu.
l Pán predseda, všade u
nás drnèia telefóny, ktoré
oznamujú, že ste si podali žiados do civilu. Èo vy na to?
Idete do civilu?
Sú ¾udia, ktorí zrejme uvažujú
zamòa.Jasomzatia¾oodchode
neuvažoval,nepodalsomžiados
dociviluaanijunemámpripravenú kdesi v zásuvke. Tiež denne
taktoreagujemnamnožstvotelefonátov,ktorýmisivolajúcioverujú tieto tzv. zaruèené informácie.
Ešte raz: neodchádzam a nepripravujemsanaodchod!
l Ani podpredsedovia?
Nie,anijeden.
l Táto vlna zjavne súvisí s
novou panikou, ktorá sa šíri
medzi policajtmi nad 15 rokov
služby. Je to spojená nádoba:
Keï ide Litva, tak vie, èo robí,
poberieme sa radšej aj my…
Ak by sa mali riadi pod¾a
mòa,takniejeèasodís.Treba
ešte raz jasne poveda: na odchodniejenajmenšídôvod.Bola by ve¾ká škoda, keby zasa

podvplyvomnejakýchfámodišli
skúsení,schopníaosvedèení¾udia, ktorí tvoria chrbtovú kos
nášho Policajného zboru. Keby
odišiel väèší poèet, ve¾mi vážne
by to poškodilo funkcieschopnos celého organizmu polície.
Nech si neprajníci hovoria èo
chcú, ja tvrdím, že popri všetkýchvýhradáchmámedobrýPolicajnýzbor,ktorýsasvojimikvalitami nestratí ani pri celoeurópskomporovnaní,vniektorých
parametroch sme dokonca lepší
ako priemer. Ak ma nieèo v
poslednom èase ve¾mi mrzí, to
súèastoajneopodstatnenéútoky médií, ktoré sa takmer výhradneorientujúnanašepreš¾apy a nechcú vidie to obrovské
množstvo kvalitnej práce, ktorú
naši ¾udia denne odvádzajú –
nerazznasadenímvlastnéhoživotaazdravia.Takétomediálne
útokycelkomzákonitenašich¾udí znechucujú a z druhej strany
negatívne vplývajú na verejnú
mienku.

l
Ko¾ko ¾udí v zbore má
momentálne odslúžených viac
ako 15 rokov?
Približneosemtisíc.Odborový
zväzpolícievSRnierazgarantoval, že má dostatok skúseností,
kontaktov a informácií, aby sa o
akejko¾vek negatívnej zmene
vèasavpotrebnompredstihudozvedel. Niè také sa nedeje. Za
vytváranie priestoru pre tieto fámyzodpovedajúpolitici,ktorívedúMPSVaRMF,atotým,žepripustilivosvojichrezortochprípravu materiálov, ktoré sú z èasti v
rozporesProgramovýmvyhlásenímvládySR,èímopätovnezneisujúpríslušníkovPZaspôsobujútakohrozeniestabilityPZ.Budem konkrétny, dôvody sú presnetie,ktorénásviedlikzorganizovaniu podpisových akcií na
podporu hromadných pripomienok verejnosti k návrhom na
zmenydôchodkovéhosystémua
knávrhuzákonaoúpravepríjmu
zo závislej èinnosti, teda k tzv.
superhrubej mzde. Niektoré formulácie, použité v analýze dôchodkovéhosystému,musiakaždéhopoctivéhoslušnéhopolicajtahlbokourazi,jetove¾mitvrdé
znevažovanievýznamupolicajnej

práceajejnamáhavosti.Akniektorí¾udiahovoriaokvaliteataktovúvodzovkáchkvalitnehodnotia prácu polície, tak môžem

zodpovedne poveda, že to, èo
predviedlitvorcoviatzv.zákonao
superhrubejmzde,jeukážkane(Pokraèovanienastrane3)

Odbory:Superhrubámzdajepokus,akýsvetnevidel
Hospodárska a sociálnaradavpondelok
nedospelakdohodeo
návrhu zákona o úprave príjmu zo
závislej èinnosti, ktorým sa má od
zaèiatkubudúcehorokazrealizova
daòovo–odvodová reforma. Zamestnávatelia prijatie návrhu zákonapodporujú,odborárisúvšakzásadneproti.
„Návrh zákona o tzv. superhrubej mzde prináša novelizáciu 110
zákonovformou,ktoránemáobdobu v legislatívnom procese a som
presvedèený, že ani autori nemajú
vyèíslené možné dopady,“ uviedol
viceprezidentKonfederácieodborovýchzväzovSR(KOZSR)Vladimír
Mojš.
Inštitútsuperhrubejmzdymáby
pod¾a viceprezidenta KOZ nástrojom pre experiment megareformy
sociálnehosystému,akúsvetnevidel,podnázvom„odvodovýbonus“.
Pod¾a Mojša ide o „zbytoèný a luxusný experiment štátu na obèanochkrajinyaukážkoupresadzovania výluèných záujmov kapitálu na
úkorbežnéhoobèana“.

Zdôraznil, že superhrubá mzda
urobí zo zamestnanca voèi zamestnávate¾ovi iba úètovnú nákladovú položku, ktorá umožní zvyšovanie zisku pre zamestnávate¾a.
Akonovýmodelvykazovaniamzdovýchnákladovsapod¾aMojšasíce
opticky zvýši hrubá mzda zamestnanca, èistá mzda zamestnanca
však zostane rovnaká. „Vytvorí sa
priestor na spomalenie mzdového
rastu zamestnancov najmä v súkromnom sektore,“ tvrdí viceprezidentKOZ.
Návrh zákona o úprave príjmu
zozávislejèinnostivychádzazkoncepciereformydaníaodvodov,ktorú vláda schválila v polovici mája.
Základomprevýpoèetdaníaodvodov sa má od zaèiatku budúceho
rokastasuperhrubámzda.Máíso
hrubú mzdu zamestnanca zvýšenú
o odvody zamestnávate¾a s výnimkou súèasného poistného na
úrazovépoistenie.Reformamásúèasnezaviesjedenzdravotnýajedensociálnyodvod,akoajjednotný
vymeriavací základ na platenie
odvodovadaní.(SITA,8.8.2011)
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Vláda SR 17. 8. schválila analýzu dôchodkového systému silových rezortov s pripomienkami
(Pokraèovaniezostrany1)

mu za dohodnutých podmienok, ale naozaj len budúcich
uchádzaèov o sociálne zabezpeèenie z týchto rezortov.“
(zvýraznilaredakcia)
Hektickédni
Ïalšie dni boli pre odborárov
ve¾mi hektické. Premiérka už v
piatok 12. augusta pozvala na
konzultáciu prezidenta KOZ SR
Miroslava Gazdíka. Prezident
KOZ poprosil premiérku o možnospriviessosebounastretnutie aj ïalších kolegov. Pani premiérka prijala odborovú delegáciuvpondelok15.augustao14.
hodine,okremprezidentaKOZsa
na stretnutí zúèastnil viceprezidentVladimírMojš,predsedaOdborového zväzu energetikov a
chemikovJurajBlahákapredsedaOZPvSRMiroslavLitva.Hocipremiérkasapredovšetkýmzaujímala o poh¾ad odborárov na
problém eurovalu, predáci využili
príležitos osobného stretnutia aj
na to, aby upozornili na riziká,
ktorévsebeskrývajúviacerémateriály, aktuálne predkladané na
rokovanievlády.
Bezprostredne po vyše hodinovom stretnutí s pani premiérkounáspredsedaOZPinformoval o tom, že predsedníèku

vládyupozornilipredovšetkýmna
riziká,ktorévsebeobsahujenávrh zákona o úprave príjmu zo
závislej èinnosti, teda tzv. superhrubámzda.„Chcelismeupozorninato,ženávrhsuperhrubej
mzdy je v rozpore s medzinárodným dohovorom, ktorý podpísala aj SR. My podporujeme
utvorenie jedného miesta pre
spoloèný odvod daní a odvodov,
aleabsolútnenepodporujemesuperhrubú mzdu a zdaòovanie
odvodov,èimniesmeprotihlavnémucie¾reformy.Zh¾adiskapostihudaòovejkriminalityspoloèné
miestoplníhlavnýcie¾ato,èood
neho potrebujeme. Pani premiérka nám pris¾úbila, že našim
námietkam bude venova pozornos a materiály si ešte raz
preštuduje. Zatia¾ teda nepadol
nijakýzáver.“
Tridôležitébody
Ïalší deò prezident KOZ zaslal pani premiérke otvorený list,
ktorýpublikujemevplnomznení.
V stredu 17. augusta sa konalo
druhé„poprázdninové“rokovanie
vlády. V zverejnenom programe
saažvstreduránoobjavilivšetkytripredkladanémateriály,ktoré sa bytostne dotýkajú aj všetkých policajtov a zamestnancov
MVSR.Akoboddvabolzarade-

PorokovaníspredsedníèkouvládySRsavedenieKOZSRocitlo
vobk¾úèenínovinárov.SnímkaPeterOndera

Rodinypolicajtov,ktorízahynuli
vslužbe,oddychovalivtábore
Deti a manželky policajtov,
ktorízahynulipoèasvýkonuslužby,môžuèasletastrávivtáborochvPo¾sku.Tieorganizujerezortvnútrapoèasjúlaaaugusta
v spolupráci s Nadáciou pomoci
vdovámasirotámpopolicajtoch,
ktorí zahynuli v službe. V táborochsimohlioddýchnuajdetièi
manželkypolicajtov,ktorízomreli
nanásledkychorôbspôsobených
výkonomslužby.„Osloveníboliaj
pozostalípohasièochahorských
záchranároch,“ uviedla ¼udmila
StaòovázKOKMV.Rodinnípríslušníci policajtov strávili v júli
dva týždne na Mazurských jazeráchprimesteOlzstynvPo¾sku.
„Poèas rekreaèného pobytu je
pre nich zabezpeèené ubytovanie, celodenné stravovanie,
návštevy okolitých miest, plavba
parníkom,rôznešportovéaktivity,
kúpanievjazeráchakoajnávšteva vybraných pracovísk po¾skej
polície,“ dodala Staòová. Zaèiatkomaugustaišlonadvatýžd-

ne do rekreaèného zariadenia
ministerstva vnútra Kremenec
TatranskáLomnicapribližne130
úèastníkov, 26 z nich bude z
Po¾ska.
(KOKMV)

Personálnezmeny
vrezorteMVSR
Novým riadite¾om Sekcie
kontroly a inšpekènej služby
MVSRsastalpplk.JUDr.BorisBeòa.ZmenysúajvovedeníNemocnicesvätéhoMichala,
a. s.. Predsedom predstavenstva a generálnym riadite¾omsastalMUDr.StanislavJanota, PhD. Jeho zástupkyòou
pre lieèebno–preventívnu starostlivossastalaMUDr.Mária
Gvozdjaková,MPH,ktoráprišla
z postu riadite¾ky zdravotného
odboru SPSÈ MV SR. Vedenímzdravotnéhoodborujedoèasne poverená MUDr. Zora
Brucháèová.

ný „superhrubý“ návrh zákona o
úpravepríjmuzozávislejèinnosti, na pretrase mala by analýza
dlhodobej udržate¾nosti „všeobecného“ dôchodkového systému, ktorú mal predloži minister
práce a sociálnych vecí. Tá tak-
istoobsahujeèasosystémesociálneho zabezpeèenia silových
rezortov, ktorá v pôvodnej verzii
silne negovala význam vládneho
záväzkuvprogramovomvyhlásení vlády. Zároveò však minister
vnútra spolu s ministrom obrany
predložili analýzu sociálneho zabezpeèeniasilovýchrezortov.

Prekvapenie
Naprekvapenie,natotozasadanievládyaktomutobodubol
priamopozvanýajpredsedaOZP
vSRMiroslavLitva.Výsledokzasadania vlády: rokovanie o superhrubej mzde bolo prerušené,
analýzu všeobecného dôchodkovéhosystémuvládavzalanavedomieaanalýzusociálnehosystému ozbrojených zložiek vláda
schválilaspripomienkami.(Všetky materiály sú dostupné na webovej stránke www.government.sk, zasadanie vlády 17. augusta –pozn. redakcie.).

Návrh paragrafovaného znenianovelyzákonaè.328,spracovaný pod¾a záverov analýzy, má
by predložený do vlády najneskôr31.12.2011,èovpraxiznamená, že až potom, teda v prvýchmesiacochroku2012,môže
návrh vstúpi do legislatívneho
procesu na pôde parlamentu!
Vláda akceptovala aj pripomienkukvalorizáciimiezdpríslušníkov
ozbrojenýchzborov,ktorábymali
byprebudúcnosrovnakásmierou valorizácie všetkých ostatnýchzamestnancov.
PeterOndera

Otvorený list

predsedníèkevládySRIveteRadièovej
Vážená pani predsedníèka
vládySR,
našuspoloènosvposlednom
èase stále viac ažia problémy
vyplývajúce z dopadov globalizaèných procesov spojených s
uprednostòovaním bohatstva a
mocipredvšestrannouharmonizáciou  života väèšiny obèanov
Slovenska.
Niejetotakdávno, èo Vás v prezidentských vo¾bách
podporilo viac ako milión obèanov Slovenskej republiky. Iste
Vás to ako politièku potešilo.
Ako odborníèke v sociológií nie
je potrebné zdôrazòova, že
medzi nimi boli aj ¾udia práce,
vrátane èlenov odborov, dôchodcovia, ktorí spojili s Vaším
menomvieruvlepšiukvalituživota.
Realita každodenného života
však nepotvrdzuje proklamované ciele vlády SR. Verte, že
väèšina obèanov Slovenska sa
netvári nadšene pri poh¾ade na
svojedôchodky,alebomzdyna
výplatnýchpáskach,ktorépatria
medzinajnižšievEurópskejúnii
a to nielen v tzv. starých krajinách,aleajvkrajináchtzv.nových, èi transformujúcich sa.
Rovnako sa obèania nemôžu
tvári spokojne pri nákupoch v
obchodnej sieti, spotreba domácností už vyše roka klesá a
slovenské ceny sa šplhajú v
rebríèkuporovnate¾nýchkomodít
väèšinouktýmnajvyššímvkrajináchEÚ.
Vážená pani predsedníèka,
urèite ste si všimli, že sa z
nášho života postupne vytráca
názor nezávislej apolitickej odbornej verejnosti, že všetky názoryprezentujúlen¾udiavstraníckychtrièkách,èovediezatia¾
k postupnej apatii a rezignácii
väèšiny obèanov na situáciu v
spoloènosti.
Na rokovanie vlády SR v
týchto dòoch prichádza návrh
zákona o úprave príjmu zo závislej èinnosti, hit roka 2011 –
takzvaná „super hrubá mzda“,
ktorávychádzaz„Koncepciereformy daòovo – odvodového
systému“ a zastiera podstatu
problémov,sktorýmisaSlovenskoborí.Plateniepoistnéhozamestnávate¾mi aj zamestnancamimásvojvýznamatradíciua
vychádzazpríslušnýchdohovo-

rov Medzinárodnej organizácie
práce.Nieježiadenlogickýdôvod, aby odvody neplatili aj zamestnávatelia. Ak zamestnávatelianebudúplatcamipoistného,
stráca význam tripartitné zastúpenie v orgánoch poisovní a
úloha sociálnych partnerov pri
transparentnom riadení správy
týchtofinanènýchprostriedkov.
Pod¾a nášho názoru je štát
povinný h¾ada finanèné prostriedky na sociálne transfery,
zdravotníctvo, školstvo, vedu a
výskum predovšetkým tam, kde
ichpremrhal.VládaSRpodVaším vedením sa však vydala
inoucestou.HospodárskapolitikavládySRzaloženánadominancii kapitálu a súkromného
vlastníctva nad akýmko¾vek
iným vlastníctvom prináša svoje
trpkéovocie.Úzkaskupinapolitických reprezentantov v službáchkapitálusiprostredníctvom
radikálnychreforiemvroku2004
privlastnila právo rozhodova aj
omajetkuštátu,ktorýboldotej
doby vo vlastníctve verejnosti.
Zle nastavená privatizácia dôchodkového systému a s tým
spojená neudržate¾ná stabilita
verejných financií vyvoláva
neúmerný tlak na reformné
opatrenia súèasnej vlády. Sme
presvedèení, vážená pani premiérka, že systémom pokus –
omyl nedosiahneme stabilitu vo
verejnýchfinanciách,anizlepšeniesituácievsociálnejsféreao
kvaliteživotasaobèanommôže
lensníva.
Inštitútsuperhrubejmzdymá
bysúèasnenástrojompreexperiment megareformy sociálneho
systému, aký svet nevidel, pod
názvom „Odvodový bonus“. Zavádzanierôznychnástrojov,ktorécivilizovanáEurópanepozná,
alebo od nich ako nevhodných
pokusovodchádza,zlepšeniuživotnej úrovne ¾udí práce nepomôže, naopak ešte viac našich
obèanov priblíži k nežiaducemu
prívlastkužobrákovEÚ.
Panipremiérka,skonèitetúto
nevyhlásenú vojnu niektorých
èlenov Vašej vlády proti obèanom Slovenska. Zastavte práce
na pripravovanom odvodovom
bonuse, najväèšom sociálnom
zloèinenaobyvate¾och,základy
ktoréhomápostavinezmyselná
a už aj v Èeskej republike
odmietnutá superhrubá mzda.

Že odvodový bonus je experimentom, to uvádza aj jeho samotný autor Richard Sulík vo
svojej knihe, citujem: „V rozsahu, v akom je odvodový bonus
navrhnutý v tejto knihe, neexistuje nikde … vo všetkom musí
byniektoprvýaobèasajslepé
kuranájdezrno.Alebo,strochu
sebavedomím,medzislepýmije
jednookýkrá¾.“
Domnievame sa, že nevyhnutnézmenyvdaòovoodvodovom systéme superhrubú
mzdunevyžadujúavkombinácii
sreformouvoblastipracovno–
právnychvzahov(Zákonníkpráce) narušia celý systém kolektívneho vyjednávania a oslabiapostaveniezamestnanca.
Sme presvedèení, že Vám
nieje¾ahostajnýdopadreformy,
vktoromsaskryteznížiaodvody
na sociálne poistenie a zdravotnépoistenie–obèaniastratia
ajtiemalésociálneistoty,ktoré
dnes majú. Najmenšia sociálna
udalosakoichoroba,úraz,alebostratazamestnaniaichpriblížiakhranicitotálnejchudoby.
Je nevyhnutné prehodnoti
dôsledky zavedenia kapitalizaènéhopilieravrozsahuakom
satoudialo.Vychádzajúczdoterajšieho vývoja príjmov a výdavkov v oblasti sociálneho
poistenia a  starobného dôchodkového sporenia v krátkej
budúcnosti je potrebné prehodnoti bezbrehé uplatnenie
podmienky zníženia potrebných
odpracovaných rokov pre odchoddodôchodku.
Vážená pani predsedníèka
vlády, akoby sme poèuli námietku, èo vlastne navrhujeme?
Nášnávrhznie:
n zasaïtesa,abysazastavili
procesy, ktoré znevýhodòujú
postavenie obèanov a znižujú
kvalituichživota
n zabezpeète, aby návrhy
KOZ SR, ale aj odbornej verejnosti boli predmetom širších
odbornýchdiskusií
n pracujmespoloènenasystéme, v ktorom každý, kto celý
život statoène pracoval, bude
ma zabezpeèenú dôstojnú starobu.
Spozdravom
PhDr.MiroslavG a z d í k
prezidentKOZSR
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M. Litva: „Neodchádzam a nepripravujem sa do civilu!“
(Pokraèovaniezostrany1)

kvality. Materiál je plný nepresností napr. v tarifách. Každý, kto
sa pod¾a tohto návrhu pokúšal
vypoèíta zo svojej superhrubej
mzdy èistú mzdu, musí dôjs k
chybnému výsledku, pretože je
chybnésamotnézadanie.Opakujem–ajvnávrhunovelyzákona
è.73/1998 Zz sú v návrhu taríf
nesprávneúdajeaMPSVaRnás
ubezpeèilo,žepoïalšíchrokovaniachbudútietochybyopravené.
Chcem zdôrazni, že superhrubá
mzdaanineovplyvnívýpoèetdôchodkov pre ¾udí, ktorí budú
odchádzadociviluvïalšomobdobí. Ale, bohužia¾, tieto chyby
podnecujú túto vlnu paniky. V
skutoènosti, v návrhu novely ide
oèistýtechnickýprepoèethrubej
mzdy na superhrubú. ¼udia z
tohto poh¾adu niè nestratia, ale
ani niè nezískajú, nanajvýš pár
eur.
l Ale dôvody na znepokojenie sú.
Èo je však podstatnejšie, a
kde naopak ve¾mi bijeme na poplach, je dopad superhrubej
mzdynafinancovanieosobitného
úètu, sociálnej a zdravotných
poisovní, ktoré prídu o 20 percent prostriedkov. Tie sa prelejú
doštátnehorozpoètu.Totopovažujeme za ve¾mi vážne, pretože
to bude ma dopad na všetkých
obyvate¾ov. Ale, opätovne zdôrazòujem, nemá to nijaký vplyv
nasociálnezabezpeèenieslúžiacich policajtov a už vôbec to nie
jedôvodnapanikuanaodchod
zpolície.Vtomtosmerenetreba
ma absolútne nijaké obavy, aj
garancienášhopánaministra,èo
satýkaplánovanejnovelyzákona
è.328,považujemzazárukupre
policajtov. My sme znepokojení
preto, že doteraz navrhované
zmenyvlegislatívebyexistujúce
problémylenzväèšili–atove¾mi
výrazne. Za všetky príklady spomeniem jeden – záver analýzy

dôchodkovéhosystémucezosobitnýúèetbolten,žedlhodoboby
bez zásadnejších zmien nebol
udržate¾ný. Ale ak superhrubá
mzda povedie k tomu, že osobitnýúèetapoisovnedostanúo
20 percent prostriedkov menej,
takakájetulogika,akásnahao
nápravu? Máme sa uspokojova,
ževšakministerstvofinanciíbude
tietodeficitydorovnáva?Totouž
poznámezminulosti,vieme,kam
bytoviedlo–kïalšiemutlakuna
znižovaniedôchodkovazníženiu
kvality života obyvate¾stva, zhoršenú zdravotnú starostlivos.
Pod¾a prepoètov by po realizácii
terajšíchnávrhovužvroku2014
príjmySociálnejpoisovnekleslio
1,538miliardyeur!Toniejevýmysel, je to uvedené v doložke
vybratých vplyvov. Bolo príznaèné,ženarozporovomkonaní
pánministerpráceMihálpriznal,
že dôchodková reforma, realizovanávroku2004,bolaplnáchýb
a omylov. Akú máme istotu, že
nekráèame v ústrety ïalšiemu
omylu?
l Hromadné pripomienky
verejnosti OZP podával kobom
spomenutým materiálom. Nedávno, konkrétne 26. júla prebehlo na ministerstve práce
rozporové konanie. Ako prebiehalo asakým výsledkom?
Zúèastnili sa ho zástupcovia
tzv.silovýchzložiek,tedazrezortu obrany, vnútra, SIS, NBÚ a
ZVJS. Na pretras sa dostali oba
spomínané materiály, prièom
úplne nelogicky sme najprv mali
hovori o superhrubej mzde, až
potomoudržate¾nostidôchodkovéhosystému.Všetcimalimnožstvo pripomienok, zástupcovia
druhej strany však prakticky nepoèúvali,neboliochotníuvažova
onašichiïalšíchpripomienkach,
naïalej sa stavajú k materiálom
akokhotovým,naktorýchnebudúnièmeni.Zhodlismesaakurátvtom,žesituáciavdôchodko-

vom systéme si vyžaduje diskusiu. Lenže to isté ministerstvo
prácevpredloženejanalýzenijakú diskusiu nepripúša. My ako
obèianska verejnos sme k dôchodkovému systému predložili
34zásadnýchpripomienok,ksuperhrubej mzde sedemnás a
chcem podèiarknu, že zïaleka
sa tieto pripomienky netýkali len
policajtov,aleajobèianskychzamestnancov. Naše pripomienky
neboliMPSVaRakceptované–s
výnimkou už spomínaných opráv
technických chýb. A rovnako na
tomboliajostatnézainteresované zložky. Na mieste nedošlo k
odstráneniu žiadneho rozporu a
rozpory bude rieši vláda. Nebezpeèenstvovidímvtom,žecelýnávrhnovéhodaòovo–odvodovéhosystémuvosvojomkomplexeopävediekú¾avámprebohatých, znevýhodòuje teda ¾udí v
nižších príjmových skupinách, èo
je aj väèšina civilných zamestnancov MV SR. Ak to pripustíme,poreformebohatíbudú
eštebohatší,chudobníeštechudobnejšíaväèšinadôchodcovsa
stane žobrákmi na hranici prežitia. Ale právom sa opýtame, kto
zatobudemôc,keïtýmtopokusomnebudemetvrdoèeliužteraz,kýmjeešteèas.Malibysito
uvedomi aj mladší zamestnanci,
pretožetiežrazzostarnú.Navyše
majú rodièov… Tu sa teraz
zvádza boj o blízku budúcnos
celéhoobyvate¾stva.
l ¼udia síce po chodbách
nadávajú, ale chýba mi väèšia
razantnos takpovediac hlasu

¾udu. Nanajvýš vytknú odborovému zväzu, že pre nich málo
robí.
Prvým pozitívom, príznakom
aktivity bola úèas ¾udí na podpisovejakciihromadnýchpripomienok, keï sme k analýze dôchodkovzískaliza2,5dòa7563
podpisovavprípadesuperhrubej
mzdyza1,5dòa4510podpisov.
To všetko v rozpätí ani nie
týždòa. Je zrejmé, že to neboli
lenpodpisyodborárov,aleajnemalejèastiïalšíchzamestnancov
rezortu. Verím, že je to zaèiatok
aktívnehoprístupuzamestnancov
kvlastnejobrane.Totiž,odborový
zväz,toniesmemyštyriavovedení.Zh¾adiskacie¾asútovšetci
èlenovia a všetci zamestnanci,
všetci, ktorí sa musia zhodnú v
tom,èochcúanedasidiktova.
Naozaj si myslím, že už neslobodno v nièom ustupova, a už
vôbec nie odchádza. Verím, že
všetcidoPolicajnéhozboruvstúpili dobrovo¾ne a stotožnili sa s
prácou,ktorúrobia.Takpreèoby
mali uteka? Nech odídu tí, ktorí
chcúnašim¾uïomzhoršikvalitu
života. Nech odídu z funkcií, na
ktoré nepatria. Konkrétne znova
hovorím o ¾uïoch z ministerstva
práce a z ministerstva financií,
ktorí nerešpektujú programové
vyhlásenievládySR.¼udia,ktorí
rozhodujú o našich osudoch,
nesmúostavanonymite.RozporovékonanieviedolministerpráceJozefMihál,asistovalimuIng.
ViktorNovysedlák,riadite¾odboru
daòových príjmov z Inštitútu finanènej politiky ministerstva fi-

Pietna spomienka

Ïakovnýlistobèianskehozdruženia
pretrnavskýchpolicajtov
Do redakcie nám prišiel list z
obèianskeho združenia FIR RIDER–racingzHolíèa,adresovaný riadite¾ovi KR PZ v Trnave.
Radihozverejòujeme.
Váženýpánriadite¾,
našeObèianskezdruženieFIRE RIDER – racing bolo spoluorganizátorom medzinárodného hudobného festivalu Cibu¾a
festHolíè2011,ktorýsakonalv
dòoch14.a15.júla2011vpriestoroch letiska Aeroklubu Holíè.
Vzh¾adom na oèakávanú ve¾kú
návštevuasòouspojenéproblémyvoblastidopravynapríjazdovýchcestáchkletiskusmepožiadaliospoluprácuORPZSkalica
a OO PZ Holíè. Dnes môžeme
konštatova, že svojou úèasou
prispelikhladkémuabezproblémovémupriebehufestivalu.
Dovo¾te mi preto, aby som
touto cestou vyslovil poïakovanie vedeniu Okresného riadite¾stvaPZSkalicazazabezpeèeniedoh¾adunadbezpeènosoua
plynulosoucestnejpremávkyna
cesteI/51,najmävúsekuodboè-

ky na letisko a poèas spanilej
jazde motorkárov policajtom ObvodnéhooddeleniaPZHolíè,menovite pánovi riadite¾ovi OO PZ
Holíè Borisovi Dermíškovi a pánovi zástupcovi Marcelovi Èambalovi za zabezpeèenie policajných hliadok, ktoré dohliadali
nad verejným poriadkom na prístupovej ceste k areálu letiska
Aeroklubu Holíè. Taktiež chcem
poïakova všetkým policajtom,
ktorývykonávalislužbuvuvedenýchúsekochpoèaskonaniafestivalu.
Vyslovteprosímmojepoïakovanie všetkým zainteresovaným
policajtom za bezchybný a zodpovednývýkonslužbypoèaskonania medzinárodného festivalu
Cibu¾a Fest Holíè 2011. Svojím
prístupom prispeli znaènou mierounielenkhladkémuabezproblémovému priebehu festivalu,
aleajkjehodobrejpovestiaverím,žeprispeliajkdobrémumenuPolicajnéhozboru.
MariánTomáš,èlenvýboru

nancií, Mgr. Simona Rudavská,
generálna riadite¾ka sekcie sociálnehopoisteniaadôchodkovéhosporeniazministerstvapráce
a Ing. Marek Lendacký, generálnyriadite¾Centrapreoptimalizáciusociálnychsystémovztoho
istéhoministerstva–hocipreobjektivitutrebadoda,žeposledne
menovaný sa aspoò usiloval zavies do rokovania odborný,
vecný aspekt. Musím sa zamýš¾a,èisitvorcoviatohtosystému uvedomujú svoju zodpovednospredspoloènosou.Obávam sa, že nie. Hocako, naši
obèaniabysitietomenámalizapamätaapripomínaimichèiny
v každom okamihu ich ïalšieho
života.
l Èo bude ïalej?
Urobíme maximum preto, aby
¾udiavrezortevedeli,èosadeje,
abyvtommalijasno.Našiminovinami,webom,aktívmi,všetkými
prostriedkamisabudemeusilova
vyburcova ich k aktívnemu
postoju. Budeme informova aj
Medzinárodnúorganizáciupráce,
žepod¾anásjeprincípsuperhrubejmzdyvhrubomrozporesdohovorom,ktorýratifikovalaajSlovenskárepublikaaurobímevšetkopreto,abysmezískalijejstanovisko. Ak naše hromadné pripomienky na MPSVaR naozaj
prejdúbezpovšimnutia,jenavláde,ktorábymalavaugusteprerokova aj návrh zmien v dôchodkovom systéme a mala by
sazaoberaneodstránenýmirozpormi.
ZhováralsaPeterOndera

Dòa11.júla2011sa,pripríležitosti osláv Dòa Policajného
zboru,konalovpriestorochGastrorekrei v Košiciach stretnutie
èlenov vedenia KR PZ v Košiciach, OR PZ Košice, OR PZ

Košice–okolie, SOŠ PZ a útvarovPrezídiaPZdislokovanýchv
Košiciach s èlenmi Miestnej
organizácie policajtov vo výslužbeKošice.Akciesazúèast-

nilo101výsluhovýchdôchodcov
–policajtova17hostí.
Pritejtopríležitostibolinanávrh vedenia KR PZ v Košiciach
udelené a slávnostne odovzdanépiatimèlenomMOAPVVKošice ocenenia MV SR „ Plaketa
zazásluhyorozvojPolicajného
zboru“, ktoré udelil Prezident
PZ.
Delegácia v zložení vedúca
oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ a èlenovia predsedníctva MO APVV Košice pri
tejto príležitosti položila veniec
vïaky v budove KR PZ v Košiciach, k tabuli cti zriadenej pre
policajtov, ktorí zahynuli pri výkoneslužby.
Kslávnostnémupriebehuprispelo aj vystúpenie zástupcov
hudbyMVSRanaspríjemnenie
posedenia na profesionálnej
úrovni zabezpeèil hudbu JUDr.
JánStieber.
Posedenieprebehlovove¾mi
priate¾skom ovzduší, program
posedeniabolspestrenýhudbou
nielen na poèúvanie ale aj do
tancaaspevu.Akciamalave¾mi
dobrú úroveò, všetkými prítomnými bola hodnotená ve¾mi
pozitívneanajmäbývalípolicajti
ocenili možnos vymeni si
informácie so súèasným vedenímKRPZvKošiciachaostatných útvarov PZ pri takejto
významnejudalosti.
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NaslužobnomaktívevKomárneodznelivážneargumenty,preèoosta

Dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš…
Ïalšia vlna paniky, ktorá sa v uplynulých dvoch mesiacoch prevalila cez Policajný zbor, neostala bez následkov.
Množia sa žiadosti do civilu, z h¾adiska funkcieschopnosti Policajného zboru je vari ešte horšie spontánne šírenie
fám, neistoty, pochybností, ktoré zle vplývajú na výkonnos pracovných kolektívov.
Niektoré policajné riadite¾stvá
pretoajvspoluprácisodborovými organizáciami v uplynulých
týždòochzvolávalislužobnéaktívy,hocisamovedenieOZPvSR
najmä
publikovaním
najaktuálnejších faktov v POLÍCII i
nawebovejstránkeurobilomaximum v tom, aby policajti mali k
dispozíciirelevantnéinformácieo
úskaliach plánovaných zmien v
daòovo–odvodovom systéme i v
systémedôchodkovéhozabezpeèenia policajtov a obèianskych
zamestnancov.Tobolhlavnýdôvod,preèosaajpredsedaOZPv
SRMiroslavLitvavtomtoobdobí
zúèastnil na služobných aktívoch
v Žiline, v Nových Zámkoch, ale
aj medzi príslušníkmi Úradu na
ochranu ústavných èinite¾ov –
skrátka všade tam, odkia¾ prišli
signály o nedobrej nálade medzi
¾uïmi.
DobrévýsledkyKomáròancov
Vpiatok12.augustasakonal
aktív príslušníkov PZ z Okresnéhoriadite¾stvaPZvKomárne.Zúèastnilsahoajriadite¾KRPZNitra plk. Ing. Pavol Šrámek, jeho
zástupca plk. Mgr. Milan Kirsch,
akoajfunkcionáriORPZKomárnonaèelesriadite¾omkpt.Mgr.
Dionýzom Holoczym. Pozvanie
prijal aj predseda OZP v SR MiroslavLitvaaprezidentAsociácie

policajtov vo výslužbe ¼ubomír
Svorad.
Komáròanci sa aj pod¾a slov
predsedutunajšejZOOZPLadislavBekehocítiazneistení.Paradoxne,ORPZKomárnosivrámci kraja pracovne poèína ve¾mi
dobre, èo vo svojom príhovore
priamoocenilkrajskýriadite¾plk.
Šrámek. Aj nový komáròanský
okresný riadite¾ nešetril superlatívmizh¾adiskavýsledkov,aleaj
¾udskéhopotenciálu,ktorývokrese Komárno našiel. „Každý odchodpolicajtamadoterazvtomto roku zabolel, pretože odchádzali policajti, ktorých odchod
som si neželal. Vlastne, musím
saopravi,tuvKomárneneexistuje policajt, ktorého by som považoval za nepotrebného alebo
bysomsatešil,žepodalžiados
do civilu. Som pyšný na Komárno,sompyšnýnakaždéhozvás,
ïakujemvámzarobotu,“vyhlásil
okresnýriadite¾azožalpotlesk.
Dostatoènégarancie
Krajský riadite¾ plk. Šrámek
zdôraznil, že neistota ve¾mi
ovplyvòuje pracovnú atmosféru,
¾udiapotomlenchodiapokanceláriách, šíria „zaruèené“ informácie a strácajú èas, ktorý by mali
venovapráci.Vyzývalpolicajtov,
aby pozorne sledovali všetky
informácie, pretože v súèasnosti

neexistuje reálny dôvod, aby
odchádzali.Nabádaltedakuvážlivostivrozhodnutiach,ktorémusiabypodloženéfaktami,niefámami. Dopad odchodu ve¾kého
poètunajmäskúsenýchpríslušníkov, špecialistov by pod¾a neho
naozaj znamenal ohrozenie vnútornejbezpeènostištátuarozpad
osobitnéhoúètu.Podèiarkolvšak,
žesámministervnútraSRDaniel Lipšic opakovane garantoval

èoko¾vek stalo, stále je ešte
dostatokèasunauvážlivérozhodovanie.M.Litvavtejtosúvislosti
upozornil,žejemožnosstiahnu
žiados kedyko¾vek až do chvíle,
kým je podpísaný rozkaz, potom
užneexistujemožnoszrušiho.
Eštejedosèasu
V tomto duchu vystúpil aj
predsedaOZPvSRMiroslavLitva, ktorý prítomným uviedol
základné fakty. (Redakcia ich
približuje èitate¾om v
samostatnom rozhovore). Ak èas policajtov pociuje ako problém aj uplatòovanie
hodnotiaceho systému, ubezpeèil, že do
koncarokajeeštedostatok èasu odstráni
Na služobnom aktíve v Komárne vystúpil prípadné nedostatky.
aj nitriansky riadite¾ KR PZ plk. Ing. Pavol Momentálne systém
Šrámek
nijako negatívne nenemennos systému sociálneho vplýva ani na jedného policajta.
zabezpeèeniapresúèasnýchpo- Naopak,M.Litvaopätovnevyzval
licajtov,tátoistotajezakotvenáv policajtov,abysvojimikonkrétnyprogramovom vyhlásení vlády a mipripomienkamiaktívneprispeli
viackrát s¾ub potvrdila aj pre- k zdokonaleniu systému. Èo sa
miérka vlády SR. V koneènom týka súèasnej situácie, predseda
dôsledku, zhrnul, zárukou je aj OZP z neistoty v radoch polície
zotrvávanie riadiacich funkcioná- viní nerozumné reèi niektorých
rov, ktorí takisto majú odslúže- politikov ešte vlani v septembri.
nýchve¾arokov,alenepodliehajú Ïalším faktorom boli nepresné
panike, cítia garancie ako dosta- koeficientyvtabu¾kách,použitých
toèné. Prítomných policajtov in- vnávrhuzákonaoúpravepríjmu
formoval, že minister vnútra pro- zo závislej èinnosti, ktoré zaèali
stredníctvom krajských riadi- kolovamedzipolicajtmi.Chybné
te¾stievumožnilajukonèenieslu- tabu¾ky tak potom ¾uïom pri výžobného pomeru dohodou, teda poètochdávaliajchybnévýsledbez dodržania zákonnej dvojme- ky. Za závažnú chybu ministersaènej lehoty, vyjadril však stva práce oznaèil tiež fakt, že
presvedèenie, že túto možnos napriek existujúcemu uzneseniu
nebudepotrebnévyuži.Kebysa vládyministerstvoprácevnávrhu

nového dôchodkového systému
rozpracovaloajproblematikutzv.
silovýchrezortov,hocitájeriešenáakosamostatnávládnaúloha.
Návrhzákonaoúpravepríjmu
zozávislejèinnostijepod¾aLitvu
anomália v dejinách slovenskej
legislatívy, keï návrh nepriamo
novelizuje vyše stovku iných noriem, subjekty k nemu uplatnili
750 pripomienok, napriek tomu
rozporovékonaniesauskutoènilo
už na piaty deò po skonèení
medzirezortného pripomienkového konania, ktorého sa formou
hromadnej pripomienky v oboch
prípadoch zúèastnil aj OZP.
Predseda poïakoval všetkým,
ktorí podporili podpisovú akciu k
hromadnýmpripomienkam,keïv
prípade dôchodkového systému
sapodariloza2,5dòasústredia
doruèi na ministerstvo 7 653
podpisov, v prípade tzv. superhrubej mzdy za 1,5 dòa pribudlo na hárkoch 4 510 podpisov. O. i. upozornil, že návrh na
zmenyvzákoneè.328budeo.i.
znamena,žetípolicajti,ktoríterazodídudociviluachcelibysa
neskôrvráti,budúužzaèínaso
zápoètom rokov od nuly a budú
slúžizainýchpodmienok,pod¾a
novelyzákona.
Pre informáciu tiež M. Litva
uviedol,ževroku2009sachcelodozboruvrátivyše750expolicajtov, aj vlani ich bolo vyše
700.Nazáversvojhovystúpenia
predsedaOZPvSRešterazpožiadal všetkých, aby zvažovali
svoje kroky, nenechali sa znechutifámamianeodchádzali.
PeterOndera

PrezidentAsociáciepolicajtovvovýslužbe¼ubomírSvorad:

Práca v civile? Diskutabilná a ve¾mi premenlivá situácia!
Na služobnom aktíve v Komárne vystúpil s príhovorom k
aktívnym policajtom aj prezident
Asociácie policajtov vo výslužbe
¼ubomír Svorad. Redakcia POLÍCIAprinášaskrátenýzáznamjeho
vystúpenia v presvedèení, že má
èo poveda každému, kto teraz
zvažujeodchodzradovpríslušníkovPolicajnéhozboru.
„Som policajt vo výslužbe od
roku2006.Odišielsompo23rokoch výkonu služby. Pracoval
somuvojskMV,potomnaOOPZ
Topo¾èany, posledné dva roky
som bol kriminalistickým technikom na OR PZ. Obèianske združenie Asociácia policajtov vo
výslužbe bolo zaregistrované v
marci 2006. V súèasnosti máme
naSlovensku42miestnychorganizácii,kudnešnémudnuregistrujeme 5 330 èlenov. Združujeme
bývalýchpríslušníkovPZaZVJS.
Znašichèlenovje78,8percenta
vovekumenejako62rokov.Najpoèetnejšiaskupinajevoveku55
rokov. Dobre poznám podmienky
životapolicajtovvovýslužbe,pretožejednouzúlohnašejasociácie
jepomôcnovýmèlenomzaèleni
sadoúplneinéhoživota,nežktorýpoznalidoodchodu.
Každý,ktonažiadosodídedo

civilu, má viac možnosti. Prvá
možnos je zosta doma a vychutnávasivýsluhovýdôchodok.
Tým prešiel skoro každý. Niekomu to trvalo mesiac, iným dlhšie.
Druhá možnos je zaèa znova
„Lenèovyzleèieteuniformu a odovzdáte služobný
preukaz,taksadosrapídne
preriedia zoznamy vašich
tzv.kamarátovaznámych“
pracova.Prvýmspôsobomježivnos.Každémupolicajtovi,vprvopoèiatkoch pomohlo ku štartu
odchodné.Policajtisbohatoupraxouvovýznamnejšíchfunkciácha
so vzdelaním dokázali založi
rôzne bezpeènostné služby, kde
zamestnávali svojich kolegov. Na
našej webovej stránke máme aj
rubrikuPonukapráce.Snažilisme
sa oslovi úspešných kolegov,
najmä majite¾ov SBS, dokázali
smeve¾a¾udízamestna.Dnesuž
je situácia trošku iná, rubrika je
prázdna. Ïalší úspešní kolegovia
sa stali starostami obcí èi inými
funkcionármi v štátnej správe a
samospráve. Ve¾a bývalých príslušníkov sa zamestnalo aj v
mestských políciách. Šance teda
sú, základom je, aby bol policajt

schopný a chcel pracova. Mnohí
však až po odchode ve¾mi rýchlo
zistili,akoimpredtýmbolodobre.
Mnohokolegovskonèiloajspodnikaním v oblasti SBS, pretože
získa zákazku je jedna vec a
udrža si ju je vec druhá. Je tu
ve¾mitvrdýkonkurenènýboj.Drviváväèšinanašichèlenovjepreto
zamestnanávSBS,aleborobína
dohodu, pretože máme možnos
získa preukaz odbornej spôsobilosti. Ale za akých podmienok
mnohí z nich robia? Som ve¾mi
rád,žepredsedaOZPvSRpovedal, že v návrhu novely zákona 328 je
podmienka
odslúženia 25
rokov.Somrád
ztohodôvodu,
že každý policajt, ktorý odíde do výsluhového dôchodku, by
malmadôchodoknatakejúrovni,
abysanemuselponižovakpráci,
ktorá je pod úroveò jeho dovtedajšej kvalifikácie a skúseností.
Myslímtýmprípady,kedyajprofesionálnevysokopostavenípolicajtipoodchodedocivilurýchlominuli peniažky z odchodného,
výsluhový dôchodok im neza-

bezpeèoval životný štandard, na
aký boli privyknutí, a tak museli
prija pracovnú ponuku takú, aká
bola. Bývalý policajt – major ako
esbéeskármuselpomáhapripôrodekravy,pretožetomalvosvojich funkèných povinnostiach…
Myslím si, že keï budú policajti
odchádzapoodslúžených25rokoch, tak ich dôchodok bude
úplne iný. Mnohí policajti si totiž
myslia,žekeïmajúvýsluhovýdôchodok, staèí si privyrobi nejakýchpárstoviekeur,abysiudržalisvojštandard.Jetodiskutabilné
ave¾mipremenlivé.Sámsompracovalpresúkromnébezpeènostné
služby,robilsomvšelièo,dokonca
ajoblastnéhoriadite¾a.Alekeïsi
dnespripoèítamvýsluhovýdôchodokksvojmuplatu,takjetozhrubanástupnýplatnovéhopolicajta.
Nesažujem sa, len konštatujem.
Chcempripomenú,žezatýchminimálnepätnásrokovživota,ktorésmestrávilivPZ,sièloveknavykne na to, že ¾udia sa k nemu
správajú s urèitým rešpektom.
Priznajme si, že sa nám všelièo
vybavovalojednoduchšielenpreto,žesmenaúradišlivuniforme
alebonazákladekontaktov,ktoré
prirodzenevznikaliprinašejpráci.
Tí druhí vedeli, že ste v polícii,

všetkoišlo¾ahšie.Poznatokve¾mi
mnohýchkolegovjeten,želenèo
vyzleèiete uniformu a odovzdáte
služobnýpreukaz,taksadosrapídne preriedia zoznamy vašich
tzv.kamarátovaznámych.Zistíte,
ževiacpoèúvatenieèoiné,vraj–
–vtedysadalo,alednesjeinásituácia…
Tásituáciajenaozajiná.Treba
sledovavývojekonomickejsituácievosvete,vEurópeaunás.Situáciajenaozajináabudúcnos,
bohužia¾, hoci nie som skeptik,
nevidím ružovo. Práve preto som
presvedèený, že váš èas na odchod do výsluhy ešte nenadišiel.
Vydržte, niè nestratíte. Aj ja som
ajèlenomodborovéhozväzu.Prehodnote svoje rozhodnutie. Netvrdím, že dnešné rozhodnutie
odís do civilu by bola chyba, ale
ako povedal pán predseda OZP,
využmožnosvrátisaspädoPZ
nedostanete. Bohužia¾, mnohí z
nássachcelivráti.Dôvodymôžu
byrôzne,alemyslímsi,žehlavný dôvod býva ekonomický, Vaši
bývalí kolegovia už zistili, že tie
predstavy,ktorévsúèasnostioživote v  civile máte, sú dos skreslené cez uniformu, cez prácu,
ktorú robíte. Záleží na každom z
vás,akosarozhodnete.“
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Jubilejné60.medzinárodnéstretnutieprotestantovvrovnošatách

Policajti a vojaci s mottom „ODOLA“
Na 60. medzinárodnom stretnutí vojakov s protestantským vierovyznaním vo francúzskom Méjannes Le Clap a
v Anduze sa zúèastnilo aj šes príslušníkov Policajného
zboru SR a 24 vojakov a zamestnancov rezortu Ministerstva obrany.
„Pre našich vojakov a zamestnancov bolo mimoriadne
povzbudzujúce, že sme mali
možnosstretnúsasnašimipria-

vnútra SR major Milan Petrula
dodal: „Jubilejné medzinárodné
stretnutie protestantských vojakov bolo venované aj pamiatke

„Jetopríjemnévidieto¾kopolicajtovavojakov,ktorímajúspoloènéhodnoty,ktorísaonichvedia rozpráva a vedia ich aj ži,“
povedal major Petrula. V Provensálsku sa pritom zišlo pol tisícky vojakov a policajtov z viac
akodvochdesiatokkrajín.Okrem
Európanov to boli aj pútnici z
Konga,PobrežiaSlonoviny,USA
èi Kanady. Im všetkým bolo v
rámcispoloènéhokultúrnehoprogramu venované aj vystúpenie
slovenskejskupiny,ktorásaprezentovala národným folklórom.
Niektorísidokoncazohnaliajkrojeapoprispevebolomiestoajna
tanec. Iste neprehliadnute¾ný bol
sosvojimi199centimetramiprávemajorPetrula.Akoinak–vliptovskomkrojiasfujarou.Policajti
avojacisaposkladaliajnasurovinypotrebnékpohosteniupoèas
veèere priate¾stva, nemohli chýbasyryèibryndzovánátierka.V
slávnostnom sprievode mestom
Anduz, ako aj na závereèných
bohoslužbách,všakužbolivšetci
v slávnostných rovnošatách. V
nede¾usananichzúèastnilajnáèelník Generálneho štábu ozbro-

jených síl Francúzska admirál
Édouard Guillaud, predstavitelia
francúzskeho ministerstva vnútra

SprievodnárodovvAnduze
a ïalších štátnych a samosprávnychorgánov.
Ekumenická pastoraèná služ-

–MajorMilanPetrulasosvojoufujarou
te¾mi z Európy, Ameriky aj Afriky,“ povedal major Miroslav Táborský, generálny duchovný Ozbrojených síl SR a Ozbrojených
zborov SR. Muž, ktorý od roku
2006dokoncaminuléhorokupôsobil ako duchovný v Akadémii
Policajného zboru v Raèi pokraèoval: „Tohtoroènou témou stretnutia bolo slovo RESISTER –
ODOLA.Atovzmyslebránisa
voèi všetkým ideológiám a
nepriate¾ským silám, ktoré stoja
protislobode,rovnostiabratstvu
medzi¾uïmianárodmi.“
Riadite¾ Úradu ekumenickej
pastoraènej služby Ministerstva

MarieDurand(1771–1776).Tátožena,Hugenotka,bolaodsvojichdevätnástichrokovdlhých38
rokovväznenávovežiopevnenia
Aigues – Mortes. Za panovania
absolutistického krá¾a ¼udovíta
XIV., ktorý presadzoval politiku
“jeden krá¾, jeden zákon, jedna
viera„, sa totiž odmietla zriec
svojej protestantskej viery. Svojimspôsobomtaktoajonanapomohlaobhajovaprávonasloboduvierovyznania.Obèianskepráva vrátil protestantom vo Francúzsku po vyše storoènom prenasledovaní až Toleranèný edikt
vroku1787.“

Skromnápomocvažkejchvíli

Príspevokz2–percentnejdane
„Dòa1.januára2011neèakanezomrelèlenOdborovéhozväzu polície Slovenskej republiky,
registrovanýprizákladnejorganizáciiOZP8/13Trenèínanáškolega Róbert Ondraèka. Róbert
bol naposledy zaradený na
OddelenícudzineckejpolíciePolicajného zboru Trenèín. Bol to
kolega,ktorýsiakopolicajtpoctivoplnilsvojeslužobnépovinnosti
asúèasnebolipriate¾om.Vzh¾adom na túto smutnú udalos
chceme ako èlenovia odborovéhozväzupolície,akokolegoviai
akopriateliazaúèelomzmiernenia tejto ažkej životnej a sociálnej situácie požiada o finanèný príspevok z fondu darovaných2%zdanepreRóbertovu
pozostalú rodinu – manželku

Janku a trojroèného syna Mateja,“napísalvedeniuOZPpredsedaZOOZPvTrenèíneJánUrbanovský.
„RodinuOndraèkovcovpostihla mimoriadne tragická udalos.
KrátkopredVianocamisanasahovali do svojpomocne rekonštruovaného domu, na ktorý
sizobraliúver.SmrmladéhoRóberta prišla úplne neèakane, nebosanáhlecelkomzatiahloanechalo mladú mamièku so synom
važkejživotnejifinanènejsituácii.KomisiaOZPvSRpretoposkytla rodine aspoò skromný finanèný príspevok z dvoch percent dane, ktoré poukázali naši
èlenovia na úèet OZP v SR,“ informoval nás podpredseda OZP
vSRLadislavGraèík.(r)

baOzbrojenýchsílSRaOzbrojených zborov SR zastrešuje desiatkuprotestantskýchcirkvíaŽidovskú náboženskú obec (dru-

houštruktúrouduchovnýchvozbrojených silách a zboroch je
ordinariát, ktorý zastrešuje rímskokatolíkov a gréckokatolíkov).
Ekumenickú pastoraènú službu
zastupuje v Ozbrojených silách
SR sedem vojenských duchovných. Ïalší piati slúžia v PolicajnomzboreSRadvajavZboreväzenskejajustiènejstráže.Z
protestantských cirkví je najpoèetnejšiaEvanjelickácirkevaugsburského vyznania. V armáde, v
polícii a vo väzenstve má dovednaosemduchovných.
PavolVitko,fotoautor

Naozaj len kvapka

NašiekumenicivoFrancúzskudôstojnereprezentovali

Spoloènéèesko–slovensképracoviskoprepolicajtovazáchranárov

RozumnévzájomnékontaktyvHodoníne
Na základe dohody medzi Èeskou a Slovenskou republikou
vzniknevèeskomHodonínevblízkostištátnejhranicesoSRspoloènékontaktnépracoviskoprepolicajtovazáchranárovobochkrajín.Budepozostávazpolicajnejèastiaèastiprezáchrannézložky.
Spoloènépolicajnépracoviskobudefungovanepretržite.Jeho
cie¾ombudezrýchliazefektívnivýmenuinformácií,akoajcelkovúspoluprácupolicajnýchorgánovÈRaSR.Slovenskástranapre
tentoúèelvyèlenídeviatichpolicajtov.Takétopolicajnépracoviská
máSlovenskoajsMaïarskom,Po¾skomaRakúskom,keïžetáto
povinnos priamo vyplýva z nášho èlenstva v Schengenskom
priestore.
Spoloènézáchranárskepracoviskojeiniciatívou,ktoránevyplývazèlenstvavSchengene,alemohlabypomôcpriprihraniènej
spoluprácizáchrannýchzložiek.Záchranárskepracoviskobymalo
pomáha najmä pri koordinácii poskytovania pomoci pri mimoriadnychudalostiach,akoajpriorganizáciispoloènýchcvièení,seminárovaškolení.IdeoprvétakétopracoviskoprezáchrannézložkySR.
Projekt na vybudovanie spoloèného slovensko – èeského kontaktnéhopracoviskajespolufinancovanýzprogramucezhraniènej
spolupráce Slovenskej republiky – Èeskej republiky na roky
2007–2013.
(KOKMV,29.7.2011)

MinisterstvovnútraSRnedávno zorganizovalo 2. roèník akcie Policajná
kvapkakrvi.Obzvlášv
letných mesiacoch je
táto iniciatíva ve¾mi
prospešná, pretože
právepoèasdovoleniek nemocnice
pociujú nedostatok najcennejšej tekutiny. Hoci informácie
išli(?)prostredníctvomKRPZ,aj
dennátlaèsiužvšimla(viïSME
16. augusta 2011), že v  krajskýchmestáchsazúèastnilolen
pár desiatok darcov, bolo ich
menej,akov1.roèníku.Kdesú
príèiny? V tom, že nadriadení
neutvorilipodmienky?Vneochote darcov, hoci sa akcia konala
podzáštitoukrajskýchriadite¾ov?
Alebojenavineajslabápropagácia zo strany krajských riadite¾stiev PZ, Prezídia PZ èi priamoministerstva?Odborovýzväz
polície v SR by prostredníctvom
novínPOLÍCIA(sdesatisícovým
nákladomanulovouremitendou)
moholvovèasnejpropagáciipomôc.Lenže–takakopri1.roèníku – redakcia ani tento raz z
ministerstva èi z prezídia vèas
nedostalainformáciuopripravovanej celoslovenskej akcii. Škoda.–r–
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Železnýmuž?Železnážena?Skúspláva,8km,prejsnabicykli180kmaodbehnú42195metrov…

Súaž IRONMAN oèami úèastníèky Marcely Kováøovej
Športjeviac,akolennamáhaniesvalov

Na jar minulého roku mi bolo
povedané „V auguste pôjdeš na
ME policajtov do Rakúska v
olympijskom triatlone. TRÉNUJ!“
Taksomsikúpilacestnýbicykel
azaèalasomtrénova.Beztrénera,beztréningovýchplánov,prostelentak.
Cezletosomsazúèastnilapár
triatlonov,abysomsitovyskúša-

la na vlastnej koži. Vo svete
triatlonistovsomèastopoèulapre
mòa neznáme slovíèko „IRONMAN“. Dozvedela som sa, že je
to najdlhší triatlon na svete, kde
sapláva3,8km,bicykluje180km
a na konci sa beží maratón 42
195 metrov. Nemožné, povedala
somsiaeštevaugustesomsa
išla pozrie na slovenského ironmana–SLOVAKMANAdoNitry.
Neskutoèná atmosféra nabitá
športovýmduchom,bojovnosou,
odhodlanosou dokáza nieèo
viacèarovalaúsmevaobdivudivákov. Od vzrušenia som mala
husiu kožu celých 15 hodín, pokia¾ neprišiel posledný pretekár,
ktorý zožal väèší aplauz ako víaz.Zvíazilsámnadsebou…
Keï bolo vyhlasovanie víazov,videlasomsanastupnivíazov takto o rok. Ak to dokázali
oni, dokážem to aj ja! Vedela
som,žetonebude¾ahké,budem
bojova sama so sebou, s poèasímajsbolesou.Veïtokšportu
patrí.Prípravusomzaèalabratislavským maratónom. Odbehla
som ešte pražský a môj prvý
ultramaratón Kamzík – Baba
–Kamzík. Aby som sa zlepšila v
bicyklovaní,zaèalasomzávodne
robicestnúcyklistiku.Boltodobrýah.Napretekochsomsave¾a
nauèilaojazdení,tréningoch,disciplíne. Kilometre pribúdali a ja
som každým týždòom naberala
silu, vytrvalos a hlavne sebadôveru.

DeòD:6.august2011
Prišiel deò D (6.8.2011) a ja
somsizrazuuvedomila,akoten
èasrýchloprešielaužstojímna
štartovej èiare. Ráno o 7 hodine
smezaèaliplávanímnaSåòavev
Piešanoch.Vodamalakrásnych
17 stupòov a bola taká špinavá,
žesomsinevidelaaninašpièku
nosa. Plávania som sa bála
najviac. Ako diea som
nemala sociálne ani materiálne podmienky pre
tento šport a moji rodièia
súobajaneplavci.Keïže
väèšina triatlonistov sú
špièkoví plavci a ja som
sanauèilaplávavosemnástke, mala som deficit.
Zo žien som vyplávala
posledná.Poèasplávania
somsis¾ubovala,žeakto
prežijem(deòpredtýmvyahovali z Váhu màtvoly),
tak ten pretek za každú
cenu dokonèím. Prvých
120kmnabicyklisomsa
od šastia usmievala, že
si ma voda nevybrala za
ïalšiu obe. Malo to pre
mòa psychologickú výhodu,lebosúperkysimysleli,akosamišpièkovoide.
Aj išlo. Prebicyklovala
somsanadruhémiestoa
už som si len udržiavala
odstup. Kríza prišla posledných
10km,èosomtaktickyvyužilana
zvo¾nenie a vytoèenie nôh pred
maratónom.
Boleloto…
Keï som si obúvala tenisky,
pýtala som sa samej seba, èi je
tofaktdobrýnápadísbehamaratón po 180 km na bicykli. Išla
som. Prvých 21 km ma nohy
nechceli poslúcha a mala som
slzyvoèiach.Boleloto.Nevedela som pochopi, preèo neviem
beža,veïmámodbehnutýchuž
zopár maratónov. Po bicykli sa

nohy správajú nekoordinovane,
zapájajúsatamúplnéinésvalya
trvá to dos dlho, kým si zvyknú
nainýpohyb.Druhých21kmsa
mibežalo¾ahkoaodvážne.Ajtu
platilo, že maratón sa beží hlavou.Docie¾asomsivyšprintovala posledných 100 metrov, èo
malo efekt pre divákov a hlavne
som sa utvrdila, že mám ešte
skryté rezervy. Pred pretekom
som si dala predsavzatie, že by
somtochcelahlavnedokonèia
aksamipodarívèasovomlimite
11 hodín 30 minút, bola by som
spokojná. Výsledný èas 11hodín
a2minútyprekvapilnielenmòa,
ale aj moje súperky. Bohato to
staèilonakrásne2.miesto.
Nemožnéneexistuje
Tento pretek bol pre mòa nedosiahnute¾ná méta. Hovorí sa,
že skutoèným bežcom sa èlovek
stáva, ak odbehne maratón. V
triatlonejetopodobné.Akvyskúšate,akochutíironman,taksauž
lenažkouspokojítesošprinttriatlonom.Poironmanesomsiuvedomila, že nemožné neexistuje.
Športmanauèildveveci:pokore
amarešpekt.
Tentoèlánokpatrídvomokruhom ¾udí. Jedným, ktorí mi držali
palce, povzbudzovali, keï sa mi
nedarilo a motivovali ma v dosiahnutí môjho sna. Ïakujem
vám. Druhá skupina ste vy, ktorí
nosíte v hlave nejaký športový
cie¾. Nemusí to by hneï maratón. Možno si chcete zabehnú
Devín–Bratislava,zaèahratenisalebonauèisaplávakraula.
Ak tento èlánok bude motivova
èoilenjednéhoèloveka,takmalo zmysel ho napísa. Nezabúdajte,ževšetkozávisíodnássamých.
Èododanazáver?Snáïlen
pár slov. V športe sú dôležité tri
veci: správna motivácia, vytrvalosadisciplína.Taknechsadarí!
Spozdravom
MarcelaKováøová
P.S.ChcelabysomsapoïakovaRasoviVrždiakovi(ORPZ

NašerekreaènézariadeniePLESNIVECvo
V.Tatráchsaocitlonazozname„harabúrd“
Tatranskýokráš¾ovacíspolokpridalnastránkuwww.tatranske–haraburdy.skïalších16objektov,ktoréužrokyodpudzujúsvojímvýzorom,hocimnohéznichsúkultúrnymipamiatkami.
V prvej etape zverejnil Tatranský okráš¾ovací spolok chátrajúce
kultúrnepamiatky.Najnovšiesana
stránke objavili aj budovy z dôb
nedávnych, ktoré vo väèšine prípadov nie sú kultúrnymi pamiatkami
sú v havarijnom stave alebo dlhodobo nevyužívané. Momentálne je
zverejnených 28 „harabúrd“. Väèšina je vo vlastníctve súkromných
osôbalebofiriem.
Majite¾miharabúrdsúvšakajniektoréštátnealeboverejnoprávne
inštitúcie.TakoutoharaburdoujehotelPlesnivecvStaromSmokovci,
ktorýjerekreaènýmzariadenímministerstvavnútra,PenziónTASRv
NovomSmokovcivovlastníctveTlaèovejagentúrySlovenskejrepubliky–Slovakia,Domspisovate¾ovvHornomSmokovcivovlastníctve
LiterárnehofonduèiVojenskéklimatickékúpelevTatranskýchMatliaroch,ktorévlastniaVojenskézdravotníckezariadenia,a.s.,Piešany.
(Korzár25.07.2011)

vPoprade),ktorýjenajlepšíslovenský„policajnýironmanista“,a
ktorý mi bol po celý èas vzorom
nielenvšporte,aleajvprístupe
k životu Dával mi cenné rady a
vymýš¾altaktiku.
Ïakujem piešanským policajtom, ktorí nám pomohli zvládnu
cyklistickú èas a  skvelo riadili
premávku. A ïakujem všetkým
policajným„šéfovcom“(onivedia,
ktorísúto),žemajúpochopenie
prešportavïakanimsašportv

políciidržínadvodou…(anepatrí
zaplot,všakpánkolega?)

Poznámka redakcie: Autorka
pracujevAkadémiiPZ.Možnozo
skromnosti nespomenula, že na
piešanskej súaži Ironman bolo
vyšetristoúèastníkov,alelenštyriženy.Tátosúažvdåžkedisciplínrozdielmedzimužomaženou
vôbecneuznáva…

Podstata vlaku
IlustraènéfotoPeterOndera

Tento èlánok píšem ako spätnú väzbu kolegom, ktorí ma
dlhšiu dobu psychicky podporovali dosiahnu môj vytýèený cie¾ – Ironman a chceli vedie, ako to všetko dopadlo. Bolo to takto:

Naše vlaky sa pomaly, pomalièky, ale predsa len menia.
Staré,èastopoma¾ovanévagóny s „klimatizáciou“ v podobe
otvoreného alebo zatvoreného
okna nahrádzajú aj na lokálnychtratiachmoderné,èisté,
zatia¾nepoškodenéaklimatizovanévagóny.Prídešnastanicu,
ale nevieš, aký vlak príde – èi
starý, škaredý, alebo ten nový,
pekný. Èasto však najmä ako
„osobáky“ chodia zmiešané
súpravy:jedenvagónsvietinovotou,ved¾anehoošarpanápríšerasozáchodompripomínajúcim žumpu. Demokracia v praxi: máš na výber, pritom platíš
zarôznukvalituzážitkuzcestovania rovnakú cenu. Takmer
ideál.Novýsledok?
Tí,èovlezúdostaréhovagóna bez kupé, po chvíli zaènú
frf¾a.„Prosímvás,zavritetookno, ahá rovno na mòa!“ ozve
sa starší muž. „Niééé, je tu
strašne teplo!“ jaèí tetka o dve
sedaèkyïalej.Strhnesazvada.
„Prosímvás,nekriètetu!“zapojí
sa mladý nervózny muž. „Keï
sa vám nepáèi, choïte ved¾a,
doklimatizovaného!“
Ozaj,tojenápad!Demokraticky, po slobodnej vo¾be sa
môžešpresunú.Novývagónje
faktparádny.Vhorúèavepôsobí klimatizácia neskutoène príjemne. Teda, aspoò pre mòa.
Vchádza sprievodca. „Prosím
vás, dajte ten termostat aspoò
odvastupneviac,jetustrašná
kosa!“drkocezubamidecentná
dáma.Sprievodcaakokebylen
natoèakal:„Vystesazbláznili! Nerobím niè iné, len toèím
termostatom. Ten chce viac

stupòov,tázasamenej.Noèo
som tu ja za blba? Cestovné
lístky prosím!“ rezolútne ukonèí
debatu.
Prejdeme dve zastávky v
smerenaZáhorie.Vlakstojína
stanicivLamaèipodozrivodlho.
Keïsaužnehýbedobrýchdesaminút,¾udiaznervóznejú,lebo mnohí musia v Zohore èi v
Malackách prestupova, prípoje
neèakajú.Užoèosipokornejší
sprievodca nám oznamuje, že
sa pokazila lokomotíva a ïalej
asinepôjde.Všetcivon!„Opol
hodinuideïalšívlak,“oznamujesprievodca.
Všetci na peróne jednotne
frflú. Po pätnástich minútach
vykukne z okienka lokomotívy
mladuèký rušòovodiè v špinavomtrièkuashrdosouvhlase
oznámi, že sa mu mašinu
predsa len podarilo nakopnú.
Cestujúci sa hrnú do vagónov,
vrhajú na mašinfírera obdivné
poh¾ady. Už ani nevyberajú, èi
nastupujúdostaréhoalebonového vagóna. Dôležitý je ten
èlovieèikrušòovodièajeho„jede jede mašinka“. Len sa
hýbme!
NastanicivDevínskejNovej
Vsi zasa sklamanie. „Nepôjdeme ïalej, nedá sa,“ znie nový
oznam. Mašina vraj definitívne
dodýchala. A tak sa všetci
cestujúci opätovne, ale jednotneocitámenatomistomperóne.Prevšetkýchnadišlachví¾a
neistéhoèakania.
Z toho plynie pouèenie: pri
stave našej demokracie nie je
podstatné, v èom sa vezieš.
Dôležitéje,èiprídešdocie¾a!
PeterOndera
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Rozhovorsnovináromaspisovate¾omJánomÈomajom

Kriminalita je najstaršia téma literatúry
Ján Èomaj, narodený 17. apríla 1935. Vtedy najmladší z
hviezdnej skupiny reportérov niekdajšieho denníka Smena, najpopulárnejších slovenských novín v druhej polovici 20. storoèia, najmä však v dramatických rokoch šesdesiatych. Po okupácii Èeskoslovenska v auguste 1968 musel noviny opusti a vyše dvadsa rokov pôsobil na periférii diania, z toho osemnás vo Výrobnom družstve invalidov Služba ako fotograf a neskôr výrobný dispeèer. Vo
vláde národného porozumenia roku 1990 riadite¾ tlaèového odboru, potom redaktor i riadiaci pracovník Národnej
obrody a Republiky. A tvorba? Akoby chcel dohna stratený èas. Za ostatných dvadsa rokov vydal dvadsapä
kníh reportáží a diel literatúry faktu, prièom dostáva za ne
najvyššie ocenenia: výroènú cenu Literárneho fondu, Národnú cenu literatúry faktu, Novinársku cenu ¼udovíta
Štúra a v Èesku šeskrát Cenu E. E. Kischa. Naozaj dostatoèný motív, aby sme Jána Èomaja požiadali o rozhovor…
l Patríte medzi elitných novinárov a zároveò plodných
spisovate¾ov. Vo vašej tvorbe
nedominuje zloèin a kriminalita, ale vo viacerých dielach
práve boj dobra azla tvorí podstatu príbehov, to, èo bujnie v
¾udských dušiach a nájde si
pravú chví¾u, kedy prerazí na
povrch. Ztohto poh¾adu má jedineèný charakter kniha Èakanie na koniec, vktorej spracúvate príbehy doživotne odsúdených. Ako ste k tejto knižke
pristúpili, èo bolo jej hlavným
cie¾om aèo vám dalo jej písanie? Je ažké pochopi zloèincov tohto rangu…
Akbysmesavrátiliopolstoroèie dozadu, keï som sa zaèal
prejavova ako reportér v najsilnejšej konkurencii vari všetkých
èias (populárnymi reportérmi boli
vtedy najmä Ladislav Mòaèko,
Roman Kaliský, Gavril Gryzlov,
Vladimír Ferko, Rudolf Olšinský,
Slavo Kalný a ešte najmenej tucet ïalších známych novinárov),
bola téma kriminality v mojich
prácachove¾aèastejšiaavknihe
Poèmáraný život dokonca dominantná.Preèitate¾ovtoboloèosi
nové, strana pozorne strážila
ideálnos obrazu socialistickej
spoloènosti,vktoromsanesmela
objavi nijaká škvrna – a nie to
ešte obraz biedy nejakého jedinca, bezcie¾nosti èasti generácie alebo kriminality, ktorá, pravdaže, jestvovala aj vtedy, len sa
predoèamiverejnostizideologickýchpríèinukrývala.Ajpreto,že
mladíreportériSmenysavrhliaj
na tieto témy, bola mládežnícka
Smenaob¾úbenávširokýchèitate¾skýchvrstvách,ajpretosaknihamirokapostupnestávaliMòaèkova zbierka reportáží Kde sa
konèiaprašnécestyaOneskorené reportáže, Kaliského Obžalovaný, vstaòte! a moja kniha Poèmáranýživot.Anikznástému
kriminality nepodceòoval, nepovažoval ju za lacnú ani senzáciechtivú.Zloèinodjakživapatrilk
literatúre,ajktejnajvážnejšej,téma kriminality je v literatúre rovnakostaráakoliteratúrasama–
bratovražda Ábela Kainom je
predsa už v Knihe kníh, zloèin
nájdemeajvnajstaršomznámom
epose Mahabháratan a Ramajá-

nam,vstarogermánskychságach
i slovanských baladách, téma
vraždyanásiliadominujevrenesanènej i romantickej literatúre.
Jeden z najznámejších románov
realizmu – Dostojevského Zloèin
atrestužnázvomhovorí,èojejehodominantnoutémou.Jednoducho, kriminalita v literatúre a
žurnalistike autora ani èitate¾a
neuráža. Urážkou vkusu, ale aj
prácepolicajtovsúplytkéažbulvárne spôsoby jej prezentovania
èitate¾ovi.Atojeaktuálnyprípad
dnešných dní a väèšiny novinárskychzobrazovanítejtotémy,
ktoráje,žia¾,súèasouživotaèloveka. Lacných a lascívnych
zobrazovaní, nechutností, zneucovaniahodnotyèloveka,brutality
a krvilaènosti je v dnešných médiách naozaj presila. Aj po novembrisomsadotkoltémykriminality v mnohých mojich novinárskychpríspevkochavlastneaj
väèšina mojich reportáží v knihe
Deò plný drám má so zloèinom
väzbu, aj keï èasto ide o dobre
maskované zloèiny ekonomickéhocharakteru,ktorézlepochopenáainterpretovanáslobodapodnikania rozlièným špekulantom
umožnila. Inak by tak rýchlo,
takmer zo dòa na deò, neboli
mohli zbohatnú. Èo ma teda
viedlo ku knižke Èakanie na koniecaakýsommalcie¾?Uvedomilsomsi,žezloèinnosprežíva
unássvojzlatývek.Ažeobraz
o nej èlovek dostáva cez média
cynický, senzáciechtivý a povrchný.Ajotýchnajažšíchzloèinoch,zaktorésúdydávalimimoriadnytrest–doživotie.Pocioval
som potrebu zobrazi tieto
najažšie zloèiny kultivovanejšie,
ne¾udské poèínanie vrahov
rozpoveda ¾udskejšie, zobrazi
psychologicképrocesyzloèincov,
pozadie ich poèínania a pôdu, v
ktorejsaichèinyrodili.Nebolato
¾ahká práca, ich brutalita ma
odpudzovala, z ich poèínania sa
midvíhalžalúdok,alevedelsom,
že tieto príbehy neslobodno necha len napospas bulvárnej
žurnalistike.
l Vráme sa ešte raz do èias
pred novembrom 89. Boli ste v
úplne inej situácii, publikova
ste nemohli, ostali ste však
vnútorne slobodný. Sloboda

vtedy asloboda dnes –tvorivá,
¾udská, èo vám tieto pojmy hovoria sodstupom rokov?
Spoèiatku som si myslel, že
všaksanejakouživímavochví¾ach vo¾na si budem slobodne

domapísa.Ajsamitovprvých
mesiacoch darilo, dal som si do
literárnej podoby pár vydarených
novinovýchreportážíachcelsom
eštepárnapísaztém,ktorésom
sipredaugustomvysnoril,obehal
a pripravil si na ne faktografické
podklady. Nestalo sa tak. Sám
neviempoveda,preèo,leboèas
bysomsinatobolnašiel.Asitu
nebolaatmosféra,ktorábyèloveka podnietila na písanie, možno
aj strach z dôsledkov, možno
bezperspektívnos – hoci sme
všetcivedeli,žesocializmuskreme¾ského typu nemôže prežíva
Zloèin odjakživa patril k
literatúre,ajktejnajvážnejšej, téma kriminality je v literatúre rovnako stará ako
literatúra sama – bratovražda Ábela Kainom je
predsaužvKnihekníh,zloèinnájdemeajvnajstaršom
známom epose Mahabháratan a Ramajánam, v starogermánskych ságach i slovanských baladách, téma
vraždyanásiliadominujev
renesanènejiromantickejliteratúre. Jeden z najznámejšíchrománovrealizmu–
Dostojevského Zloèin a
trest už názvom hovorí, èo
jejehodominantnoutémou.
naveky,osobnesomsimyslel,že
akbysomsaajzmenydožil,už
nás preskoèí, budeme pre nové
èasy pristarí. Najskôr však bolo
na príèine, že spisovate¾, ktorý
mávsebekrvnovinára,lietajúceho reportéra, nauèeného, že èo
dnesvidel,veèerpíšearánoèíta
v novinách, nedokáže písa do
šuplíka, že ¾udia ako Gryzlov,
Kalnýalebohociajja,niesmez
rohu Tatarkov a Šikulov, že na
robotupotrebujemepohybvteréne,hukotrotaèkyapocit,žeráno
sivásvelektrièkealebovovlaku
¾udiaužèítajú.Skrátka:zmojich

nachystaných tém boli napokon
dve knihy – Ve¾ký biliardový stôl
a Kruté osudy, ale napísal som
ich až po novembri °89. Názov
pretúprvúmivnukolDominikTatarka.Sedelismerazveèer,niekedy v osemdesiatom
piatom, v kaviarni Metropolaonznièohoniè
uvažuje: „Vieš, Janko,
mnesatiživotniekedy
javíakove¾kýbiliardový
stôlatysinaòomgu¾a:pokojnesiležíš,atu
zrazu sa objaví akési
èervené tágo, drcne z
nièohonièdoteba–a
už v tom lietaš, gu¾a,
mantinel, gu¾a, prepadlisko.“ A už bol názov na svete. Sloboda
–vtedyadnes?Istotne
jetopriepastnýrozdiel,
neporovnate¾ný. Vtedy
ajnavnútornúslobodu
bolotrebamakusodvahy,lebonijakýèlovek
niejetakýmdokonalým
hercom, aby sa jeho
vnútroaspoòèímsi,povedzme morálnymi postojmi, neprejavovalo aj navonok. A tu sa
dostávame ku kategóriám, ktoré
už možno porovna a k záveru:
odvahazlacnela,rozumzatoporiadnezdražel.
l Najnovšie žijete na Záhorí,
akoby v ústraní, pritom stretnutia s¾uïmi vždy boli pre vás
to najdôležitejšie. Nikdy ste neboli typom kabinetného spisovate¾a. Takže vnímate aj profesiu policajta, máte urèite medzi
nimi známych, kamarátov – a
urèite poznáte aj ¾udí z tejto
profesie, ktorých by ste pri
stretnutí najradšej op¾uli. Ako
vidíte dnes profesiu policajta,
prokurátora a sudcu v porovnaní stým, ako ste ich vnímali pred rokom 1989?
Vo¾akedy dávno bolo tých kamarátovvosvetezloèinuaspravodlivostiove¾aviacakodnes,to
užjedanémojímvekom.Kedysi
v mojich reportérskych èasoch
bolimnohídodávate¾minámetov,
možno si ob¾úbili môj štýl, alebo
získali ku mne dôveru pre èosi
iné, neviem, ale kniha Poèmáraný život, ale ani poprevratové
Kruté osudy, Ve¾ký biliardový
stôl,DeòplnýdrámaÈakanena
koniec by neboli vyšli bez ich
spolupráce – spomeniem aspoò
popradského prokurátora z tých
èiasJUDr.RomanaHošovského,
krajského sudcu v Košiciach
JUDr. Braòa Kuchtu, bratislavského krajského náèelníka kriminálky plk. JUDr. Jana Kravèíka,
ktoréhoprestykysoSmenouvyhodilipošesdesiatomôsmomod
polície, a podobne. Spoloèenská
zodpovednos spomínaných profesií je kvalitatívne absolútne iná
ako v predošlom režime, keï
strážcom i rozhodcom všetkého
bolaideológia.Dnessútopeniaze,avšakvosférespravodlivosti
a zodpovednosti za svoje èiny
tentofaktnesmieplati.Predzákonom by mali by všetci ¾udia
rovnakí. Obávam sa, že to stále

taknieje.Nechcelbysombyv
koži policajta, keï po namáhavom vyšetrovaní zhromaždí
dostatokdôkazovnaprípravuobžaloby–azloèinecsaocitnezrazu na slobode, povedzme, pre
procesnúchybusudcu.Akjetakých prípadov ve¾a, èlovek prestáva veri, že išlo o „chybu“.
Mám strach, že za väèšinou takýchto„chýb“trebah¾adapeniaze a politiku. Je ve¾mi zlým svedectvom o stave spoloènosti, ak
najslabšími miestami v jej organizme sú veda, školstvo a spravodlivos!
l Robíte krásne memoárové
knihy, vktorých je umenie empatie to najdôležitejšie. Sú ¾udia, sktorými by ste radi takúto knižku urobili, hoci ste sdotyèným nikdy nehovorili? Spracovali ste velikánov sochárstva
Bartfaya a Raèku, keramika
Bizmayera, historika –spisovate¾a Zamarovského, hercov
Kristínovú aKvietika, meteorológa I¾ka…, aká je to práca, èo
vám dáva?
Úprimne vravím, že hneï po
rodine, škole a literatúre ma
najviac formovali èi obohatili títo
¾udia. Všetkých som poznal, so
Števom Kvietikom som maturoval,NáckoBizmayeraleboTibor
Bartfay sú moji vzácni priatelia,
ale až tesné spojenie s ich
osudmi, prácou, vô¾ovými vlastnosami, nekoneèným optimizmom, usilovnosou a prostotou
ma naozaj, nepreháòam, ve¾mi,
zrete¾ne a natrvalo obohatili. Už
lentáichusilovnos:NáckoaTibormajúnabudúcujardevädesiat – a ja ich stále nachádzam
pripráci.AkužmajstraBizmayeraprstyakozamladanepoèúvajú
a na nové súsošia èi figurálne
plastikysiniekedynetrúfne,opravuje zberate¾om alebo nejakej
galériidžbánkystarýchHabánov.
Ak už by Bartfay nedokázal lozi
po lešení, tvoriac nové súsošie,
tíškosiprirádiurobísvojenenapodobite¾né koláže. Ak už pani
Eva nehrá po svojej osemdesiatke na našej najvyššej scéne,
nejedendivákmáúžasnýzážitok
zjejrecitovaniaprirozliènýchpríležitostiach. Aj Janko Berky –
Mrenicaskonalshuslièkamivrukách vo svojej rodnej Oèovej, aj
národný umelec Arpád Raèko,
chlap po osemdesiatke, len nedávno dokonèil ïalšiu zo svojich
skvelých portrétnych plastík a
sámsiodlievapamätnétabulea
plakety…Tí¾udianiesúlenvynikajúciumelci,aleajplnohodnotní
¾udia,hodníúcty.Akohobysom
ešte rád urobil? Dávny cie¾: memoáre galandovcov. Majú svoje
výtvarné monografie, ale nemajú
svoje memoáre, azda okrem
KompánkaajehoknihyImpresie.
Užzostalilentraja.Užbytomožno ani nebola finanène neprekonate¾náinvestícia.Lenžesponzorov je èoraz menej a na takéto
cieleužichtakmervôbecniet.A
vyrabovaný štát nepomôže. Takže mi to asi naïalej zostane
snom.
ZhováralsaPeterOndera
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Èaká nás dlhá noc…
Ukazuje sa, že Peter Stanìk, vedeckýpracovníkEkonomickéhoústavu
SAV, mal zas raz pravdu. Inak, ako
vždy.Ve¾misaèudujem,žesihovláda
nepribrala ako svojho hlavného poradcunamiestotýchdecák,ktoréveria
v ideológiu neoliberalizmu a doteraz
drmolia v televíznych komentároch
svoje motlidbièky ku božstvám slobodného trhu, súkromného investovania a globálneho rastu. A nielen on,

hlavný ekonóm Slovnaftu Marek Senkoviè sa pre Pravdu vyjadril, že kríza
ktorá zaèala v roku 2008, bude trva
eštedesarokov.
Podobnosistenieèistonáhodná
Ukazujesa,žezlésprávyneskonèili, naopak, asi ich bude pribúda. Pamätásaešteniektonaèasy,keïsaaj
oklimatickýchzmenáchhovorilosdešpektomavšetci„experti“tvrdili,žetoje
lennáhlyvplyvnejakéhofaktoravoblastitradiènýchtlakovýchvýšok,takže
dotýždòatopominie?Ažpotomzaèali
prichádza zlé správy. To, že v USA
boli tornáda vždy, upokojovalo našincovdovtedy,kýmtýchtornádvUSA
nebolo akosi prive¾a, kým neprišli cyklóny ako Katrina, kým sa tornáda
neobjavilivNemecku,kýmnámèudná
víchrica v novembri 2004 nezrezala
krásnetatranskélesy,kýmsaprvétornádoneobjavilovPo¾skuapotomiu
nás.
Takistosmesaprílišnezaujímalio
tropickéhorúèavyvRíme,ohoriacelesyvŠpanielskuiGrécku,mrzelonás,
akniekdepriÈiernommorièinaJadrane uprostred leta zapršalo a mraky
námkazilislneènúdovolenkuprimori.
Ažkýmunásnamiestotradièných5–6
tropických dní v júli neprišli tropické
týždne,ktorédokoncaprebiehalikdesi
vmáji,vjúnianamiestohorúèavzažívamebúrkovéamrazivévetryasplachujúce dažde na prelome júla a augusta. Už len fanatik typu V.Klausa
môže tvrdi, že to sú len „kecy“ envirinmentálnych stúpencov, že si staèí
rozopnú gombík na košeli a bude
lepšie.
Aleažkeïmáklímavplyvnaúrodu, keï vysychajú porasty a žatva sa
máèavovode,aleboakovocievyhnívanastromochvneobvyklýchvlhkách,
ak ¾udia kolabujú od horúèav na uliciach,ažvtedysiuvedomujeme,žesa
nieèodeje.
Podobnejetomudnesis
„klímouekonomickou“.
Po hypotekárnej, odbytovej, menovej kríze nastala kríza výnosnosti
súkromného kapitálu. A popri tom pokraèujeikrízadlhová.Kýmsakrízyvalili cez USA, naši „experti“ iba argumentovali, že to je miestny problém.
Keï sa po roku 2009 kríza vo forme
zníženého až padajúceho odbytu prevalilaažknám,všetciexpertitvrdili,že
tojedoèasnýjav,spôsobený„toxickými“ akciami, ktorých sa treba zbavi.
Keïsaobjavilfakt,žeštátnyrozpoèet
Grécka neutiahne splácanie svojho
dlhu, boli zlí tí „darmožráèi“ Gréci a
liekommalobyokamžitéskrachovanie
krajinyarozpredajštátnychaktív.Ako
kebytobolopomohlopredtýmprikra-

chuIslandu,pripraktickomúpadkuMaïarska,ktoréboloriešenécezMedzinárodný menový fond, medzitým sa
objavili P.I.G.S., škaredé oznaèenie
fiškálnymi expertmi krajín, ktoré nebezpeène padali do rizík nesplácania
svojich dlhov. Aj dnes to majú Portugalsko, Taliansko (I), Grécko i Španielsko nahnuté, preto sa hovorí o
Eurovale, ktorý má zabráni špekulatívnemuobchodusoštátnymidlhopismi
aseuromenou.
Nuž ale uprostred leta „neèakane“
takmerskolabovalaekonomikanajvyspelejšej kapitalistickej krajiny, USA,
kde je prevažná väèšina sídel nadnárodnýchglobálnychkorporácií.Bankrot
USA sa podarilo dramaticky oddiali (
asitakorok,kýmnebudeïalšiehlasovanieorozpoète?)deòpredtermínom
dohodou o navýšení astronomického
štátnehodlhu.To,èosastalo,užširokokomentujúajexperti,zdása,žebohaté Spojené štáty americké si budú
musie po prvý raz od krízy 1933
„utiahnu opasky“ a bude nutné šetri
na verejných výdavkoch štátu. Èo im
môžemeodnásporadi?Abyprakticky
zlikvidovali armádu ako sme urobili
my?Tobymaliúspory!Tvrdímtoironicky,úsporysasamozrejmebudútýka verejných služieb štátu, zdravotníctva, dôchodcovských systémov,
školstva,atï.
I keï sa tomu všetkému hovorí
DLHOVÁ KRÍZA, v skutoènosti ide o
fakt, že štátne pokladne mnohých
zmienených národných štátov sú
prázdneaichcash–flow(prítokaodtok peòazí) už nie je dostatoène
napåòanýzdanízpodnikaniaakrátisa
iprísundanízospotreby.Pretožeštátyvposlednýchtrochdesaroèiachsa
mohutne zbavovali zodpovednosti za
tvorbuzdrojovanaopak,privatizovalia
zbavovalisaekonomickýchaktív,teraz
saimvraciazlápolitikaznižovaniadaní–doštátnychpokladnínenatekáto¾kopeòazí,ko¾kobymalobynapokrytie verejných výdavkov. A keïže už
dlho mnohé štáty pôžièkami zakrývali
rozpoètové diery a vydávali štátne
dlhopisy, nie sú schopné tieto dlhy
spláca–nemajúzèoho.
V tom je tá podstata krízy výnosnosti súkromného kapitálu. Virtuálne akcie a virtuálny svet financií síce
eštedosahujúastronomickézisky,ale
štátztohoniènemá.Apretožesimohutne už 40–50 rokov všetky krajiny
požièiavajúzfinanènýchfondov,teraz
ich to dobehlo. Všetky súkromné peniaze, uložené v súkromných investíciáchako„dlhépeniaze“,strácajúvïaka neschopnosti štátov plati dlhy na
hodnote. Už nielen „virtuálne bubliny“
sekundárnychtrhovpraskajú,dlhUSA,
dlh Grécka, dlh Talianska, dlh Španielska,alepovedzmesiúprimne,idlh
Slovenskasastávajú„bublinami“,ktoré
spôsobujústratuvýnosnostisúkromnéhokapitálu.
Dobre to konštatovali myslitelia v
manažmentepreddesiatkourokov:
Cestaprednamikonèí…buïsito
odnesúmasyobèanovštátov,alebosi
to musia odnies súkromní investori.
Upozoròujemlen,ženiekaždýinvestor
súkromnéhokapitáluješpekulant,celý
systémbankovýchproduktov,ponúkajúcich úvery, poistky, sporenie na dô-

Len spoloène sme silní!
OZPvSR

Tvojašancajevodboroch.
StaòsaèlenomOdborovéhozväzupolícievSR,
odboryTipomôžu.

l jenezávislým,samostatným,dobrovo¾ným,slobodnýmademokratickýmzdružením
základnýchorganizácií,ktorýchèlenmisúpríslušníciPZaobèianskipracovníci
ministerstvavnútraSR
l vystupujenaochranutvojichprávaoprávnenýchzáujmovvzmyslezákonaoštátnej
službeazastupujeTvojezáujmyvsociálnejoblasti
l prostredníctvomsvojichorgánovpresadzujetvojezáujmyapožiadavky-odborárov
azamestnancovrezortuMinisterstvavnútraSR
l vediekolektívnevyjednávanienazlepšeniepodmienokvýkonuslužby,zdravotných,sociálnychakultúrnych
potrieb
l prezabezpeèeniekomplexnostirealizácieprogramuOZPvSRuzatváradohodysvedenímMVSR
l jeèlenomEuroCOP-u,medzinárodnéhozdruženiapolicajnýchodborovýchorganizácií
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štátnymaslužobnýmorgánomakoichrovnocennýpartneraichobhajca
l zaTebasapodie¾anadodržiavanízásadspravodlivéhoodmeòovaniavpodmienkachMVSR
l jejedinýminštitútom,ktorýtiposkytneprávnuochranu
l vytvárapriestorpreširokúaslobodnúvýmenunázorovnavšetkyotázkytýkajúcesaoprávnenýchzáujmova
potriebèlenov
l èlenOZPpožívavýhodyPodpornéhofondu

Dôstojnáživotnáúroveò-našeprávo
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niejemožnákontrola naddodržiavanímpracovno-právnych,mzdovýchpredpisovabezpeènosouaochranou
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Tvojímadvokátomsúodbory
l Odboryposkytujúsvojimèlenom
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chodokivýnosydlhopisov,jezaložený
natom,ževašedrobnépeniazekolujú
vobehuve¾kýchpeòazí,takžeakbude
nutné odpísa dlhy, ako to niektorí
navrhujú,odpíšusaivaševýnosy.Obèan,obyvate¾štátu,tojejednoteraz,èi
Slovenska,èiUSA,jepostihnutýdvakrát. Raz ako obèan, ktorému vyrubia
vyššiedaneanedajúdosprostriedkov
na verejné služby, raz ako držite¾
bankovéhoúètu,sporiaci,poisujúcisa,
platiaci si na „svoj“ súkromný dôchodok.TopopulárneODPÍSANIEÈASTI
DLHU,ktorézaèalipropagovaniektorí
finanèní experti, bude znamena predovšetkýmschudobnenieobèanovkrajín.Verte,žešpekulantisiztohourobia
iba dobrý biznis. Ale ak ekonomický
rastnebudeprinášaajrastzdrojovdo
štátnych pokladní, ak odpísanie dlhov
skôr pripraví o výnosy rozdrobený
súkromnýkapitálsporite¾ovakovýnosy
ve¾kýchkorporácií,kèomutopovedie
o rok, o dva? Skutoène sme naskoèili
do zlého vlaku, z ktorého sa teraz z
európskych a americko–atlantických
krajínstáva„nebezpeènázóna“?
Holt, to je kapitalizmus. Èaká nás
dlhá,dlhánoc…
Ing.PeterZajac–Vanka,
15.8.2011,blogSLOVO
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predpisov
AUGUST2010
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prezidenta Policajného zboru č.
126/2004 o zriadení špecializovaného tímu v znení neskorších
predpisov
56. o vykonaní previerok zo
streleckej prípravy príslušníkov
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57. o vykonaní previerok
telesnej zdatnosti príslušníkov
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opravnomtermíne
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referendavroku2010
59. ozriadeníšpecializovanéhotímu
60. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
38/2010 o zriadení pracovnej
skupiny na realizáciu projektu
informačnéhosystémuevidencia
obecnýchpolícií
61. ozabezpečeníXIV.majstrovstiev Slovenska policajných
psovvklasickejkynológii
62. ozabezpečení54.ročníka
medzinárodných cyklistických
pretekovOKOLOSLOVENSKA
6. o úsporných opatreniach
na zníženie výdavkov útvarov
Policajnéhozboru
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