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ROÈNÍK XXII

NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR
«

ÈÍSLO 9

VÝZVA

podpredsedovi vlády SR a ministrovi
vnútra SR JUDr. Robertovi Kaliòákovi
Vážený pán minister,
my, zamestnanci Ministerstva vnútra SR
Vás vyzývame k urýchlenému prijatiu opatrení k stabilizácii osobitného úètu prostredníctvom novely zákona è. 328/2002 Z.z.
o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá zabezpeèí trvalú udržate¾nos
osobitného systému sociálneho zabezpeèenia nielen pre súèasných, ale aj budúcich príslušníkov Policajného zboru a ich
rodiny a zároveò vylúèi možnos realizácie
navrhovaného zdaòovania výsluhových dôchodkov, ako aj zavedenie zdravotných
odvodov z výsluhových dôchodkov. Žiada me tiež o úpravu návrhu novely uvedeného
zákona v èasti, ktorá stanovuje rozdielne
podmienky pre nápoèet percentuálnej výšky výsluhových dôchodkov v súèasnosti
slúžiacim policajtom.
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„Cezpo¾ní“ policajti v Bratislave si zaslúžia dôstojné ubytovanie
Poh¾ad èlena kontrolnej skupiny: Saratovská je horor…
Na odborovom zväze sme postupne dostávali viaceré
podnety od policajtov, ktorých spoloèným menovate¾om
bol neuspokojivý stav na ubytovniach v pôsobnosti Krajského riadite¾stva PZ v Bratislave, predovšetkým s ubytovòou na Saratovskej ulici.
Nespokojnos policajtov zosilnela asi pred rokom po tom, èo
policajtom bolo dodanené ubytovanie. Napriek tomu som si v duchu hovoril: Èo sa sažujú, však
bývajú za 10,–EUR mesaène a aj
po dodanení to nevychádza viac
ako 50,–EUR mesaène… Lepšie
je však vidie, ako poèu, a tak
som uvítal, keï som bol ako
predseda Krajskej rady OZP v
Bratislave zaèlenený do kontrolnej skupiny, ktorá mala vykona
kontrolu bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci dòa 14.08.2012
pod¾a § 135 ods. 2 písm. f) zákona è. 73/1998 Z. z. v znení
neskorších predpisov a § 149 Zákonníka práce na ubytovniach
Saratov a Gaštanový hájik v pôsobnosti Krajského riadite¾stva
PZ v Bratislave.
Dá sa…
Ubytovòa Gaštanový hájik vyzerá ako panelák z Petržalky, postavená tak pred 30 až 40 rokmi.
Izby klasického internátneho ty-

pu. Náhodne sme pozreli tri izby
a spoloèné priestory vrátane kuchyniek. Poèas kontroly sa zistili
nedostatky, ktoré som pravdupovediac aj oèakával. Opatrenia na
odstránenie k zisteným nedostatkom sa dajú zhrnú nasledovne: prema¾ova steny, linoleum v izbách by potrebovalo vymeni, opravi alebo vymeni vodovodné batérie, nako¾ko všade
zbytoène kvapká voda a vo vaniach sa tvorí vodný kameò, v kuchynkách je potrebné opravi
dvierka na kuchynských linkách,
zabezpeèi balkóny pred všadeprítomnými holubmi. Kvalita
ubytovania sa, ale vzh¾adom na
to èo som zažil neskôr na ubytovni Saratovská, môže oznaèi
ako ve¾mi dobrá, aj keï reálne
hodnotenie je skôr dostaèujúce.
V rámci ubytovne Gaštanový
hájik sme skontrolovali aj šatòové
priestory PMJ. Ako sme aj boli informovaní, prebieha postupná výmena skriniek drevených za ple-

chové. Reálne došlo zatia¾ k výmene cca troch štvrtín. Tí policajti, ktorí ale majú staré drevené
skrine s týmto stavom urèite nie
sú nadšení. Ve¾mi negatívne sa
ale musím vyjadri k stavu
sprchy. Do tejto sprchy odporúèam vojs zásadne v protichemickom obleku –typu „èo keï tá
èierna pleseò na niekoho rovno
skoèí“. Uvedený nedostatok je
potrebné bezodkladne odstráni
celkovou prestavbou, pretože nie
je myslite¾né, aby policajti PMJ
nemali možnos sa bez problé mov osprchova po ich nároènej
každodennej službe. Na druhej
strane sú priestory WC už po rekonštrukcii a zostáva tam spravi
zopár drobných úprav.
Ubytovòa èi stavba?
Ubytovòa na Saratovskej ulici
v Dúbravke má štyridsa rokov,
11 poschodí a býva v nej vyše
650 ¾udí. Už prvý poh¾ad do vnútorných priestorov poènúc suterénom dával tuši, že tu nebude
všetko s kostolným poriadkom –
opadané omietky, porozbíjaná
podlaha. Vyzeralo to ako prebiehajúca stavba, akurát bez stavebníkov. Cestou k správcovi
ubytovne sme skonštatovali, že
je uzatvorený bufet a jedáleò,
(Pokraèovanie na strane 2)

Novela zákona è. 328 je východiskom pre dlhodobú stabilizáciu osobitného úètu

Podpisová akcia smeruje k upevneniu vzájomnej dôvery
vaním podpisovej akcie vo forme
výzvy ministrovi vnútra, aby urobil
všetko, èo je v jeho silách, pre èo
najrýchlejšie prijatie novely zákona è. 328. Podpisová akcia ho
má v tomto úsilí podpori, jej
cie¾om je vyjadri zhodu v poh¾adoch zamestnancov s úsilím vedenia rezortu, èo by mohlo prispie k upevneniu vzájomnej dôvery. Doterajšia diskusia, ktorá sa
viedla na tému 328–ky, bola totiž
ve¾mi rozmanitá, miestami až
ci vývoj vidíme potrebu urýchle - hysterická, no odzrkad¾ovala rôzného prijatia opatrení na stabilizá- norodos poh¾adov aj vo vnútri reciu osobitného úètu cestou prija- zortu.
tia novely zákona 328 tak, aby
l Trúfnete si predvída, s
zároveò bolo zamedzené prijatiu akým úspechom sa stretne
zákona o zdaòovaní výsluhových podpisová akcia?
dôchodkov a zavedenia zdra Na jednej strane je na podpivotných odvodov z týchto dô- sovú akciu relatívne krátky èas,
chodkov, ako to navrhuje minis - ve¾a bude záleža na úsilí organiterstvo financií.
zátoroch akcie v teréne a na tom,
l Kroky ministerstva fi - aby ¾udia pochopili, že to nie je
nancií možno vníma ako pria - len vec odborárov, ale naozaj
me ohrozenie s ve¾mi vážnymi všetkých zamestnancov príslušdôsledkami pre sociálne istoty ných zložiek rezortu a ich rodín.
výsluhových dôchodcov. Aké Ak ¾udia pochopia, že už niet èakroky podnikne OZP v SR?
su hra sa na màtvych chrobákov,
Zhodli sme sa v názore da na ak naberú odvahu pochopi, že tu
vedomie svoj poh¾ad zorganizo- ide o bytie a nebytie osobitného

Už nepoèítane hodín strávil predseda OZP v SR Miroslav
Litva s rezortnými odborníkmi pri formulovaní a precizovaní ustanovení novely zákona è. 328/2002. Práce stále
nie sú u konca. Nelenia však ani na ministerstve financií a
niektoré ich návrhy, predložené do parlamentu, vyvolali aj
v radoch policajtov pocit ohrozenia základných sociálnych istôt. Situácia si vyžiadala kona, vedenie OZP na
13. septembra urýchlene zvolalo mimoriadne zasadanie
predsedníctva. V tejto súvislosti sme požiadali predsedu
Miroslava Litvu o aktuálny rozhovor.
l Èím všetkým ste sa
zaoberali na predsedníctve?
Zasadanie
mimoriadneho
predsedníctva bolo monotematické, zaoberalo sa otázkou osobitného systému sociálneho za bezpeèenia, stavom, ktorý je v
oblasti pripravovaných zmien a
samozrejme aj postojom OZP k
týmto pripravovaným zmenám.
Do bodu Rôzne sa dostala aj
otázka mzdovej problematiky
obèianskych zamestnancov.
l K akým záverom dospelo
predsedníctvo?
Závery rokovania sú také, že
vzh¾adom na vývoj a stav oso bitného úètu a jeho možný budú-

systému sociálneho zabezpeèenia, tak potom verím aj v úspech
podpisovej akcie.
l Zákon è. 328 sa nedotýka
len policajtov. Èo iné zložky?
Sme v kontakte s hasièmi aj s

vedením odborov ZVJS, rokovali
sme spolu, pretože sa tento problém dotýka nás všetkých. Tak
verím, že ani oni neostanú pasívni.
(Pokraèovanie na strane 2)

Brigita Schmögnerová: „Bez organizovania
sa nedosiahne žiadny pokrok“

l Neraz ste sa vyjadrili, že ¾udia by sa mali koneène vzchopi a s pomocou odborov bojova o svoje práva priamo u zamestnávate¾ov. Ako si vysvet¾ujete ich apatiu, keï to nerobia?
Nenazvala by som to apatiou. ¼udia sa boja otvori ústa, aby
nestratili živobytie. Pri vysokej miere nezamestnanosti to neprekvapuje.
l Ešte stále majú èo strati?
Majú, pretože aj tých 450 eur, ktoré zarábajú, je aká – taká istota. Keby ich nemali, už by naozaj nemali z èoho ži. Navyše odbory, najmä na podnikovej úrovni, neprešli ešte takou transformáciou,
akú by zamestnanci potrebovali. Nemajú autoritu alebo neexistujú
– nikto ich zo strachu nezaložil. Nedostatoèná je aj legislatívna
ochrana odborárskych funkcionárov na podnikovej úrovni, nehovoriac o dlhých rokoch negatívneho vzahu k odborom naprieè celou
spoloènosou. Ale bez organizovania sa nedosiahne žiadny pokrok.
Na zaèiatku 20. storoèia patrilo Švajèiarsko medzi štáty s najnižšou
mzdovou úrovòou. Švajèiarski pracujúci si svoje vysoké mzdy (a
dôchodky) vydobyli, nespadli im z neba samy.
(Z rozhovoru s Brigitou Schmögnerovou,
bývalou ministerkou financií SR, Pravda 13. septembra)
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„Cezpo¾ní“ policajti v Bratislave si zaslúžia dôstojné ubytovanie
(Pokraèovanie zo strany 1)

oba priestory z dôvodu zatekania,
pri bufete odpadnutá omietka v
hrúbke asi 2 cm. Tvarom a ve¾kosou mi pripomínala ve¾kú nástennú mapu Slovenska. Správ-

filme. Steny na chodbách porozbíjané. Dozvedeli sme sa že,
je to obraz všetkých poschodí z
dôvodu opravy stúpaèiek. Už z
chodby je možné cez takto vytvorené diery pokojne sledova uby-

vrátia do módy aj tieto valèekové
vzory na stenách. Steny popukané, linoleum potrhané, postele a
skrine majú polèas rozpadu dávno za sebou, sprchy a záchody
samá pleseò, steny sú až èierne.
Vodovodné batérie v úbohom
stave, skoro všade teèie voda,
elektrické zásuvky držia už len na
èestné slovo. Vychádzame na

opätovne ospravedlni, že sme ho
nechtiac zobudili. Spýtali sme sa
ho na spokojnos s ubytovaním,
prièom uviedol, že celý priestor
považuje ako nutnos na prespanie a do sprchy vchádza z obavy
o svoje zdravie, len v nevyhnutných prípadoch a v gumených
š¾apkách. Po tom, ako som videli
stav kúpe¾ne, sme sa mu vôbec

Moloch ubytovne na Saratovskej sa pomaly rozpadáva. (v¾avo). Vidie to zvonka, ešte viac zvnútra. Kiežby policajti mohli èo najskôr vojs
do zrekonštruovaných priestorov, ako v prípade vynoveného bloku v SOŠ PZ Pezinok zaèiatkom tohto roka…
com budovy p. Halajom sme v jeho kancelárii boli v krátkosti informovaní o stave budovy. Pochopil
som, že budova bola postavená a
vybavená pred mnohými rokmi a
odvtedy sa v nej niè nezmenilo,
len nutné opravy odstraòujúce
havarijné stavy a èiastoèná rekonštrukcia 10. a 11. poschodia.
Po prejdení viacerých poschodí som zaèal ma pocit, že som
sa ocitol v jednom ve¾mi zlom

tovaných ako si u¾avujú na WC,
prípadne sa sprchujú. Priestory
kuchynky na poschodiach absolútne nefunkèné, na sporákoch
nenájdete žiaden ovládaè, ktorým
by ste ho dokázali spusti.
Takto vyzerajú všetky poschodia v ubytovni. Náhodne sme
skontrolovali viacero izieb, ktoré
nám boli sprístupnené. Hrôza!
Izby naposledy vyma¾ované pred
tými 45 rokmi a možno sa raz

balkón a tam kopa výkalov od holubov, ktoré sú tu zjavne doma a
sú všade. Takto vyzerajú všetky
izby. Z poschodia je možné vidie
na dvore pri plote jednu ve¾kú
skládku odpadu.
Bývanie ako nutné zlo
Poèas našej „exkurzie“ po
ubytovni sme vošli do jednej
odomknutej izby, kde spal po
noènej službe mladší kolega.
Týmto spôsobom sa mu chceme

neèudovali. Skôr sme obdivovali
jeho odvahu tam vstúpi. Súèasou každej skrine zvyknú by
dvere, ktoré zakrývajú jej obsah,
tuto sú dvere nahradené plachtou. Verím, že každý z ubytovaných by si pre skultúrnenie svojho prostredia doniesol vlastný nábytok, resp. zariadenie izby, toto
však na základe ubytovacieho
poriadku nie je možné. Preto sa
ani nemožno èudova, že pri vstu-

pe do izby si èlovek pripadá ako
keby vstúpil do bytového domu
na Luníku IX v Košiciach alebo
do èasti Glejovka v Pezinku.
Ubytovòa na Saratovskej zanechala vo mne hlboký dojem – ne gatívny. Pri opätovnej myšlienke
na túto kontrolu sa mi v pamäti
ako protipól vynára fotografia uverejnená pri èlánku v týždenníku
Plus 7 dní asi pred 4 mesiacmi,
ktorý popisoval ako bývajú väzni
vo väzení. Útulná izba v pastelo vých farbách, nová poste¾, stolík,
stolièka, noèná lampa. Struène
povedané: rados necha sa resocializova. Na druhej strane obraz
izieb na ubytovni Saratovská… a
neviem, kto je na tom lepšie, koho
si naša spoloènos viac váži!
Východiská?
Úmyselne nechcem h¾ada
osobu zodpovednú za celkový
stav na ubytovniach. Dvadsa rokov poèúvame o tom, že je potrebné šetri a došlo to až do stavu, keï stav na ubytovniach môžeme oznaèi za katastrofálny.
Asi by bolo namieste ubytovòu na
Saratovskej aj zavrie pre nevyhovujúce podmienky na bývanie.
Preto aj zodpovedných za tie roky by bolo asi viac a rozhodne
nielen v pôsobnosti bratislavského krajského riadite¾stva. Ale sem
nechcem dospie. Cie¾om by malo by nájs cestu – cestu, ktorá
by viedla k vytvoreniu dôstojných
ubytovacích podmienok pre policajtov, ktorí si po nároènej službe
potrebujú odpoèinú a naèerpa
nové sily.
Roman Laco, predseda Krajskej rady OZP v SR, Bratislava

Podpisová akcia smeruje k upevneniu vzájomnej dôvery
(Pokraèovanie zo strany 1)

l Dokedy potrvá podpisová
akcia?
Do zasadania rady predsedov
28. 9., kedy by sa mali sústredi
podpisové hárky.
l Vráme sa na pole legislatívy. Pri našej jednofarebnej
vláde môže by prekvapujúca,
až znepokojujúca rôznorodos
poh¾adov ministrov financií a
vnútra.
Rozdielnos poh¾adov medzi
ministrami vnútra a financií tu bola vždy. Každý plní svoje úlohy.
Prioritou ministra financií je znižova schodok štátneho rozpoètu,
h¾adá k tomu všetky nástroje. Prioritou ministra vnútra je udrža
primeranú úroveò prostriedkov
pre potreby rezortu tak, aby bol
plne funkèný. Úlohou ministra
vnútra úloha je h¾ada spôsob,
cesty, ktoré v rámci možnosti za bezpeèia èo najlepší rozpoèet a
utvoria tak podmienky pre efektívnu prácu policajtov a ich sociálne
istoty.
l Diskusia k novele bola
naozaj ve¾mi živá, ostrá. Ako ju
vnímate?
Na Slovensku boli ¾udia dlhé
roky vychovávaní ku kolektivizmu, k súdržnosti. Ale dnes je
situácia taká, že keï to porovnám
so vzahmi v krajinách západnej
Európy, tak mám pocit, že u nás
je individualizmus ove¾a silnejší,

tu je v hre ove¾a viac, tu sa hrá o
zachovanie osobitného systému
sociálneho zabezpeèenia ako takého nielen pre teraz slúžiacich,
ale aj pre tých, èo do zboru ešte
len prídu. Na toto naši dôchodcovia neraz zabúdajú. Naozaj nemáme k dispozícii bezbolestné
riešenia. Také riešenia by boli
možné len v inej ekonomickej situácii štátu. Rôzni poradcovia a
analytici poukazujú na možné rezervy v hospodárení štátu, vo využívaní zdrojov, poukazujú na
mrhanie prostriedkami, ale realita
je taká, že ani všetky zlaté padáky by nestaèili na stabilizáciu
osobitného úètu. Treba si na rovinu poveda, že vek ¾udí sa predlžuje, východiskom pre nás je
len stabilizácia policajtov v
službe, nemôžu prís do polície
na pätnás rokov a potom doživotne pobera dôchodok. Súèasné nástroje musia reagova
na dobu, na danú situáciu a na
možnosti, ktoré štát má. Dnes si
l Èasto zdôrazòujete, že pri každý súdny èlovek musí túto sisúèasnom stave osobitného tuáciu uvedomi, žijeme dobu
úètu sú len riešenia zlé, horšie ve¾kých škrtov a uahovania opaa najhoršie. Novela cite¾ne za - skov. Nehovorím, že všetky prijísiahne všetky skupiny aktív- mané opatrenia sú optimálne, ale
nych policajtov, najviac však h¾ada možnosti úspor je nutné
krièia dôchodcovia, pretože im na všetkých úsekoch. Som predmetom masívnej kritiky, že vôbec
novela len berie.
Na jednej strane ich poh¾ad dopustím myšlienku, že by sme
chápem, je to prirodzená reakcia. mali siaha na to, èo tu je. Ale aj
Musia si však aj oni uvedomi, že my policajti si musíme uvedomi,
ako tam. Tomu zodpovedajú aj
poh¾ady, vyjadrené v diskusii a v
pripomienkach. Diskutéri málo
vnímajú potreby iných skupín zamestnancov a vo všeobecnosti
našich obèanov. Jasne sa to ukázalo aj v prípade tejto novely, ktorá nemôže by populárna, pretože
nedáva, ale berie. Verím, že pochopia jej nevyhnutnos, ak nechcú znáša ove¾a horšie dôsledky.

že nežijeme vo vzduchoprázdne,
žijeme v tejto spoloènosti, v tomto štáte medzi ostatnými obèanmi
a musíme zoh¾adòova aj ich
možnosti a ich situáciu. Èasto na
to zabúdame, vidíme len seba.
l Aká je teda vaša vízia na
najbližšie obdobie?
Každý rozumný èlovek už pochopil, že keï toto neurobíme, ak
sa nestotožníme s tézami novely
328–ky, bude ove¾a horšie.
Všimnime si postoje našich ¾udí:
myslím si, že aktívni policajti prejavujú ove¾a viac solidarity s
výsluhovými dôchodcami, ako je
to opaène. A už úplne panuje neochota vníma situáciu ostatných
dôchodcov – obèanov, hoci tie
rozdiely v sociálnych istotách sú,
èi si to priznáme alebo nie, naozaj výrazné.
l Na novele zákona è. 328 je
stále ešte èo dorába, cizelova. Je tu ešte priestor, alebo
už všetko musíme necha na
našich zákonodarcov v parlamente?
Po vyhodnotení pripomienok
budú ešte prebieha rozporové
konania. Náš minister sa vyjadril
už aj v tlaèi, že bude ve¾mi pozorne študova všetky pripomienky. Ako ho poznám, tak to aj
robí a osobne si myslím, že niekedy pozornejšie, než si pripomienkujúci zaslúžia.
l Zvažuje OZP okrem podpi-

sovej akcie aj ïalšie kroky na
podporu novely 328?
Som zástanca postupných
krokov. Verím, že tento krok bude
postaèujúci, aby sme zrýchlili práce v schva¾ovacom procese. Pre
nás bude, ako som už povedal,
najdôležitejšie utvori status pre
stabilizáciu policajtov. Zároveò
nám ve¾mi záleží na tom, aby mal
policajt v zbore ve¾mi reálnu perspektívu formou garantovaného
kariérneho postupu. Bohužia¾,
stretávam sa s èudným prístupom
riadiacich pracovníkov v otázkach
bytia a nebytia policajta, objavuje
sa nová forma: nadriadený navrhne podriadenému, že by sa s ním
rád dohodol o zmene zaradenia,
lebo on má inú predstavu o osobe, ktorá by mala by na danom
mieste. Toto sú postupy privatizérov. S takýmito praktikami sa musíme èo najskôr rozlúèi, zaèneme o nich hovori verejne a viac,
aby riadiacim pracovníkom prestali chuti a aby sa voèi takýmto
typom zaèali vyvodzova dôsledky, pretože vidíme škody, ktoré to
spôsobuje na osobitnom úète formou predèasných odchodov a
opätovnými návratmi… V súèasnosti to vyzerá skôr tak, že ak
chcem získa vyššiu funkciu, najprv musím odís do civilu, zobra
odchodné a a vráti sa do vyššej
funkcie, než som bol predtým.
Zhováral sa Peter Ondera
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Zamestnanci MV SR bývajú v ubytovni, ktorú možno prirovna k Luniku IX.

Saratovská je zrelá na zatvorenie. Ale èo ïalej?
Dòa 13.8. 2012 sme vykonali kontrolu v oblasti BOZP v
ubytovni KR PZ na Saratovskej ulici v Bratislave. Podnet
k vykonaniu kontroly vzišiel zo zasadania výboru ZO OZP
è.8/8 Bratislava ako aj z ohlasov ubytovaných.
Uvedené ubytovacie zariadenie som navštívil pred nieko¾kými
rokmi a vtedy vcelku vyhovovalo
mojej predstave ubytovania pre
našich policajtov a obèianskych

starnú aj budovy. Ak chceme,
aby vydržali èo najdlhšie, je nevyhnutné sa o ne stara. O tomto
objekte sa to nedá vôbec poveda.
Absolútne zdesenie

zamestnancov MV SR. Avšak píše sa rok 2012 a ubytovòa Saratov ostáva nezmenená, bez
väèších vonkajších a vnútorných
úprav. A tak, ako starne èlovek,

Zvonka pripomína Saratovská nejaký opustený objekt kdesi v
Èernobyle. Omyl, vo vnútri je vyše 650 ubytovaných… Ostatné fotografie ani nepotrebujú komentár.

trusom. Vzduch v týchto èastiach
je nedýchate¾ný.
Závesy a záclony, absolútne
nezodpovedajú hygienickým požiadavkám. Je nutné ich odstráni.
WC sú silne zneèistené, splesnuté, mimo prevádzky. Dokonca
WC misa je vidite¾ná cez prerazený otvor (z dôvodu výmeny stúpaèky) až na chodbu.
6. podlažie je z dôvodu nepoužite¾nosti vyradené z prevádzky
V kuchynke na 5. podlaží je
elektrický vypínaè bez krytu –
hrozí úraz v súvislosti s priamym
dotykom s elektrickým vedením.
V ubytovacej miestnosti o
rozlohe 4 x3 m sa tlaèia 3 policaj ti.
Tu ubytovaní policajti ne dodržiavajú ubytovací poriadok.
Zariadenie poškodzujú, nedodržujú predpísanú hygienu.
Výška lôžok nezodpovedná
potrebám dospelých ¾udí. Takého
zariadenie je nevyhovujúce pre
náležitý oddych ubytovaných po
nároènej službe.
Z fasády celého objektu odpadáva o obklad, èím vzniká nebezpeèenstvo úrazu okoloidúcich. Na fasáde nalepená mozai ka odletuje až na chodník pre
okoloidúcich chodcov.

kompetentní funkcionári MV SR
rozhodli o vyèlenení finanèných
prostriedkov na rekonštrukciu
jedného ubytovacieho bloku na
tejto škole a keï som bol na jeho
otvorení po rekonštrukcií, mohol
som skonštatova, že rekonštruované ubytovacie zariadenie je pýchou školy a vytvára nerušený

štrukcie, ale požiadavky na jeho
finanèné zabezpeèenie ostali
niekde v úzadí nepovšimnuté…
Je mi ve¾mi ¾úto, že v takýchto
podmienkach sú ubytovaní policajti, ktorí sa vracajú z výkonu
služby unavení a vyèerpaní, aby
si oddýchli a pripravili sa na
ïalšiu nároènú službu. Namiesto
oddychu stres, aké zariadenie vypadne, èi bude voda atï. Trochu
mi táto ubytovòa pripomínala
ubytovacie zariadenie na SOŠ
PZ v Pezinku, na ktorej bola tiež
vykonaná kontrola a tiež som bol

priestor na prípravu a výchovu
novoprijatých policajtov.
Stav ohrozuje zdravie
ubytovaných

Po príchode do objektu ma
zmrazil poh¾ad na priestory v suteréne. Všetko napovedalo tomu,
že to je ešte len zaèiatok mojich
sklamaní pri kontrole. Viem, že
niektoré poškodenia môžu by
zapríèinené aj samotnými ubytovanými, ale tí majú k ubytovaniu
len taký vzah, v akých podmienkach sú ubytovaní. Nedá mi
vyslovi svoj názor: ako je možné,
že sme sa dostali až takéhoto
stavu? Ako èlovek, ktorý svoju
prácu v Policajnom zbore zasvätil výchovno–vzdelávaciemu procesu novoprijatých policajtov,
musím vyslovi absolútne zdesenie nad tým, èo som následne pri

Protokol zo základnej kontroly BOZP
Predmetom kontroly bola kontrola plnenia vybraných úloh zamestnávate¾a v oblasti BOZP na
vybraných pracoviskách v zmysle
Zákona NR SR 124/2006 o bezpeènosti a ochrane zdravia pri
práci § 6, Zákona è. 311/2001
Z.z. Zákonník práce (úplné znenie) § 149, Z 73/1998 o štátnej
službe príslušníkov PZ, SIS,
ZVJS SR a ŽP § 135, § 136, §
137. Nedostatky boli zisované
na vybranom pracovisku: Ubytovòa KR PZ Bratislava Saratov,
Dúbravka.
Zistené nedostatky:
Celý 13 podlažný objekt je v
havarijnom stave.
V celom objekte je poškodená
omietka, ktorá opadáva a presa kovaním vody z potrubia alebo
netesniacimi oknami spôsobuje
jej plesnutie
Zastarané vodovodné potrubie
(stúpaèky) vplyvom hrdze praská,
obdobne i odpadové potrubie.
Takmer na každom poschodí
je vybúraná stena k potrubiu, kto ré je opravované z dôvodu poru šenia celistvosti.
Rozpadajúce sa zariadenie
ubytovne nespåòa predpoklady
možného využívania.
Balkóny sú silne zneèistené
(miestami i do 10 cm) holubacím

kontrole videl na jednotlivých
poschodiach. Nezávidím správcovi zariadenia, pretože v mnohých
veciach len stroho konštatoval,
že nie sú peniaze. Aj funkcionári
Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Bratislave sa posažovali, pretože bola spracovaná dokumentácia komplexnej rekon-

Celý 9–podlažný objekt je v
havarijnom stave z h¾adiska stavebno–technického stavu, príslušných hygienických noriem a
ochrany pred požiarmi z dôvodu
zastaranej elektrickej inštalácie.
Zhrdzavené rozvody vody vrátane zberných odpadových kanalizaèných rozvodov spôsobujú
únik odpadových vôd spôsobujúcich plesnutie stien a rozmnožovanie plesòových sporov.
Objekt si vyžaduje komplexné
prestrešenie plynovej kotolne.
Objekt je v havarijnom stave a
preto odporúèame vykona hygienickú kontrolu, následne tu ubytovaných presahova do vyhovujúcich priestorov. Ubytovaným
nariadi dôslednú preventívnu
zdravotnú prehliadku a zisti stupeò ich poškodenie zdravia z dôvodu možného vzniku choroby z
povolania (napadnutím organizmu plesòami, ktoré sa prilepia
najmä na sliznicu a pokožku.
Vyznaèujú sa kolonizáciou organizmu, poškodzovaním buniek,
dokonca upchaním vývodov priedušiek, ¾advín i ciev a tým úplným
rozpadom cievnej steny).
Zistené nedostatky, v zmysle §
149 ods. 1 písm. c) Zákonníka
práce požadujeme odstráni bezodkladne.

zhrozený, èo som v ubytovacom
zariadení videl aj z toho dôvodu,
že som na tomto inštitúte pôsobil
14. rokov. Na druhej strane musím jedným dychom poveda, že

Týmto som chcel poukáza na
fakt, že aj v prípade ubytovne Saratov Dúbravka je nevyhnutné
vyèleni prostriedky na jeho komplexnú rekonštrukciu, lebo môže
by ohrozené a poškodené zdravie ubytovaných. Dôvodom je aj
fakt, že na balkónoch v jednotlivých podlažiach je miestami usadená až 10 cm vrstva holubieho
trusu a pri otvorenom okne tieto
baktérie ohrozujú zdravie ubytovaných. Tento trus nebol na
balkónoch èistený nieko¾ko rokov.
Natíska sa aj otázka, èo robil hy(Pokraèovanie na strane 4)
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Preèo sú bufety zatvorené a preèo majú nohavice vz. 98 iný odtieò?
Na problém „sivozelenej“ sa ešte pozrieme!
Na sekciu ekonomiky MV SR
sme sa obrátili s dvoma otázkami.
1/ Preèo sú tak dlho (od
konca apríla 2012) zatvorené
bufety na Pribinovej, Raèianskej a Košickej ulici?
2/ Preèo majú nohavice k
rovnošate vz. 98, dodávané v
tomto roku, iný odtieò, ako má
vrchná èas rovnošaty?
Odpovede na otázky redakcie
POLÍCIA nám poslal generálny
riadite¾ Sekcie ekonomiky MV SR
Ing. Marek Vladár.:
1/ „K ukonèeniu èinnosti bufetov (Pribinova, Raèianska a Košická) došlo na základe podanej
výpovede zo zmluvy bez udania
dôvodu od súkromnej podnikate¾ky pani Jany Èernej ku dòu 30.
04. 2012. V máji 2012 ministerstvo zrealizovalo ponukové konanie, ktoré však nebolo úspešné,
keïže jediný uchádzaè odmietol
podpísa zmluvu. V priebehu mesiaca september sa však plánuje
vyhlásenie verejného obstarávania na nového prevádzkovate¾a
bufetov pre spomínané pracoviská MV SR.“
2/ „Pri zavádzaní služobnej
rovnošaty v roku 1998 bola zavedená rovnošatová blúza tmavozelenej farby (pre mužov aj ženy) a rovnošatové nohavice a
sukne sivozelenej farby. Takto
príslušníci Policajného zboru od
roku 1998 používajú služobnú
rovnošatu vo výkone služby, a
takto je aj vyobrazená vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky è 151/2009 o podrobnostiach o služobnej rovnošate
Policajného zboru a jej vyobrazení. Farba nohavíc a sukní služobnej rovnošaty (sivozelená)
má u dodávok tovaru v roku 2012
odlišný odtieò ako u dovtedy dodávaných. Tento odtieò je však
potvrdený skúšobòou v predložených skúšobných protokoloch k
materiálu ako vyhovujúci v rámci
stupnice povolenej odchýlky.“
Poh¾ad redakcie
Odpovede pána generálneho
riadite¾a Sekcie ekonomiky MV
SR nás v obidvoch prípadoch
neuspokojili.
1/ Overili sme si, že podnikate¾ka Jana Èerná skutoène sama
ukonèila èinnos v bufetoch na
Pribinovej, Raèianskej a Košickej
ulici. Prevádzkuje ïalej len bufet
na Romanovej ulici. Ako dôvod
nám v rozhovore uviedla vysoké
náklady, ktoré jej nedokázali
pokry tržby, prejavila nespokojnos s výškou úètov za elektri nu a vodné, stoèné, ktoré dostá vala. „Bufet nemá vlastné mera cie zariadenia, úètovali mi to¾ko,
ako by som v bufete varila tre bárs 250 obedov. Usilovala som
sa dosiahnu urèité ú¾avy vo
výške nákladov, ktoré som muse la uhrádza MV SR, ale nestretla
som sa s pochopením, vlastne sa
so mnou na túto tému nikto
nechcel bavi, tak som zmluvu
vypovedala,“ vyžalovala sa nám.
„Konkrétne na Pribinovej ulici,
odkedy otvorili Euroveu, tak mi

išli tržby na polovicu. Za takých
podmienok som ïalej bufety prevádzkova nemohla,“ uzatvorila.
Na dohodu treba dvoch, vraví
sa. Stanovisko pán generálneho
riadite¾a nám však nevysvetlilo
ïalšiu podstatnú skutoènos: preèo bufety dosia¾ nie sú otvore né??? Ak aj bolo májové výberové konanie neúspešné, (pod¾a
informácii pani Èernej jediný
záujemca napokon zmluvu nepodpísal presne pre tie isté dôvody: vysoké prevádzkové náklady), preèo sa od mája nevypísalo
nové výberové konanie? Zaèína
v septembri v bode nula je nepochopite¾né. Uplynú ïalšie mesiace, kým sa koneène nejaký záujemca nájde a podpíše zmluvu?
Èo robil odbor verejného obstarávania v mesiacoch jún, júl, august? Je naozaj také zložité zohna prevádzkovate¾a obyèajných
bufetov? Nevieme. Isté len je, že
stovkám ¾udí v troch areáloch
chýbajú a ak sú riadiaci pracovníci pedanti na dodržiavanie pracovného èasu, možno by bolo
dobré zráta, ko¾ko z neho minú
zamestnanci každodennými cestami za poživòou mimo areál…
2/ Stanovisko štátnej skúšobne vo veci odtieòu látky nohavíc èi sukní je urèite závažné. Ale
èo, keï oko vidí nieèo iné? Skontaktovali sme sa s pánom Tomášom Múdrym, konate¾om firmy
Rutex v Drietomej, ktorá vyhrala
súaž na dodávku rovnošiat vz.
98. V posledných mesiacoch Rutex dodal pre rezort 8–tisíc kusov
letných a 8–tisíc kusov zimných
nohavíc k rovnošate vz. 98. K tomu ešte osemsto sukní – všetko
v odtieni tónovania, urèeného èíselným kódom v rezortnej objednávke. V skratke: aký presný
odtieò si ministerstvo objednalo,
takú látku Rutex v zahranièí objednal, z nej ušil a dodal. A medzi
reèou si poažkal na platobnú
disciplínu objednávate¾a.
Namiesto záveru: O probléme
zatvorených bufetov a „inofarebných“ nohavíc sme sa v krátkosti rozprávali aj s prezidentom
PZ Tiborom Gašparom. Potvrdil,
že zdåhavos znovuotvorenia bufetov je nepochopite¾ná aj z jeho
poh¾adu a na farebnos nohavíc
má tiež iný názor, ako štátna skúšobòa. V tejto súvislosti sa dostalo do reèi fungovanie sekcie ekonomiky, zdåhavos verejných obstarávaní rôzneho, ove¾a vážnejšieho charakteru, ako sú bufety a
problémy so zabezpeèením cho du policajných pracovísk, kde je
prezídium len v úlohe objednáva te¾a a užívate¾a. „Pravidelne pí šem požiadavky na sekciu ekonomiky MV SR, verím, že sa za se rozbehne, ako má,“ pozname nal.
Peter Ondera

Upozornenie
Uzávierka budúceho èísla je 12. októbra 2012
Redakcia

Saratovská je zrelá na zatvorenie. Ale èo ïalej?
(Pokraèovanie zo strany 3)

gienik, preèo neuzavrel ubytovòu
pre nevyhovujúce podmienky, èo
robili kompetentní, aby nevznikol
takýto stav?
Ani ubytovaní nie sú bez viny

ktorom bol ubytovaný a podpísal
hmotnú zodpovednos za prevzaté veci. Pred ukonèením školy
bola vykonaná kontrola v ubytovacích zariadeniach a zistené nedostatky spôsobené ubytovanými
museli odstráni. Zároveò sa podie¾ali na zve¾aïovaní ubytovacieho prostredia, ktoré im vytváralo atmosféru domáceho prostredia. V Saratove asi takáto
prax neplatí, hoci viem o prípadoch, že niektorí ubytovaní si
svojpomocne izby upravili a skrášlili. Sú to však skôr výnimky.
Èo doda na záver: Verím, že

tento èlánok osloví kompetentných funkcionárov a koneène
sa zaènú zaobera týmto problémom, ak im nie je ¾ahostajné, v
akých podmienkach bývajú policajti, ktorí chránia životy a zdravie našich obèanov. Z uvedeného
vyplýva, že je nevyhnutné uzatvori toto ubytovacie zariadenie a
h¾ada doèasné ubytovacie priestory pre ubytovaných, pokia¾
neprebehne jeho celková rekonštrukcia. Že je to tvrdý oriešok
a ve¾ký problém? Je.
Ladislav Graèík, podpredseda
OZP V SR

Vrátim sa spä do mojej práce
na pohotovostnom útvare v Pezinku, kde som mal v ubytova com zariadení 360 poslucháèov.
Keï nastúpili do školy, každý
prevzal ubytovacie zariadenie, v

Takmer 19-tisíc eur (563-tisíc Sk) na jednu poste¾ je prive¾a!
To, ako vyzerá policajná ubytovòa na Saratovskej ulici v Bratislave, je hanbou Policajného
zboru i ministerstva vnútra. Hanba je však iba pocit, ktorý ani
nemá každý. Ove¾a horšie je, že
v takomto prostredí majú nabera sily do ïalšej služby stovky
policajtov, od ktorých èakáme
vždy a za každých okolností
špièkový výkon. Z tohto poh¾adu
ide aj spoloèensky o stav neprípustný.
Septembrové èíslo POLÍCIE
prináša viacero materiálov, ktoré
presvedèivo ukazujú stav ubytovne, odovzdanej do užívania
pred štyridsiatimi rokmi. Publikované stanovisko KR PZ v Bratislave zasa ukazuje – z ich
poh¾adu – aj príèiny, preèo budova chátra už od jej prevzatia
ministerstvom vnútra. Prvá
vážna a konkretizovaná úvaha o
potrebe rekonštrukcie areálu je
z roku 2000. Neurobilo sa
takmer niè, hoci sa minulo dos
korún. Treba popravde poveda,
že dôsledná údržba a najmä rekonštrukcia Saratovskej je
objektívne nad finanèné možnosti krajského riadite¾stva bez
oh¾adu na to, ko¾ko riadite¾ov sa
odvtedy vymenilo vo funkcii. To,
že dnes už krajské riadite¾stvo
trestuhodne rezignuje aj na

základnú údržbu a upratovanie
(balkóny, okná, ma¾ovanie, diery
v stenách) ubytovne, je logický
dôsledok. A nemôžeme sa tiež
èudova, že èas ubytovaných
policajtov sa takýmto prostredím
nechá negatívne motivova. Èo
s tým?
Absolvoval som dlhšiu debatu aj s hygienikmi. Vôbec sa so
mnou nesporili v tom, že budova je zrelá na okamžité zastavenie prevádzky. V tomto rezorte
však nenájdete èloveka, ktorý
by kompetentne odpovedal na
otázku, kde také ve¾ké množstvo ¾udí náhradne ubytujeme, aj
keby sa rekonštrukcia zaèala
hneï zajtra. A to je vlastne jediný dôvod, preèo hygienici prevádzku dosia¾ nezakázali. Dobre
totiž vedia, že ani ich písomný
zákaz by niè nezmenil na ïalšom užívaní objektu. Teraz je to
totiž v rezorte tak. Hygienici napríklad zakázali prevádzku areálu dopravného inšpektorátu na
Kopèianskej ulici v Bratislave (o
ktorom sme písali v minulom
èísle) už v roku 2010. A èo sa
stalo? Niè. Prevádzka ide ïalej.
Že sa takto brutálne nerešpektujú rozhodnutia hygienikov, opatrené okrúhlou peèiatkou priamo
v rezorte vnútra, ktoré má by
vzorom dodržiavania zákonov?

Sila peòazí, resp. ich nedostatku
má väèšiu váhu, taká je pravda.
Hovori a písa môžeme o Saratove ešte dlho a ve¾a. Èo však
reálne ïalej? KR PZ v Bratislave papierovo už dávnejšie pripravilo generálnu rekonštrukciu
areálu na Saratovskej ulici a vyèíslilo ju na 12 440 536,37 eur,
èo je pre nás starších bezmála
375 miliónov korún. Predseda
OZP Miroslav Litva urèite nie je
jediný, kto nahlas povie, že KR
PZ Bratislava také peniaze
naraz nedostane, pretože ich rezort nemá a nebude ma, keï
na všetky investície na rok disponuje pobiede 40 miliónmi eur.
A je tu ešte jeden háèik: ak si
spomenutú sumu vydelíme poètom momentálne (v rozpore s
normou!) užívaných lôžok, vyjde
nám náklad rekonštrukcie 18,7
tisíca eur na jednu poste¾!
Reálne uvažujúci èlovek musí
poveda – asi sotva!
Triezva je úvaha o možnosti
postupnej rekonštrukcie, vo fázach. Krajské riadite¾stvo údajne
má pripravenú aj túto alternatívu. Ministerskí by sa òou mali
zaèa vážne a èo najskôr zaobera, lebo avizovaný rok 2015 je
pre všetkých ubytovaných neskorá vízia.
Peter Ondera
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Vyjadrenie KR PZ Bratislava k výsledkom kontroly BOZP v ubytovni na Saratovskej ulici v Bratislave

Riešenie je len v rukách MV SR, konštatuje krajské riadite¾stvo PZ
Havarijný technický stav objektu konštatovaný v závere
protokolu zo základnej kontroly BOZP vykonanej špecialistami ochrany práce – odborovými inšpektormi bezpeènosti práce Odborového zväzu polície v Slovenskej republike (ïalej len Protokol) je vedeniu KR PZ v Bratislave
známy a ako správca majetku štátu sa ho dlhodobo pokúša rieši.
Objekt pôvodne slúžil ako robotnícky hotel pre zamestnancov
š. p. Pozemné stavby Nitra a bol
daný do užívania rozhodnutím
ONV Bratislava IV zo dòa 11. 10.
1972. Dòa 28. 02. 1994 bol objekt delimitaèným protokolom
odovzdaný do užívania Mestskému velite¾stvu PZ v Bratislave.
Zmluvou o prevode správy majetku štátu zo dòa 20. 10. 1995 bol
objekt bezodplatným prevodom
daný do správy MV SR.
Èastými zmenami správcov
objektu došlo k zanedbaniu údržby, èo sa následne odzrkadlilo v
jeho zlom technickom stave.
V apríli r. 1999 KR PZ v Bratislave zaslalo na všeobecnú
sekciu MV SR základnú požiadavku na rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia s predpokladaným nákladom 43,5 mil.
Sk a v marci r. 2000 bola zo strany KR PZ v Bratislave spracovaná a zaslaná na MV SR základná
požiadavka na rekonštrukciu kotolne so žiadosou o zaradenie
akcie do zoznamu IA s termínom
postupnej realizácie týchto akcií v
r. 2001– 2004.
V období r. 1998 – 2000 vynaložilo zo svojho rozpoètu KR PZ v
Bratislave na opravy a údržbu
prostriedky v objeme 7.861.079
Sk. Nako¾ko zahájenie akcie sa
odsúvalo, zabezpeèovalo KR PZ
v Bratislave aj v nasledujúcom
období prevádzkyschopnos objektu realizáciou nutných opráv z
vlastného rozpoètu. V r. 2011 bolo z rozpoètu KR PZ v Bratislave

na opravy a údržbu vynaložené
cez 30 tis. eur, k dnešnému dòu
bolo za rok 2012 uhradená suma
21.225,86 eur.

prevádzkyschopnom stave do doby zahájenia rekonštrukcie objektu a z dôvodu, že KR PZ v Bratislave ani rezort MV SR nedis ponuje náhradnými ubytovacími priestormi v Bratislave.
V r. 2005 bola zo strany MV
SR zabezpeèená rekonštrukcia
kotolne v hodnote 2 692 003,30
Sk a následne bol tento majetok
Protokolom o bezodplatnom prevode majetku štátu prevedený do
správy KR PZ v Bratislave.
V snahe rieši tento havarijný

Útulné, milé, vzorný poriadok… Aj takto vyzerajú priestory ubytovne. Žeby kancelária?

Je potrebné konštatova, že
tieto prostriedky bolo nutné investova z dôvodu udržania objektu v

stav zabezpeèilo KR PZ v Bratislave v r. 2006 spracovanie
architektonickej štúdie a spraco-

vanie realizaèného projektu na
celkovú rekonštrukciu objektu v
hodnote 12 440 536,37 eur. V
súèasnosti je vydané stavebné
povolenie na rekonštrukciu objektu s platnosou do 21. 07.
2013. Nedostatok finanèných
zdrojov odsúval zahájenie tejto
investiènej akcie. Listom zo dòa
21. 03. 2011 bolo KR PZ v Bratislave požiadané Sekciou ekonomiky MV SR o zabezpeèenie
znaleckého posudku z dôvodu
prípravy možnej zámeny ubytovne za iný vhodný objekt. Táto
zámena sa pripravuje s oh¾adom
na :havarijný stav objektu, akútnos riešenia tohto problému a
vzh¾adom na skutoènos, že finanèné možnosti MV SR nedovo¾ujú zaháji akciu v tomto,
ani v budúcom roku.
Znalecký posudok bol KR PZ v
Bratislave zabezpeèený a zaslaný na SE MV SR listom dòa 06.
07. 2011. V aktualizácii è. 1 roz pisu záväzných ukazovate¾ov
investiènej výstavby MV SR na
rok 2012, s výh¾adom na roky
2013 až 2015 sa uvažuje so zahájením realizácie tejto akcie
až v roku 2015.
Nedostatky uvedené v Proto kole týkajúce sa èistoty a hygieny, sú prevažne zapríèinené samotnými ubytovanými, èo je konštatované v bode 11. Protokolu.
Vyèistenie balkónov bolo plánované v r. 2010, ale vzh¾adom na
vysoké náklady požadované špecializovanou firmou, možnosti
rozpoètu a oèakávané zahájenie
rekonštrukcie, bolo od tohto zámeru upustené.
Závada uvedená v bode 9.
Protokolu bola okamžite odstránená. Bola zapríèinená nedodržaním interných predpisov a
ubytovacieho poriadku ubytovne
„Saratov“, kde je zakotvená povinnos ubytovaného hlási všetky
zistené poruchy a poškodenia

majetku. Na základe tohto boli
správcom objektu požiadané aj
upratovaèky o nahlasovanie zistených závad.

Do kúpe¾ní chodia policajti
neradi, a keï, tak v gumenej
obuvi.
Plánovaná kapacita ubytovne
je 863 lôžok. Vzh¾adom na havarijný stav a vyradenie 6. podlažia z prevádzky, bola kapacita znížená na plne využívaných
666 lôžok. KR PZ v Bratislave v
rámci svojich možnosti riešilo vysoký záujem o ubytovanie zvýšením poètu ubytovaných v zostávajúcich izbách aj za cenu zníženia štandardu ubytovania.
Záverom je potrebné uvies,
že prostriedky z rozpoètu KR PZ
v Bratislave urèené na opravy a
údržbu ubytovne „Saratov“ nemôžu vyrieši existujúce problémy.
Komplexné riešenie je možné
iba:
n realizáciou plánovanej
investiènej akcie
n zámenou objektu, èo je
vzh¾adom na technický stav málo
pravdepodobné
n zabezpeèením výstavby nového objektu (objektov) s potrebnou kapacitou
Uvedené možnosti sú plne v
kompetencii MV SR.
plk. JUDr. Csaba Faragó,
riadite¾ KR PZ v Bratislava
(Zvýraznené èasti redakcia)

Záznam z hygienickej kontroly dòa 10. 9. 2012
Záznam z výkonu štátneho
zdravotného dozoru, vykonaného
dòa 10.9.2012 v ubytovni KR PZ
v Bratislave na Saratovskej ul.
22, Bratislava
Cie¾ kontroly:
Dòa 10.9.2012 bol vykonaný
štátny zdravotný dozor v predmetnej prevádzke. Priestory ubytovne boli posúdené v zmysle
ustanovení zákona È. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a vy hlášky MZ SR È. 259/2008 Z. z.
o podrobnostiach o požiadavkách
na vnútorné prostredie budov a o
minimálnych požiadavkách na
byty nižšieho štandardu a na uby tovacie zariadenia.
Zistený stav a nedostatky:
Ubytovacie zariadenie sa na chádza v 12 podlažnej budove.
Na prízemí a v suteréne sa nachádzajú obslužné èasti (recep cia, kancelárie, sklady èistej a

špinavej bielizne, kotolòa, miest- èistenie balkónov nie je vykonános údržby, sklady). Na poscho- vané.
Ma¾ovanie sa v stanovenom
diach sú izby ubytovaných, kuchynky, miestnos pre upratovaè- intervale (1 x za dva roky) nevyku, spoloèenská miestnos je na konáva.
Steny spoloèných priestorov
2. poschodí.
Ubytovòa je napojená na ve- sú vzh¾adom na zásahy inštalatérejný vodovod a kanalizáciu, od- rov poškodené, nachádzajú sa v
pad je odvážaný zmluvnou orga- nich diery. Omietka a ma¾ovka je
poškodená, strop na viacerých
nizáciou.
Každá izba je vybavená vlast- miestach padá, omietka opadáva,
ným zariadením na osobnú hy - ma¾ovka je zneèistená, na stegienu (WC, kúpe¾òa so sprcho- nách sa vyskytujú plesne.
Sanita, obklady a dlažby zariavým kútom a urnývadlom). Izby
pre 1 – 4 ubytovaných sú vybave - dení na osobnú hygienu sú
né starším nábytkom. Každá izba poškodené.
V ubytovni nie je zriadená osomá vlastný balkón. Balkóny sú
vzh¾adom na znaèné zneèistenie bitná miestnos na vypratie, sušeexkrementmi holubov nevyužíva - nie a žehlenie odevov ubytovate¾né. Okná na izbách sú špina- ných. Poste¾ná bielizeò sa ubytovaným mení každých 14 dní, špivé, neumývané.
Umývanie podláh v spoloè - navá bielizeò je odvážaná do práných priestoroch ubytovne zabez - èovne.
Nie je dodržaná požadovaná
peèuje externá dodávate¾ská firma. Chyžné zabezpeèujú výme- plocha izby – minimálne 8 m2 na
nu bielizne a vynášanie odpado - 1 ubytovaného, ani podlahová
vých košov. Umývanie okien a plocha spoloèenskej miestnosti

(1 m2 na 1 ubytovaného) a v niektorých izbách chýba alebo je
poškodené základné vybavenie
pre ubytovaných. Podlahy sú na
viacerých miestach a na schodisku poškodené.
Na každom podlaží je kuchynka so sporákom, dvierka na
kuchynskej linke chýbajú, v linke
nie je dvojdrez ale drez, chýba
chladnièka. V celom objekte chýbajú na osvet¾ovacích telesách
kryty.
Deratizácia sa vykonáva Ix
roène, dezinsekcia pod¾a potreby.
V budove ubytovne nie je prevádzkované žiadne zariadenie
spoloèného stravovania.
Z 3 výahov funguje 1 osobný
výah. Vonkajšia fasáda a obloženie opadáva, komunikácie sú
poškodené.
Ubytovacie zariadenie nemá
vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok. Poèas kontroly nebolo predložené rozhodnutie orgánu verejného zdra-

votníctva k uvedeniu priestorov
do prevádzky.
Zistenia z kontroly sú zdokumentované vo fotodokumentácii,
ktorej výber je prílohou záznamu.
Podmienkou ïalšej prevádzky je vykona tieto základné
opatrenia:
1. Odstráni diery v stenách
chodieb, izieb, zariadení na osobnú hygienu.
2. Sanova omietky, stropy,
opatri ich protiplesòovými nátermi a vyma¾ova.
3. Zabezpeèi vyèistenie balkónov, umývanie okien, dezinfekciu
zariadení na osobnú hygienu.
4. Zabezpeèi kryty na svietidlá
a ich èistenie
Termín: 31.12.2012
Následne je potrebné zaèa
s kompletnou rekonštrukciou
celej budovy.
Záznam so štátneho zdravotného dozoru zapísala:
npor. MUDr. Š. Chovanová,
regionálny hygienik MV SR
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Zo správy o èinnosti prokuratúry za rok 2011

Spolupráca s orgánmi Policajného zboru, spolupráca s inými orgánmi

Výraznejšie zmeny boli
zaevidované v ukonèení star ších trestných vecí, ktoré majú
nízky podiel na celkovom poète ukonèených vecí. Kým poèet vecí neznámych páchate¾ov
ukonèených do 5 rokov prib -

ným personálnym stavom vyšetrovate¾ov a poverených príslušníkov Policajného zboru, pomerne ve¾kou fluktuáciou policajtov a tiež s tým spojeným aj
nedostatkom praktických skúseností poèas krátkej vyšetrovate¾skej praxe. Tieto skutoènosti
ovplyvòujú aj èasté zmeny v osoPrehľad ukončených vecí
bách policajtov, realizujúcich
Od zaèatia trestného stíhakonkrétnu trestnú vec, nako¾ko
nia do meritórneho ukonèenia
dochádza k prerozde¾ovaveci policajtom, prípadne do
niu vyšetrovacích spisov v
predloženia návrhu na merineskonèených trestných
tórne rozhodnutie prokurátorovi
veciach, èo si vyžaduje
bolo v roku 2011 ukonèených:
ïalší èas na opätovné
do 1 mesiaca
– 19 984
naštudovanie èasto rozsiado 6 mesiacov – 68 823
hleho vyšetrovacieho mado 1 roka
– 19 806
teriálu novým vyšetrovatedo 5 rokov
– 17 737
¾om. Samotné vyšetrovado 10 rokov
– 1 598
nie, ako aj výkon dozoru
nad 10 rokov
– 466
prokurátora je týmto výspolu:
128 414
razne sažený. Bohužia¾
musíme konštatova, že
z toho známi páchatelia:
Ministerstvo vnútra SR
do 1 mesiaca
– 6 178
nekládlo dôraz na samotdo 6 mesiacov – 26 218
né vyšetrovanie, ale prefedo 1 roka
– 13 204
rovalo operatívno– pátrado 5 rokov
– 11 825
ciu èinnos polície, èo sa
do 10 rokov
– 829
prejavilo aj po formálnej
nad 10 rokov
– 220
stránke.
spolu:
58 474
Z poh¾adu prokuratúry
sú prieahy v prípravnom
z toho neznámi páchatelia:
konaní spôsobené predodo 1 mesiaca
– 13 806
všetkým nedodržiavaním
do 6 mesiacov – 44 632
lehôt stanovených prokudo 1 roka
– 6 029
rátormi, nedôsledným pldo 5 rokov
– 5 125
nením konkrétnych pokynov prodo 10 rokov
– 269
kurátorov v jednotlivých veciach,
nad 10 rokov
– 79
ako aj tým, že policajti nevenujú
spolu:
69 940
dostatoènú pozornos prednostnému vybavovaniu väzobných
ližne o 25 % poklesol, poèet ve- vecí, keï prokurátori pri previercí ukonèených do 10 rokov u kach spisov zisujú dlhodobejšiu
známych páchate¾ov stúpol neèinnos policajtov vo väzobpribližne o 60 %, u neznámych ných veciach, a to aj opakovane.
Vedomosti, erudícia
páchate¾ov sa takmer strojnásobil a pri trestných veciach
Ïalším podstatným a dlhodonad 10 rokov je poèet ukonèe- bým aspektom, ktorý negatívne
ných vecí u známych aj nezná- ovplyvòuje dåžku prípravného komych páchate¾ov približne 2,5 nania, je nedostatoèná znalos
krát vyšší.
trestno–právnych predpisov zo
Pretrvávajúcim a dlhodobým strany policajtov. Prokurátori sú v
problémom, ktorý má výrazný takýchto prípadoch nútení suplovplyv aj na dåžku prípravného ko- va èinnos policajtov, musia dá nania je, že práve policajti spôso- va policajtom pokyny na opakobujú svojim konaním znaèné a vanie už vykonaných nezákon neopodstatnené prieahy. Policaj- ných procesných úkonov, a to aj
ti sú v trestných veciach spravidla v rozhodovacej èinnosti policajta,
neèinní z rôznych subjektívnych aby nedošlo k premlèaniu trestdôvodov, ktoré nemožno akcep- ného stíhania a mnohokrát aj vrátova, ignorujú viaceré pokyny ti vec na doplnenie vyšetrovania
prokurátora a èasto reagujú až na pod¾a § 230 odsek 2 písmeno d)
signalizácie zo strany prokuratú- Trestného poriadku. Taktiež kva ry, ktoré sú zasielané do rúk nad- lita rozhodnutí zo strany policajta
riadeným orgánom policajta.
je spravidla na ve¾mi nízkej úrov Prieahy z poh¾adu policajtov ni a èasto rozhodnutia policajta
sú zapríèinené predovšetkým vy- nespåòajú základné náležitosti vy sokou zaaženosou a rozpraco - žadované Trestným poriadkom a
vanosou vecí, poddimenzova- musia by zo strany prokuratúry

zrušené. Aj takýto postup predlžuje v koneènom dôsledku prípravné konanie.
KEÚ PZ brzdou
Plynulos a rýchlos prípravného konania je v mnohých prípadoch negatívne ovplyvnená nevyhnutnosou znaleckého dokazovania, avšak vypracovávanie
znaleckých posudkov Kriminalistickým a expertíznym ústavu
Policajného zboru takmer v roèných termínoch, najmä pokia¾ ide
o grafologické skúmanie, je z èasového h¾adiska neprijate¾né.
Medzi najèastejšie sa opakujúce
objektívne príèiny neúmernej dåžky prípravného konania patria aj
nevybavené dožiadania slovenských orgánov o právnu pomoc v
cudzine (zo štátov Európskej únie
je to najmä Taliansko a Španielsko a z ostatných krajín zámor ské štáty a štáty, ktoré nie sú v
Európskej únii). V neposlednom

pravné konanie Okresného súdu
Nitra. Títo príslušníci nerešpektovali pokyn sudkyne pre prípravné
konanie na umiestnenie obvinených do eskortnej miestnosti
Okresného súdu Nitra, s obvinenými sa zdržiavali v priestoroch
chodby priamo pred pojednávacou miestnosou, obom obvineným umožnili kontaktova sa s
rôznymi civilnými osobami tam
prítomnými, ktoré bude potrebné
vypoèu aspoò v procesnom postavení svedka, èím došlo zo
strany príslušníkov Policajného
zboru SR k hrubému porušeniu
zákona a služobných povinností
pri predvádzaní obvinených osôb.
Prospešná špecializácia
V trende úèinnej a aktívnej
spolupráce so špecializovanými
útvarmi Prezídia Policajného zboru, predovšetkým s jednotlivými
úradmi boja proti organizovanej
kriminalite a úradmi boja proti ko-

rade dåžku prípravného konania
negatívne ovplyvòuje nedisciplinovaný prístup obvinených, ale aj
svedkov a poškodených k úèasti
na úkonoch v trestnom konaní,
ktorí svoju neúèas èasto aj opakovane ospravedlòujú, neúspešné predvádzanie obvinených a
realizácia vydaných príkazov na
zatknutie, ako aj obštrukcie zo
strany niektorých advokátov.
Zaznamenaný bol aj problém s
komunikáciou s poverenými príslušníkmi dopravných inšpektorátov okresných riadite¾stiev Policajného zboru SR, ktorých je
takmer nemožné zastihnú v kanceláriách, nako¾ko s výnimkou
nieko¾kých dní v mesiaci, urèených rozvrhom práce na vybavovanie agendy, vykonávajú prácu
v teréne.
Vyskytol sa aj prípad ve¾mi
neprofesionálneho a ¾ahostajného prístupu príslušníkov Pohotovostnej motorizovanej jednotky
Krajského riadite¾stva Policajného zboru SR Nitra a Obvodného
oddelenia Policajného zboru SR
Nitra v súvislosti s asistenciou pri
eskorte osôb obvinených z obzvláš závažného zloèinu na konanie o väzbe sudkyni pre prí-

rupcii pokraèoval odbor osobitného urèenia generálnej prokuratúry. Spolupráca so špecializovanými útvarmi Prezídia Policajného
zboru (ïalej len „špecializované
útvary“) je na profesionálnej úrovni a je charakteristická tým, že sa
neobmedzuje len na formálny
styk a usmeròovanie vyšetrovate¾ov Policajného zboru prostred níctvom pokynov pod¾a § 230
odsek 2 písmeno a) Trestného
poriadku, vyžadovanie správ o
stave konania, alebo vykonávanie previerok vyšetrovacích spisov. Prokurátori odboru osobitného urèenia v záujme úèinného,
aktívneho a efektívneho vyšetrovania, operatívne spolu s vyšetrovate¾mi Policajného zboru a pracovníkmi kriminálnej polície špe cializovaných útvarov, urèovali
postupy vo vyšetrovaní ako aj
použitie prostriedkov trestného
práva procesného na usvedèenie
páchate¾ov závažnej trestnej èinnosti. Zúèastòovali sa na najdôležitejších vyšetrovacích úkonov,
najmä výsluchoch „k¾úèových“
svedkov, na výsluchoch obvinených, na konfrontáciách, na previerkach výpovedí na mieste a
tiež na rekonštrukciách.

Negatívnym prvkom spolupráce medzi prokurátormi odboru
osobitného urèenia a špecializovanými útvarmi bola neodôvodnená (a latentná) selekcia prokurátorov (pod¾a ich odbornosti a
dôveryhodnosti) zo strany vedúcich úradníkov Ministerstva vnútra SR a Prezídia Policajného zboru. Táto skutoènos bola prekážkou ešte efektívnejšej a úèinnejšej vzájomnej spolupráce.
V rámci vybavovania agendy
právneho styku s cudzinou pravidelne priamo spolupracuje predovšetkým s prezidiálnymi útvarmi polície Slovenskej republiky
medzinárodný odbor. Ide o súèinnos s Úradom medzinárodnej
policajnej spolupráce, do ktorého
sú zaèlenené národné ústredne
Interpol, Europol, SIRENE. Tieto
útvary poskytovali súèinnos predovšetkým v oblasti extradícií, konaní o Európskom zatýkacom
rozkaze a v neposlednom
rade na požiadanie zabezpeèovali informácie operatívneho charakteru, nevyhnutné na ïalšie postupy
pri vybavovaní žiadostí o
právnu pomoc.
Medzi ïalšie organizaèné zložky Prezídia policajného zboru, ktoré sa
podie¾ali na vybavovaní
dožiadaní v pôsobnosti
medzinárodného odboru
boli Odbor pátrania a kriminalisticko – technických
èinností,
Spravodajská
jednotka finanènej polície,
Národná protidrogová jednotka a Úrad zvláštnych
policajných èinností. Spolupráca s uvedenými zložkami bola na ve¾mi dobrej
úrovni, problémové otázky
sa riešili bezprostrednou
komunikáciou medzi riadiacimi pracovníkmi.
Využívaná je aj spolupráca s
policajnými pridelencami Slovenskej republiky v cudzine, ktorí
doposia¾ vždy, na základe nášho
dožiadania, aktívne prispeli k
realizácii dožiadaní, èi doruèovaní
písomností.
Pokia¾ ide o spoluprácu s inými orgánmi (daòové úrady, bankové inštitúcie, obecné úrady,
mestská polícia a pod.), nie sú zo
strany okresných prokuratúr v
obvode jednotlivých krajských
prokuratúr signalizované frekventované problémy. Vyskytli sa
však problémy v spolupráci s
bankovými inštitúciami, ktoré žiadosti v zmysle § 3 odsek 5 Trestného poriadku vybavovali v neprimerane dlhých lehotách a taktiež
s telefónnymi operátormi pri vybavovaní žiadostí pod¾a § 116
odsek 2 Trestného poriadku. V
poslednom období je vzh¾adom
na stav a vývoj kriminality aj naïalej potrebné venova väèšiu
pozornos práci na úseku preventívno–výchovnom, najmä pokia¾ ide o mládež (spolupráca so
základnými školami, uèilišami a
strednými školami).

Ilustračná snímka

Pre posúdenie a vyhodnotenie rýchlosti prípravného konania je významná dåžka od zaèatia trestného stíhania do
samotného rozhodnutia v prípravnom konaní. Zo zabezpeèených štatistických údajov je zrejmé, že porovnaním s minulým rokom nedošlo u väèšiny trestných vecí k
podstatnej zmene v dåžke konania od zaèatia trestného
stíhania po meritórne ukonèenie veci policajtom alebo
predloženie spisu s návrhom na podanie obžaloby, prípadne iné meritórne rozhodnutie s výnimkou vecí známych páchate¾ov ukonèených do jedného mesiaca, ktorý
sa prakticky strojnásobil.

(Medzititulky redakcia)
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Zo XVI. majstrovstiev Slovenska vo výkone služobných psov PZ

Stálici slovenskej policajnej kynológie unikol titul o vlások
Tohtoroèné, v poradí už XVI. majstrovstvá Slovenska vo
výkone služobných psov Policajného zboru v klasickej
kynológii, usporiadal odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru (OKH P PZ) v dòoch 10. až 14. septembra v stredisku klasického výcviku služobných psov
OKH P PZ v Malých Levároch a na vybraných pracoviskách v okolí tejto neve¾kej záhorskej obce.
Riadením tohtoroèných majstrovstiev Slovenska bol rozkazom
è. 18/2012 riadite¾a OKH P PZ
plk. JUDr. Miloša Humenského
poverený zástupca riadite¾a OKH
P PZ a súèasne
vedúci strediska
špecializovaného
výcviku
služobných
psov
OKH P PZ pplk.
Mgr. Branislav Diïák. V zmysle uvedeného rozkazu bol
zbor rozhodcov posudzujúcich
výkony služobných psov zložený
z inštruktorov strediska klasického výcviku služobných psov OKH
P PZ v Malých Levároch, doplnený o dvoch nezávislých rozhodcov – generálneho sekretára Kynologického združenia TART CZ
v Èeskej republike pána Miroslava Zábranského a skúseného policajného kynológa, mjr. v. v. Jana Vlèka, ktorých viedol hlavný
rozhodca npor. Marek Miženko.
Ako figuranti pracovali por. Miroslav Scherhaufer z KR PZ v Trnave, por. Martin Kme z P PZ a Peter Mièuch.
Rozhodcovský zbor po vyhodnotení jednotlivých súažných
disciplín konštatoval, že Majstrom
Slovenska na rok 2012 v klasickej policajnej kynológii sa stal
npráp. Oto Calík so služobným
psom Lasco Polícia – Slovakia z
KR PZ v Žiline, ktorý súèasne získal pohár aj za druhé miesto v
obranných prácach, pohár za
druhé miesto v pachových prá cach a pohár za druhé miesto v
cvikoch poslušnosti. Súèasne bol
vyhodnotený ako najúspešnejší

služobný pes tohtoroèných majstrovstiev Slovenska pochádzajúci
zo strediska chovu služobných
psov OKH P PZ v Moravskom
Sv. Jáne, ktoré odchováva šteòatá pod chráneným názvom cho-

stavil práp. Martin Maliòák so služobným psom Xaver z KR PZ v
Prešove, ktorý súèasne získal pohár za tretie miesto v pachových
prácach.
Striebornú pozíciu a pohár za
2. miesto získal reprezentaèný
tím KR PZ v Prešove vedený
npor. Mgr. Petrom Sukovským, v
zložení: práp. Martin Maliòák so
služobným psom Xaver, ktorý získal pohár za tretie miesto v pachových prácach a npráp. Ivan
Kušej, so služobným psom Ezzo.
Bronzovým sa stalo družstvo
reprezentujúce KR PZ v Banskej

Rastislava Štefánika v Kuchyni –
VsZ OS SR, ktoré našim psovodom špecialistom umožòuje výcvik zameraný na vyh¾adávanie

Jedinou zástupkyòou nežného pohlavia na tohtoroèných majstrovstvách Slovenska v klasickej kynológii bola èlenka reprezentaèného
tímu KR PZ v Nitre práp. Monika Púchovská so služobným psom
Hadsch, ktorá si vybojovala celkové 10. miesto.

Majstrom Slovenska na rok 2012 v klasickej policajnej kynológii sa
stal npráp. Oto Calík so služobným psom Lasco Polícia – Slovakia z
KR PZ v Žiline
vate¾skej stanice Polícia – Slovakia.
Striebornú pozíciu si vybojovala stálica slovenskej policajnej kynológie – por. Peter Ambruž so
služobným psom Conan z KR PZ
v Košiciach, ktorý súèasne získal
pohár aj za prvé miesto v pachových prácach a pohár za prvé
miesto v cvikoch poslušnosti. Ak
dnes ešte mladému služobnému
psovi stúpne v budúcnosti zdravé
sebavedomie aj v obranných prácach, je vysoko pravdepodobné,
že pohár Majstra Slovenska sa
zaskvie v rukách jeho cie¾avedomého pána.
Na bronzový stupienok sa po-

Bystrici vedené por. Vojtechom
Sabolom, v zložení: npor. Matej
Paulenka so služobným psom
Penzo, ktorý získal pohár za prvé
miesto v obranných prácach a
npráp. Richard Kosztúr so služobným psom Rex, ktorý získal
pohár za tretie miesto v obranných prácach.
Napriek tomu, že reprezentaèné družstvo KR PZ v Trenèíne
vedené npor. Mgr. Petrom Fandrom si v súaži družstiev vybojovalo len piate miesto, jeho èlen,
npráp. Róbert Pagáè so služobným psom Tack, získal pohár
za tretie miesto v cvikoch poslušnosti.

Majstrovstvá Slovenska PZ v cestnej cyklistike

Štyria postupujú na majstrovstvá Európy

Dòa 26.8.2012 sa v rámci
Martinského cyklomaratónu po
cestách SNP uskutoènili 1. Majstrovstvá SR PZ v cestnej cyklisti -

Na slávnostnom ukonèení súaže a odovzdávaní pamätných
diplomov a pohárov víazom jednotlivých disciplín sa zúèastnila aj

ke, ktoré usporiadali inštruktori
výcviku z OR PZ v Martine v spolupráci s Úniou telovýchovných
organizácií polície (UNITOP).

Preteky boli zároveò aj nomináciou na 7. Majstrovstvá Európy v
cestnej cyklistike, ktoré sa uskutoènia v dòoch 13.–17.09. 2012
vo Francúzskom Ploerene. Postup na uvedené majstrovstvá
Európy si vybojovali prví štyria
policajti. Na 100 km trati sa Majstrom Slovenska PZ stal Ondrej
Streèko z OR PZ Poprad, ktorý
bol aj celkovým víazom Martinského cyklomaratónu , striebornú
medailu si vybojoval Stanislav
Køemen z PPU Košice a bronzovú medailu získal bývalý olympionik z Atlanty Pavol Zaduban z
PMJ Dubnica nad Váhom. Ako
štvrtý postúpil Radoslav Csuka z
PPÚ Nitra.
Viac informácií o cyklomaratóne nájdete na webovej stránke
www.rctmartin.sk.
Ján Holiga, Martin

V súaži družstiev si najcennejšiu trofej, pohár za 1. miesto, vybojoval reprezentaèný tím KR PZ v Žiline vedený kpt. Bc Jozefom Hluzákom, v zložení: npráp. Oto Calík so služobným psom Lasco Polícia – Slovakia a npráp. Marián Boháèik so služobným psom Bond.
dvojèlenná delegácia vojenského
letectva – plk. Ing. Peter Prokop,
velite¾ dopravného krídla gen. Milana Rastislava Štefánika a pplk.
Ing. Tibor Pavel, náèelník štábu
dopravného krídla gen. Milana

výbušnín a výbušných systémov
v priestoroch letiska a v lietadlách.
Text a foto:
Mgr. Peter Nevolný

Nového rektora APZ v Bratislave
budú voli 9. októbra
Rozhodol o tom v pondelok
akademický senát školy, agentúru SITA o tom informoval predseda senátu Jozef Haládik. Termín odovzdania návrhov na
kandidátov urèil senát na 2.
októbra. Policajnú akadémiu zatia¾ vedie Štefan Koèan, ktorý je
poverený vykonávaním funkcie
rektora do vymenovania nového
rektora akadémie.
Bývalého rektora policajnej
akadémie Václava Krajníka odvolal senát 12. júla. Za jeho
odvolanie hlasovalo v tajnej vo¾be všetkých 17 prítomných èlenov senátu. Dôvodom na odvolanie bolo poškodenie mena

školy a tiež porušená policajná
prísaha zo strany rektora. Do
dvoch týždòov od hlasovania
senátu ho na návrh ministra
vnútra Roberta Kaliòáka definitívne odvolal z funkcie prezident
Ivan Gašparoviè.
Minister Kaliòák verí, že nové
vedenie školy sa zbaví spomínaných problémov „razantne, aby
škola opä nadobudla dobré meno,“ povedal agentúre SITA.
Pod¾a neho senát urèite pripraví
nové pravidlá, ktoré by mali manipuláciám a podvodom zamedzi.
(SITA, 4. 9. 2012)
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Policajtom by mohli pomáha kolegovia
s výsluhovým dôchodkom
Policajti by mali dosta pomocníkov. Pozíciu asistenta policajta zavádza novela zákona o
sociálnom zabezpeèení policajtov
a vojakov, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní
a plati by mala od nového roka.
Pod¾a navrhovanej legislatívy
budú môc vyslúžilí policajti aj ïalej pomáha svojim bývalým kolegom. Asistentom policajta sa môže sta osoba, ktorá slúžila v polícii, poberá výsluhový dôchodok,
nie je staršia ako 62 rokov a
spåòa požiadavku aspoò základného policajného vzdelania.
Asistent policajta bude môc
plni svoje úlohy iba v prítomnosti
policajta. Bude ma policajnú uniformu s oznaèením, že ide o asistenta policajta. Na prsiach bude
ma pripnutý preukaz. Oproti policajtovi bude môc používa donucovacie prostriedky len miernejšej intenzity.
Policajní asistenti budú za
svoju prácu odmeòovaní, budú
ma uzatvorenú dohodu o pracovnej èinnosti. Asistent policajta
bude môc napríklad vyzva na
preukázanie totožnosti, ale aj
obmedzi osobnú slobodu, ak na
to bude zo zákona dôvod.
Návrh zákona o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov
zavádza okrem asistenta policajta aj množstvo zmien, ktoré sa týkajú predovšetkým výsluhových
dôchodkov.
SITA, 31. 8. 2012

Výsluhoví dôchodcovia si asi
vydýchnu, vláda preberala dane
Výsluhoví dôchodcovia z radov bývalých vojakov a policajtov
by sa nemali obáva, že im súbežne výsluhové dôchodky zdania aj na ne zavedú nový odvod
aj napriek tomu, že teraz sú na
stole oba takéto návrhy.

Zdanenie výsluhových dôchodkov ako ostatných príjmov,
teda 19–percentou sadzbou, navrhuje v novele dani z príjmov rezort financií. Zavedenie odvodu
vo výške 10 percent, a to až do
dosiahnutia veku 62 rokov, zas
rezort vnútra v novele zákona o
sociálnom zabezpeèení policajtov
a vojakov. Obaja ministri však už
dnes odmietajú, že by sa napokon do praxe dostali obe novinky.
„To sú alternatívy, to nie sú súbežné veci,“ vyhlásil po dnešnom
rokovaní vlády šéf rezortu vnútra

Robert Kaliòák (Smer–SD). Rovnako reagoval aj šéf rezortu financií. „Toto môžem aj ja potvrdi
a vyluèujem, že by bol súbeh návrhu našej a ich legislatívy,“ vyhlásil Peter Kažimír (Smer–SD).
V súèasnosti sú pod¾a Kaliòák
v najintenzívnejšej fáze rokovaní
o tom, aké bude závereèné riešenie. Minister považuje za dôležité, aby celý „tím“ ozbrojených zložiek, teda tých, ktorí ešte slúžia,
a tých, èo už sú poberate¾mi
výsluhových dôchodkov, ahali za
spoloèný povraz a mali pocit spoloènej zodpovednosti.
Kaliòák preferuje riešenie, ako
peniaze udrža v systéme so ciálneho zabezpeèenia vojakov a
policajtov, teda na osobitnom
úète. Tomu zodpovedá zavedenie navrhovaného 10–percentného odvodu z výsluhových dôchodkov.
Rezort financií posudzuje najmä to, èi zmeny zabezpeèia dlhodobú udržate¾nos systému. „Do
ich návrhu ja ešte pridávam pripomienku zákazu súbehu práce
a poberania výsluhového dôchodku do dosiahnutia veku starobného dôchodku,“ dodal Kažimír.
(Krátené redakcia)
(SITA, 12.09.2012)

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
AUGUST 2012
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
52. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
13/2012 o zriadení chovateľskej
komisie pre služobných psov
53. o vykonaní previerok zo
streleckej prípravy príslušníkov
Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaradených do I. a II. výcvikovej skupiny
54. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
48/2011 o zriadení bytovej komisie Prezídia Policajného zboru
55. ktorým sa vyhlasuje policajná akcia „Beta“
56. o zriadení pracovnej skupiny na vykonanie zmien organizačnej štruktúry útvarov služby

kriminálnej polície Policajného
zboru
58. o vykonaní previerok zo
sebaobrany príslušníkov Policajného zboru útvarov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky
59. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie opravnej skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej
polície v Bratislave
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
17. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 16/2008 o organizačnom poriadku Prezídia Policajného zboru v znení neskorších predpisov
18. o informačnom toku v
rámci predprodukčnej prevádzky
informačného systému Policajného zboru ACHERON

Milé kolegyne, milí kolegovia!
Každý mesiac nájdu svojho
èitate¾a tisíce výtlaèkov mesaèníka POLÍCIE, nech pracujú
kdeko¾vek v rezorte èi mimo neho po celom Slovensku i v zahranièí – hoci to v podmienkach
nášho ministerstva nie je
celkom jednoduché. Keï noviny
opustia rotaèku, èaká ich k vám
ešte pomerne zložitá cesta.
Najprv ich treba rozpoèíta a
pobali: výsledkom aj fyzicky
dos namáhavej práce s takým
množstvom výtlaèkov je vyše
dvesto ruène oznaèených a
opeèiatkovaných zásielok v podobe tenkých i hrubších obálok
a desiatok ruène viazaných balíkov. Na každej zásielke je môj
daktyl. Obálky putujú na podate¾òu na Pribinovej ulici v Bratislave, balíky si rozoberú naši
kuriéri pod¾a krajov a POLÍCIA
štartuje k adresátom, spravidla k
predsedom základných organizácií. Potom je už na nich, aby
zabezpeèili ich pružné doruèenie až na váš pracovný stôl.
Samozrejme, bez aktuálnej
adresy zásielka svojho èitate¾a
nenájde. Stáva sa aj, že novinky, prechádzajúce mnohými ru-

kami, zablúdia kdesi na strastiplnej služobnej ceste z Bratislavy cez kraje a okresy až na
obvodné oddelenia a ïalšie samostatné pracoviská.
Milé kolegyne, milí kolegovia,
ak sa tak stane, ak vo zvyèajnom èase nemáte v rukách
aktuálny výtlaèok POLÍCIE, preverte najprv u svojho predsedu,
èi náhodou… Ak ani on (ona)
nevie, kde noviny zablúdili, nemusíte hneï telefonova èi písa
predsedovi OZP v SR alebo
podpredsedom. Majú v hlave
dos iných starostí a najmä: nedoruèujú noviny. V prípade zme-

ny adresy, zmeny èlena OZP
zodpovedného za doruèovanie
novín v ZO èi iných problémoch
s novinkami vám odporúèam
posla mail na najjednoduchšiu
mailovú adresu v rámci MV SR:

policia@minv.sk
Túto adresu mám z celého
rezortu iba ja v redakènom PC,
mail nemá kam zablúdi. Rád
pomôžem, keï to bude možné a
èlenovia vedenia OZP v SR vám
budú povïaèní, že nemusia venova èas veciam, ktoré nemajú
v pracovnej náplni.
Váš Peter Ondera

Balenie novín je skrátka fuška... A to sa aj autor týchto riadkov už od apríla nemá ani kde občerstviť...

Pútnici odovzdali pápežovi dary od ministra vnútra SR a Èestnej stráže
Pútnická výprava Ordinariátu
Ozbrojených síl (OS) a Ozbrojených zborov (OZ) SR pod vedením vojenského ordinára biskupa
Františka Rábeka sa vrátila zo 7.
národnej púte do Ríma a Vatiká-

nu. Na púti sa zúèastnilo 128 príslušníkov OS SR, Policajného a
Hasièského a záchranného zboru
s rodinami. Putovali po stopách
slovanských vierozvestcov sv.
Cyrila a Metoda, k hrobom apoš-

Vaše rozhodnutie darova krv môže
rozhodnú o osude iného èloveka
Zložky krvi sú stále nenahradite¾ným liekom pre pacientov s urèitými druhmi ochorení a pri mnohých život ohrozujúcich stavoch.
Obete úrazov a nehôd, ¾udia podstupujúci operácie, chorí lieèiaci
sa na leukémiu, nádorové ochorenia, ochorenia krvných buniek, tí
všetci potrebujú krv. Približne 180 000 transfúznych jednotiek èervených krviniek sa každoroène spotrebuje iba na Slovensku.
Stredná odborná škola Policajného zboru Košice sa viackrát v
roku zúèastòuje hromadného odberu krvi. Dòa 28. augusta 2012 v
rámci
kampane
„Prázdninová kvapka
krvi“ organizovanej
Slovenským èerveným krížom, územným spolkom Košice
–mesto, prostredníctvom mobilnej transfúznej jednotky Hematologicko–transfu ziologického oddelenia Nemocnice Košice – Šaca a.s. darovalo v priestoroch školy krv 36 poslucháèov a
kurzistov – z toho 11 prvodarcov; pä policajtov stáleho stavu – odborných uèite¾ov a jedna obèianska zamestnankyòa.
Škola za uplynulé roky patrí k najpoèetnejším organizovaným
skupinám, vrátane prvodarcov (viac ako 50 %). Organizovanie mimovyuèovacích aktivít v oblasti výchovno–vzdelávacej, záujmovej,
športovej a v neposlednom rade humanitnej sú zložkami výchovného pôsobenia pedagogických zamestnancov na zaèínajúcich policajtov. Propagácia darcovstva krvi prispieva k formovaniu a rozvíjaniu ich osobnosti a k napåòaniu myšlienky „Pomáha a chráni“.
Ján Šimko, SOŠ PZ Košice

tolov sv. Petra a Pavla a k hrobu
svojho diecézneho patróna sv.
Šebastiána, patróna vojakov.
Vrcholom programu bola úèas
pútnikov na generálnej audiencii
Benedikta XVI., po skonèení ktorej zástupcovia výpravy odovzdali
pápežovi dary – od ministra
vnútra SR Roberta Kaliòáka strieborné mince s motívmi Svätej rodiny, ako aj originálnu slovenskú
fujaru, ktorú vyrobil príslušník
Èestnej stráže prezidenta SR slobodník Milan ¼alík, informoval
kancelár a hovorca Ordinariátu
OS a OZ SR Tibor Ujlacký.
V rámci oficiálneho programu
pútnici zo Slovenska navštívili aj
Slovenské pápežské kolégium
sv. Cyrila a Metoda, hlavné pápežské rímske baziliky, hrob pápeža Jána Pavla II., hrob sv. Cyrila a ïalšie pamiatky. Mali
možnos vidie aj verejnosti a turistom neprístupné miesta Vatikánu, ako sú kasárne švajèiarskej
gardy a Vatikánskeho žandárskeho zboru s ich zbrojnicami, Hasièskú stanicu Vatikánu èi garáže
najstarších nosidiel, koèov, ale aj
súèasných papamobilov.
Ordinár OS a OZ SR Mons.
Rábek a jeho kapláni každý deò
celebrovali sv. omše pre pútnikov
v známych rímskych bazilikách.
Úèastníkov pútnickej výpravy
zo Slovenska sprevádzali aj
ve¾vyslanec SR pri Svätej stolici
Jozef Dravecký a ve¾vyslankyòa
SR v Taliansku Mária Krásnohorská, uviedol Ujlacký.
(TASR, 10. 9. 2012)
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