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V Európe to
vrie!
V uplynulom mesiaci zažili grécke Atény viacero
masových sociálnych protestov, spojených s násilnosami. Lietali zápalné
f¾aše a dlažobné kocky. Zranených bolo nieko¾ko desiatok policajtov. Podobne tomu bolo v Španielsku, vo
Francúzsku, v Taliansku, v
Portugalsku i v Po¾sku. Kríza si vyberá svoju daò,
Európa vrie. V záujme udržania verejného poriadku
príslušníci policajných zborov denne nasadzujú svoje
životy, pritom vlády im znižujú platy a škrtajú ich sociálne benefity. EuroCOP v
rezolúcii prijatej na jesennom zasadaní upozoròuje
vlády: Na vnútornej bezpeènosti nešetrite, len zhoršíte
situáciu!
Viac vo vnútri èísla v rozhovore s podpredsedom
OZP v SR Mariánom Magdoškom.

M. Litva: Prioritou OZP v SR je trvalá udržatelnos osobitného systému sociálneho zabezpeèenia

Upravená novela zákona è. 328 mieri do vlády
cov vo veku od 55 do 62 rokov
nesmie dôjs k nijakému ïalšiemu zdaneniu ani k dodatoènej
odvodovej povinnosti. Keïže
otázka 10–percentného odvodu
je stále ešte otvorená, viac nemôžem poveda, je to ešte vecou
dohody.
l Èo keï sa dodatoèné pol Pán predseda, je už všet- Hneï na úvod zdôrazním, že hovorím o situácii ministerstva vnút- kusy o zmeny objavia ešte v
ko jasné?
Návrh je v podstate pripravený ra, pretože akéko¾vek prepojenie parlamente, aj keï vláda nájde
na odoslanie vláde, niektoré osobitných úètov s rezortom ob- konsenzus?
ustanovenia však boli spracova- rany by smerovalo k trvalému míMinister vnútra ako predkladané variantne, v dvoch èi viace- nusu.
te¾ má v rukách silnú páku – môl Aký je poh¾ad odborov na že návrh z parlamentu stiahnu.
rých alternatívach, o ktorých sa v
týchto dòoch musia ešte do- celý tento proces?
Osobne verím, že novela parla hodnú ministri obrany, vnútra a
Prioritou OZP v SR je trvalá mentom prejde a bude prínosom
financií. Dali sme slovo, že kým udržatelnos osobitného systému pre stabilizáciu osobitného úètu,
nebudú rokovania ukonèené, ne- sociálneho zabezpeèenia ako ne- z dlhodobého h¾adiska je ve¾mi
budeme o sporných bodoch infor- oddelite¾nej súèasti celého systé- potrebná. H¾adali sme najoptimova. Kým sa však tieto noviny mu zabezpeèenia policajtov z málnejší prienik solidarity a
dostanú k našim èitate¾om, všet- h¾adiska nárokov na ich službu, záujmov jednotlivých skupín èi
ko už bude jasné a znenie návr- na spôsobilos vykonáva policaj - strán. Aktívnym policajtom môhu, ktorý pôjde do vlády zverejní - nú službu po stránke fyzickej, žem poïakova za ich konštrukme, najèerstvejšie informácie mô - psychickej i zdravotnej, èo zna- tívny, racionálny postoj k novele.
žeme ponúknu na našej webovej mená, že nie je možné ráta s vý - S dôchodcami bola diskusia záintranetovej stránke.
konom tejto služby do klasického konite zložitejšia, ale napokon sa
l Hovorme teda o tom, o dôchodkového veku. To je zá- zrodil konsenzus. Musím podèiarèom v tejto chvíli hovori mô - kladná premisa, preèo policajti knu, že všetky výpoèty predpopotrebujú odlišný systém. Ak kladanej stabilizácie úètu sú založeme.
Všetky spomenuté alternatívy niekto povie, že však starší poli - žené na urèitých predpokladoch,
smerujú k naplneniu základnej cajt môže ís do civilu a robi v ci - ktoré sa môžu, ale nemusia napožiadavky na dlhodobú udrža - vile, tak áno, môže, ale jeho up - plni. Vyrovnanos každého systelnos nášho osobitného systé- latnenie na trhu práce je pod- tému poistenia je daná pomerom
mu sociálneho zabezpeèenia, vy - statne sažené, znevýhodnené. prispievate¾ov a poberate¾ov, výšchádzajú z uplatnenia nanese- Systém musí tieto znevýhodnenia kou príjmovej èasti a výškou výných pripomienok a z nájdenia vyrovna. Preto trváme na požia - davkov. V našich podmienkach
spôsobu, ako ten systém vyváži. davke, že u výsluhových dôchod (Pokraèovanie na strane 2)

Návrh novely zákona è. 328 je v úplne závereènej fáze
spracúvania pripomienok. V tejto súvislosti redakcia POLÍCIA požiadala o rozhovor predsedu OZP v SR Miroslava
Litvu, ktorý sa celý èas bezprostredne podie¾al na novelizácii návrhu. Rozhovor sa uskutoènil 15. novembra 2012.

Spoloène za sociálne istoty a
dôstojné pracovné podmienky,
to je ústredné heslo VII. zjazdu
Konfederácie odborových zväzov, ktorý sa dnes zaèal v Bratislave.
Na zjazde sa okrem delegátov zúèastòuje aj poèetná delegácia zo spriatelených zahranièných odborových centrál a v

stola do ulíc. Potom to môže by
jedna iskra, jeden kontakt policajta a demonštrujúceho, zranenie, èoko¾vek…“, obrátil sa na
odborárov predseda vlády.
„Chcem vás všetkých požiada
o zdravý rozum. Musíme zosta
za rokovacím stolom a presadzova svoje práva legitímnym spôsobom… My bude-

VII. zjazd: Novým prezidentom
KOZ SR je Jozef Kollár (SLOVES)
Podpredseda OZP v SR Marián Magdoško bol zvolený
za èlena predstavenstva
dopoludòajších hodinách na vrcholné odborárske snemovanie
zavítal aj predseda vlády SR
Robert Fico, ktorý v príhovore o.
i. povedal: „Odbory som vždy
považoval za strategických
partnerov a v tomto duchu sa
snažím aj správa. Budem robi
všetko pre to, aby som odstránil
akéko¾vek pokusy vnies do našej spolupráce momenty, ktoré
by nás výrazne rušili,“ zdôraznil.
Robert Fico odborárov požiadal
o pochopenie a zachovanie
zdravého rozumu v ažkých èasoch hospodárskej krízy. „Nikdy
nebudem spochybòova legitímne právo ¾udí štrajkova. Nikdy. Nikdy nebudem proti tomu,
aby ¾udia využívali základné
práva a slobody, ktoré majú v
Ústave SR. Ale je na Vás, drahí
priatelia, ako ïaleko sa sociálne
napätie dostane od rokovacieho

me robi všetko pre to, aby sme
Vám vyšli v ústrety. Sme sociálno–demokratická vláda a
našou povinnosou je robi všetko pre budovanie sociálneho
štátu. Rokova. H¾ada riešenia.
Sociálny dialóg je základná pracovná metóda mojej vlády,“ povedal.
Na záver prvého dòa rokovania VII. zjazdu Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR v
Bratislave si delegáti zvolili nové orgány.
Novým prezidentom KOZ SR
sa stal Jozef Kollár z Odborového zväzu SLOVES. Z hlasujúcich 125 delegátov získal 92
hlasov. Bol jediným navrhnutým
kandidátom, doterajší prezident
KOZ SR Miroslav Gazdík už nekandidoval. Na rozdiel od minulosti bude ma KOZ SR len jed(Pokraèovanie na strane 2)
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Upravená novela zákona è. 328 mieri do vlády
(Pokraèovanie zo strany 1)

však niektoré predpoklady musia
fungova – je to napríklad presun
odchodného z osobitného úètu
do rozpoètu kapitoly vnútra. Otvára sa tiež priestor pre zvýšenie
príjmov úètu prijímaním nových
policajtov a zníženie výdavkov
spä prijímaním policajtov– výsluhových dôchodcov, ktorí spåòajú
všetky podmienky a odišli zo zboru v posledných troch rokoch.
Ïalšou finanènou posilou je navýšenie percent odvodu pre zamestnávate¾a i zamestnanca. Život v najbližších dvoch – troch rokoch ukáže, èi sa predpoklady
naplnili. Napríklad: èi sa podarí
prija to¾ko policajtov, s ko¾kými
rátame, èi nevznikne nejaká nová
vlna odchodov. Napokon, hoci je
to morbídne a smutné, ešte aj
štatistika úmrtnosti našich poberate¾ov dôchodkov má nemalé
kolísania, ktoré je ažké štatisticky zarámcova.
l Otázka valorizácie platov
a dôchodkov..
Došlo k tomu, že sa valorizácia dôchodkov odtrhla od podmienky valorizácie platov. Valorizácia dôchodkov bude v zákone,
pre aktívnych policajtov je na rok
2013 plánovaná nula. Boli sme
zásadne proti. V èom je však pozitívum, že sa prechádza na model totožný s terajším modelom
vo všeobecnom sociálnom poistení, valorizácia sa nebude realizova percentuálne, ale pevnou

sumou. Tento systém vnímame
ako ve¾mi spravodlivý, pomôže
totiž najmä tým dôchodcom, ktorí
mali nízke dôchodky napriek ve¾a
odpracovaným rokom.

l Èas policajtov ešte nedosiahla hranicu 15 rokov služby,
èaká ich predåženie na 25 ro kov, èo však nie je skokové.
Hovorí sa o prechodnom roè nom období. Èo pod tým rozu mie?
Jednoducho povedané – ko¾ko
rokov ti ešte chýba do pätnástich
rokov, o to¾ko rokov budeš slúži
dlhšie na dosiahnutie hranice, kedy ti vzniká nárok na dôchodok.
l Objavilo sa množstvo ná zorov, že situáciu nášho oso bitného úètu ve¾mi poškodil
politicky rozhodnutý príchod
nových zložiek do štruktúry MV
SR, konkrétne železniènej polí cie, požiarnikov a Horskej záchrannej služby.

Rozlíšme: železnièná polícia
mala svoj osobitný úèet a prišla k
nám s prebytkom, ktorý sa v našom osobitnom úète rozplynul.
Peniaze požiarnikov a príslušníkov Horskej záchrannej služby
naozaj ostali v pokladni Sociálnej
poisovne, všetky naše pokusy
odstráni túto nespravodlivos boli
neúspešné, už sa k tomu viac nebudem vyjadrova, niè na tom
nezmeníme. Sociálna poisovòa
mala pre nás jediný návrh – vstup
policajtov do všeobecného systému. Èo sme s vïakou odmietli.
Musím však poveda, že bez
oh¾adu na iné faktory bola pre
stratovos systému rozhodujúca
extrémne vysoká odchodovos
policajtov v posledných rokoch.
l Z celého radu zmien – ktoré sa vám najviac páèia a ktoré
naopak?
Neviem, èi je to správny pojem, ale nepáèia sa mi žiadne
zmeny, všetky však smerujú k
dlhodobej udržate¾nosti systému.
Celý tento proces má dve roviny:
jedna je finanèná, spoèíva v úsilí
o vyrovnanos príjmov a výdavkov. A druhá rovina je morálna, tá je v obhájení opodstatnenosti existencie osobitného
systému sociálneho zabezpeèenia, jeho primeranosti podmienkam služby a spravodlivosti. Isto,
každý by chcel viac, mnoho ¾udí
však zabúda na to, že prázdnou
kasièkou sa ažko trasie, vtedy ju
už ani netreba stráži. Stráži sa

Vláda oznaèuje prijatú normu za modernú a vyváženú

Parlament definitívne odsúhlasil zmeny v Zákonníku práce
Poslanci 82 hlasmi vládneho
Smeru dali zelenú zmenám v Zákonníku práce (ZP). Ich definitívnym schválením sa návrhy,
ktoré pod¾a rezortu práce posilòujú práva zamestnancov a
pod¾a opozície iba odborárov,
dostanú od januára budúceho roka do praxe. Plénum pritom odmietlo pozmeòovacie návrhy z
opozièných radov, ktoré chceli
zruši rannú prácu vo sviatok,
obmedzi gastrolístky èi posunú
úèinnos novely o jeden rok.
Pod¾a navrhovaných zmien sa
má nieko¾ko stotisíc dohodárov
èiastoène vyrovna výhodami a
svojím pracovným postavením
zamestnancom. Rozšíri sa tak
má pod¾a predkladate¾a, ministerstva práce, pokrytie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru o viaceré ustanovenia.
Na dohodárov sa budú primerane vzahova ustanovenia o
pracovnom èase, teda o nadèasovej práci èi pracovnej pohoto vosti. Tiež budú ma možnos
ospravedlnenia v prípade neprítomnosti zo zdravotných dôvo dov. Dohodárov sa budú týka aj
ustanovenia o minimálnej mzde,
keïže sa dohody stanú pra covným pomerom.
Nebudú však ma nárok na dovolenku, aj keï to pôvodne rezort
plánoval zavies. „Nie je totiž
možné túto otázku rieši pri viace rých súbežných dohodách,“ zdô vodnil minister Ján Richter
(Smer). Ostatné ustanovenia o
odmeòovaní zamestnancov, ako

napríklad nárok na stravné, sa na
nich tiež nebudú vzahova. Zákonník však umožòuje, aby sa na
nich odbory a firmy dohodli v kolektívnej zmluve.
Navrhovaná novela pracovného kódexu prináša aj zmeny vo
výplate odstupného. „Budú ma
naò nárok zamestnanci, ktorí odpracovali vo firme nepretržite aspoò dva roky,“ povedal štátny tajomník rezortu Branislav Ondruš.
Maximálna hranica bude štvormesaèné odstupné pre zamestnancov, ktorí robili pre jednu spoloènos celkovo viac ako 20 rokov.
Po novom už nebude možné
dohodnú v kolektívnej zmluve,
aby zamestnávate¾ mohol nariadi alebo dohodnú rozsah práce
nadèas nad limit ustanovený v
zákone, teda 400 hodín roène.
„Tým sa ruší možnos dohodnú v
kolektívnej zmluve úpravu, ktorá
je pre zamestnanca nevýhodnej šia, než ustanovuje zákon,“ vysvetlil rezort.
Pracovníci tak budú môc roène odpracova najviac 400 hodín
nadèasov, prièom 150 z nich im
môže nariadi zamestnávate¾ bez

ich predošlého súhlasu. Výnimkou je zdravotnícky personál, ktorý bude môc pod¾a zákona odpracova až 250 hodín nariadených zamestnávate¾om.
Zmenou má prejs aj reazenie
pracovných pomerov. Doteraz
možné predåženie zmluvy maximálne trikrát v priebehu troch rokov sa znižuje na maximálne
dvakrát v priebehu 24 mesiacov.
„Úèelom je zvýši kvalitu práce na
urèitú dobu zabezpeèením uplatòovania zásady nediskriminácie
a vytvori rámec na zamedzenie
nezákonného opakovaného uzatvárania takýchto zmlúv,“ konštatovalo ministerstvo.
Novela sa týka aj s¾úbených
zmien v prípade odborových organizácií. Po novom už nebudú
musie tieto orgány preukazova
svoju èlenskú základòu, teda
reprezentatívnos v podniku. Zároveò sa zavádza pre firmy povinnos vytvori zástupcom zamestnancov podmienky na výkon
ich èinnosti, prièom rozsah poskytnutého pracovného vo¾na s
náhradou mzdy sa ponecháva na
dohodu medzi oboma stranami.
(TASR, 25. 10. 2012)

Podpredseda OZP v SR Marián Magdoško bol zvolený za èlena predstavenstva
(Pokraèovanie zo strany 1)

ného viceprezidenta. Stal sa
ním Slavomír Manga z Odborového zväzu KOVO. Vo vo¾bách
získal 95 hlasov.
Delegáti zvolili aj èlenov svo jich orgánov. Za èlena Predsed-

níctva KOZ SR bol zvolený aj
podpredseda OZP v SR Marián
Magdoško.
V piatok zjazd pokraèuje druhým, závereèným dòom.
Bratislava, 15. novembra
2012

musí proces, aby neostala prázdna, aby bol systém primeraný
podmienkam služby a spravodlivý. Morálne oprávnenie na existenciu osobitného systému môžeme ma vtedy, keï bude sebestaèný a nebudeme pýta od
obèanov na naše dôchodky. A èo
sa mi nepáèi? Nuž, nepáèia sa mi
opatrenia, ktoré sme museli pri ja, ale boli nevyhnutné, ak nechceme skonèi ako Gréci. Pripomeniem, že 15 rokov služby ako
hranicu do dôchodku mali už v
Európe len dva štáty: my a Èesi.
Tí však s ove¾a horšími podmienkami, ako my. A tiež prechádzajú
na 25 rokov – ale tak, že po
dovàšení riadneho dôchodkového
veku sa èeskému dôchodcovi vypoèíta dôchodok pod¾a všeobecného systému. Ak by mu vyšlo
menej ako mal, má mu to doplati posledný zamestnávate¾.
l Spoèítajme si plusy nového systému, ktoré doò majú
vlia viac peòazí: je to predåženie doby služby, zvýšenie
odvodových percent pre obe
strany, prijímanie nových èi
staronových policajtov, eventuálne 10–percentný odvod. To
sú faktory, ktoré sú lieèivom.
Majú však aj rizikové miesta z
h¾adiska odhadu výšky predpokladaných príjmov. Napríklad odchodovos.
Zjednoduším to: náš systém je
v podstate obdobou systému všeobecného systému dôchodkového zabezpeèenia z h¾adiska prispievate¾ov a poberate¾ov. Náš

systém má jedinú výhodu v tom,
že poèet prispievate¾ov neklesá,
nevýhodu v tom, že vzh¾adom na
dåžku služby nám príliš rastie poèet poberate¾ov. Nevieme redukova poèet poberate¾ov inak, len
dlhodobým odkladom, teda predlžením služby. A potom pohybom výšky dávky. U nás bol napríklad rátaný dôchodok pod¾a
najlepšieho z posledných desiatich rokov. Myšlienka fajn, realizácia èasto pochybná, vyvolení
dostali šancu prudkého navýšenia platu v poslednom roku pred
odchodom do dôchodku. Je to
nespravodlivé voèi ostatným, poèet rokov na výpoèet dôchodku
sa bude postupne rozširova až
na desa. Vysoko pozitívne hodnotím úsilie ministerstva doplni
existujúce tabu¾kové miesta, pretože po úbytku ¾udí sa vlastne len
rozdelili úlohy medzi ostatných –
a za èoraz menší plat. Zdôrazòujem, že v absolútnych èíslach išiel
priemerný plat policajta oproti roku 2009 dole o 60 eur. Preto na
požiadavke valorizácie platov budeme trva so všetkou dôslednosou už pre rok 2014, peniaze
si zaslúžime viac ako školstvo,
nech sa na nás aj hnevajú. Naši
obèianski zamestnanci vychádzajú platovo ove¾a horšie ako iné
rezorty. A ešte chcú kráti všetkým rovnako? Vláda ustúpila lekárom, sestrám, uèite¾om – a my
sme kde? V ïalšom období bude
pre nás otázka príjmov prioritná.
Zhováral sa Peter Ondera

Rezolúcia, prijatá výkonným výborom EuroCOP–u
na jesennom zasadaní (Berlín, 30.10. 2012)Vplyv
úsporných opatrení na policajné služby v EÚ
Nasledujúca rezolúcia bola na našom jesennom zasadaní prijatá jednomyse¾ne na podnet gréckych kolegov, uznávajúc katastrofálne neprimeraný, nepriaznivý vplyv úsporných opatrení v rámci
policajných služieb našich èlenských organizácií.
1. Policajné odbory a zamestnanci organizácie EUROCOP–u
(predstavujú viac ako 500–tisíc policajtov a zamestnancov z 27 krajín) sa dnes zišli v Berlíne s cie¾om predovšetkým preskúma
úèinnos Schengenskej dohody a vytvori odporúèania Európskej
únii a signatárom Dohody, ako by sa mohlo zlepši fungovanie dohody.
2. V tomto kontexte je vhodné poveda, že EUROCOP vyjadruje hlboké znepokojenie nad faktormi, ktoré sú mimo kontroly policajných organizácií. Vedú k oprávnenej obave, že kapacita národných policajných síl v boji proti trestnej èinnosti je vážne ohrozená kvôli závažnosti škrtov verejných výdavkov na policajných
platoch a rozpoètoch.
3. EUROCOP berie na vedomie poznatky, predložené na tejto
konferencii, že zlyhanie jednotlivého èlenského štátu EÚ, ktorý je
tiež signatárom Schengenskej dohody, by vážne ohrozilo úèel a
celkovú efektivitu Dohody.
4. EUROCOP sa domnieva, že je nepopierate¾né, že zlyhanie
vlády udrža políciu s primeranými zdrojmi povedie k zhoršeniu kvality života obèanov a tým sa ïalej zhorší dopad súèasnej finanènej
krízy.
5. EUROCOP vyzýva vlády krajín Európskej únie uzna odhodlanos, profesionalitu a policajtmi prinesené obete a obnovi riadne
podmienky služby pre svojich policajtov.
6. Pri príprave tohto uznesenia, EUROCOP úctivo pripomína vládam ich povinnosti stanovené Radou Európy v roku 1993 ako Kodaòské kritériá, ktoré sa snažia vytvori spoloèné normy pre demokraciu a právny štát, základné pre èlenstvo v EÚ.
Preto vyzývame všetky príslušné vlády, aby upustili od neochoty k základným finanèným investíciám do policajných služieb a pripustili, že vnútroštátne ekonomické oživenie by bolo
najlepšie asistované a pravdepodobnejšie zaistené údržbou
riadne zabezpeèených policajných služieb schopných udržiava poriadok a právny štát, a to najmä v èase, keï narastá potenciál pre konfrontáciu širokej verejnosti so zloèincami využívajúcich oslabené policajné služby.
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O jesennom zasadaní EurocOP-u a kolektívnom vyjednávaní s M. Magdoškom

Schengenská hranica musí fungova ako má, inak stráca zmysel
l Èomu sa venovalo je senné zasadanie?
Ve¾mi dôležitým bodom bola
panelová diskusia na tému ochrany hraníc schengenského priestoru. Ïalej sa zasadanie venovalo
príprave mimoriadneho kongresu
EuroCOP–u, ktorý bude v Barcelone v marci 2013, preberal sa
rozpoèet za rok 2012 s èerpaním
do kongresu, diskutovalo sa o
výške príspevkov èlenských organizácií do spoloènej pokladnice a
tiež sa hovorilo o výhodách a ne-

výhodách uvažovaného presahovania centrály EuroCOP–u z
Luxemburgu do Bruselu. Na zasadaní sme prijali za riadneho
èlena EuroCOP–u odborový zväz
Litvy, ktorý momentálne reprezentuje 4 400 èlenov. Prerokovala sa aj rezolúcia gréckych policajtov, protestujúcich proti úsporným balíèkom vlády a list maïarských kolegov s podobným obsahom. Napokon, hovorilo sa aj o
výrobe a distribúcii samolepiek s
logom EuroCOP–u pre všetkých
èlenov.
l Poïme najprv k obsahu
panelovej diskusie. Schengen
je vážna téma.
Zloženie diskutérov bolo zaujímavé a pestré. Panelovú diskusiu
v úlohe moderátora viedol Terry
Spence, èlen výkonného výboru
EuroCOP–u, predseda odborovej
organizácie policajtov Severného
Írska, ïalej Angela Smith, barónka z Basildonu, èlenka britskej
Snemovne lordov, predseda nórskych policajných odborov Arne
Johannessen, za Frontex Richard
Baumgartner, ako aj reprezentant
najsilnejšieho európskeho zväzu
Jörg Radek, viceprezident fede rálneho výkonného výboru nemeckých policajných odborov
(GdP) a poruèík Georgios Spyre lis, zastupujúci grécku políciu.
Bolo to vlastne prvé stretnutie
tohto druhu, centrálu viedlo k zorganizovaniu diskusie množstvo
problémov, s ktorými sa v praxi
stretáva ochrana schengenskej
vonkajšej hranice. Zabezpeèujú
ju policajti národných štátov vo
ve¾mi rozdielnej kvalite, niekde
nemajú ani pitnú vodu na oddeleniach, inde èelia obrovskému náporu imigrantov zo severnej Afri ky, samozrejme všade prevláda
spoloèný znak nedostatok fi-

nancií. Považovali sme za potrebné otvori túto tému na európskej úrovni v prvom rade diskusiou s FRONTEX–om, èo je špecializovaná agentúra pre správu
operatívnej spolupráce pri vonkajších hraniciach Schengenu, a
následne da tieto otázky do pozornosti rade ministrov vnútra a
spravodlivosti. V tejto súvislosti
už prezidentka EuroCOP–u Anna
Nellberg písala eurokomisárovi
pre vnútornú bezpeènos so žiadosou o stretnutie a zavedenie
pravidelných konzultácií s èlenmi
rady ministrov pre vnútornú
bezpeènos a spravodlivos, pretože keï v ochrane hranice
Schengenu zlyhá jedna krajina,
ohrozuje to celý Schengen a
zmysel jeho existencie. Vážne
problémy majú najmä prímorské
štáty v Stredozemí, všade sa sažujú na znižovanie rozpoètov, ale
nie najlepšia situácia je aj v niektorých pobaltských krajinách. Ani
v zložitej finanènej situácii štáty
nesmú šetri na vnútornej bezpeènosti, a už vôbec nie na
schengenskej hranici, pretože nesú zodpovednos voèi všetkým
ostatným. V tomto duchu sa nesie aj rezolúcia, prijatá na jesennom zasadaní EuroCOP–u.
Musím v tejto súvislosti poznamena, že slovensko–ukrajinská hranica je z h¾adiska kvality ochrany
jedna z najlepších v Schengene.
l Rozdiely v kvalite ochrany
sú vidite¾né, otázne sú príèi ny…
Doterajší vývoj jasne ukazuje,
že kritériá pre prijatie jednotlivých
krajín do Schengenu neboli vždy
rovnaké, my sme poctivo splnili
všetky prísne kritériá, iné krajiny

l Slabým èlánkom EÚ je
momentálne aj Grécko, krízu
chce vláda zažehna brutálnymi škrtmi výdajov aj v oblasti
vnútornej bezpeènosti.

Naši grécki kolegovia sa èasto
ponosujú, na druhej strane nevieme od nich dosta hodnoverné
informácie o reálnej sociálnej situácii gréckych policajtov, napríklad o ich skutoènej výške platov. Hocako, aj ich hlas prispel k
rozhodnutiu delegátov EuroCOP–u vyda už spomenutú rezolúciu, adresovanú vládam všetkých európskych krajín, aby nešetrili na bezpeènosti.
l Spomínate finanèné problémy EuroCOP–u, uvažuje sa
o zvýšení èlenských príspevkov?
Áno, financovanie EuroCOP–u
je ve¾mi napäté, siaha sa na rezervy v rozpoète. Návrh na zvýšenie èlenského príspevku za
jedného èlena tu bol, a, samozrejme, nestretáva sa s ve¾kou
podporou, ale definitívne bude o
òom rozhodnuté na jarnom mimoriadnom kongrese.
l V èom je problém, neplatia èlenské krajiny?
Neplatenie bol problém najmä
zo strany èasti nových èlenov.
Práve OZP v SR prišiel na jarnom zasadaní EuroCOP–u s návrhom, aby v prípade, že príslušný zväz nemá uhradené èlenské poplatky, znášala náklady na
pobyt delegátov vysielajúca organizácia. Toto pravidlo bolo prijaté
a malo priam zázraèný úèinok,
všetky krajiny a zväzy majú uhradené príspevky.
l A aj tak je problém s financovaním?

Prezidentka EuroCOP-u Anna Nellberg s viceprezidentom EuroCOP-u Miroslavom Litvom a delegáciou litovských odborárov
boli prijaté dos benevolentne a
teraz nie sú schopné reálne plni
svoje povinnosti. Skrátka, je treba
ešte urobi ve¾mi ve¾a, aby schengenská hranica všade fungovala
ako má, inak nemá zmysel. V
tejto súvislosti ešte musím spomenú, že zasadania sa zúèastnil
aj štátny tajomník nemeckého fe derálneho ministerstva vnútra Ole
Schröder, ktorý prišiel vysvetli
nemeckým kolegom, preèo je
ve¾ký rozdiel v sociálnom zabez peèení policajtov a vojakov, slúžiacich v zahranièných misiách.

Problém je najmä vo ve¾kom
poète malých zväzov, ktoré sa v
minulosti nie celkom premyslene
prijali do EuroCOP–u a mnohé
ani nemuseli plati, pretože mali
štatút pozorovate¾a. Tým sa stáva, že èlenské za niektoré zväzy
ani nepokrýva náklady spojené s
pobytom ich delegátov na zasadaniach, nehovoriac o nákladoch
na chod centrály, výdaje na rôzne
konferencie a podobne. Pobyt
delegáta na zasadaní vyjde centrálu v priemere na 1 750 euro, v
èom je zahrnuté ubytovanie a

stravovanie, prenájom priestorov
i napríklad tlmoènícke služby.
l Ktorí èlenovia EuroCOP–u
sú vlastne najmenší?
Organizácia anglickej jadrovej
polície má 850 èlenov. Monako
má 606 èlenov, Island 658, Luxemburg 1 600.
l Èo teda s ekonomikou
EuroCOP–u?
Sú dve alternatívy riešenia:
buï sa zvýšia èlenské príspevky
na každého èlena, alebo sa menším stanoví minimálna paušálna
èiastka, ktorú musí èlenská organizácia zloži do centrály, aby
uhradili aspoò náklady za svojich
delegátov. Bude to rieši kongres.

stretnú k prehodnoteniu finanènej situácie s možnosami valorizácie k 1. júlu 2013. Ostatné body ostávajú na úrovni roka 2012,
my sme však požiadali, aby polhodinové skrátenie pracovnej doby bolo zakotvené priamo vo vyšších kolektívnych zmluvách, nie
ako fakultatívna možnos pre
podnikové zmluvy. Udržanie
skrátenia pracovnej doby bola z
našej strany kardinálna požiadavka. Vláda s tým problém nemá, problém má vo vzahu k verejnej službe ZMOS, keïže s vládou podpísali memorandum, že v
súvislosti s krízou budú obce a
mestá akceptova úsporné opat-

Rovnako návrh presahovania
centrály EuroCOP–u do Bruselu,
ktorý sa zdôvodòuje potrebou
tesného kontaktu s európskou
exekutívou. Analýza ukázala, že
by to bol neúnosne nákladný
krok, sme rozhodne proti. Potreba kontaktov s exekutívou v Bruseli sa dá vyrieši aj lacnejším
spôsobom.
l Spomenuli ste akési autonálepky s logom EuroCOP–u.
O èo ide?
Návrh vznikol v našej èlenskej
základni, aby aj naši èlenovia takouto formou mohli prezentova
svoju príslušnos k EuroCOP–u i
k odborárom v materskej krajine.
Nálepky pre svoju èlenskú základòu zaviedla IPA a myšlienka
sa nám páèi, je to urèitý prejav
solidarity a veríme, že nálepky
môžu by užitoèné napríklad pri
cestách našich èlenov do zahranièia. Návrh som predniesol na
zasadaní EuroCOP–u, aby boli
vyrobené pre všetkých èlenov
EuroCOP–u. Myšlienka sa èlenom zapáèila a OZP v SR bol poverený vypracova grafický návrh.
Uvažujeme o tom, aby nálepka
popri logu EuroCOP–u obsahovala aj logo príslušného národného zväzu èi združenia, alebo aspoò príslušnos k štátu.
l Rozbehlo sa kolektívne
vyjednávanie, v tomto roku je –
nemyslím tým len rezort vnútra
– ve¾mi dramatické. Ako vidíte
problémy optikou hlavného vyjednávaèa?
Kolektívne vyjednávanie zmlúv
vyššieho stupòa pre verejnú a
štátnu službu je prakticky ukonèené. V èase, keï budú ma toto
vydanie v rukách naši èitatelia, už
môže by všelièo jasnejšie. Predbežná dohoda s vládou na rok
2013 ráta s nulovou valorizáciou,
ale v máji 2013 by sme sa mali

renia, prijaté vládou. Ak by teraz
súhlasili, porušili by toto memorandum. Musia si to najprv
odsúhlasi orgány ZMOS–u. Keï
sa dohodnú, 21. novembra by sa
kolektívne zmluvy vyššieho stupòa mohli podpísa – hoci bez
úèasti školských odborov, ktorí
odmietli.
l Ako je to s viazaním
prostriedkov rozpoètu vo výš ke 5 percent na mzdy a 10 percent pre kapitálové výdavky
pre rok 2013?
Je na rezortoch, ako sa úlohy
zhostia. Nám ostáva len veri, že
vedenie nášho ministerstva v
zmysle ústnych prís¾ubov nájde
schodné cesty, ako sa s týmto
problémom èo najbezbolestnejšie
vyrovna. Veríme, že pri rokovaní
so zamestnávate¾om využije ministerstvo všetky možnosti, budeme pri rokovaniach ve¾mi dôslední a využijeme všetky legálne
prostriedky.
l Vyjednávanie na úrovni
rezortu? Zmeny v obsahu návrhu zmlúv pre rok 2013?
Predložili sme návrhy kolektívnych zmlúv a teraz èakáme,
ako sa urèia termíny vyjednávaní.
V štátnej a verejnej službe je to
jasné vo vzahu k vyšším zmluvám. Zásadnou našou požiadavkou v podmienkach rezortu je
zvýšenie stravného, pretože sa
nehýbalo nieko¾ko rokov. Žiada me tiež navýši sociálny fond.
Ideme aj s nieko¾kými návrhmi,
ktoré si nevyžadujú financie, je to
najmä oblas kariérneho postupu,
kde je situácia v posledných rokoch v našom rezorte až na
smiech, o nejakých princípoch sa
tu nedá vôbec hovori. Keï to ide
v západných krajinách, tak to
musí ís aj u nás.

Ilustračná snímka

V dòoch 30. a 31. októbra sa v Berlíne konalo riadne jesenné zasadanie EuroCOP–u. Odborový zväz polície v SR
na òom tradiène reprezentoval náš delegát, podpredseda
Marián Magdoško. Redakcia POLÍCIA mu položila nieko¾ko otázok.

Zhováral sa Peter Ondera
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Sta sa v službe obeou útoku násilníka v nijakom prípade nebýva výhra
Silný pud sebazáchovy a dobrá príprava: najlepší recept, ako preži v zdraví

Neprejde pomaly ani deò, aby sa v médiách neobjavila
správa o fyzickom útoku na verejného èinite¾a, najèastejšie na príslušníka PZ. Pri nejednom z nich dôjde aj
k zraneniu policajta, niekedy s dôsledkom práceneschopnosti èi nebodaj ešte s nieèím horším.
Mali šastie…
Naostatok zarezonoval vo verejnosti prípad v Marcelovej z 25.
októbra, kedy silne opitý (tri promile) vodiè poèas bežnej dopravnej kontroly spôsobil dve strelné
poranenia práporèíkovi z OO PZ
v Bátorových Kosihách. Policajt
našastie prežil. Pod¾a prvých
informácií však celá udalos nesvedèí o pripravenosti dvojèlennej
hliadky zvláda nepredvídate¾né
udalosti a naopak, má znaky nedodržania postupu a priameho
ignorovania taktiky služobného
zákroku i vlastného pudu sebazáchovy. Dvaja policajti, sediaci v
aute, boli pre strelca s 9 mm
pišto¾ou a s ve¾mi blízkej vzdialenosti ¾ahkým cie¾om… Neby
možno tých troch promile, po¾ahky sme mohli do štatistiky policajtov, usmrtených pri výkone
služby, pripísa èíslo dva…
Okolnosti tohto konkrétneho
prípadu ešte preveruje odbor
kontroly KR PZ v Nitre, prípad z
Marcelovej však opä otvoril
diskusiu o reálnej pripravenosti
policajtov èeli nepredvídaným
udalostiam, o tom, že ochrana ži-

vota a zdravia musí by pre policajtov v každodennej službe základnou prioritou, lebo pri charaktere policajnej práce možnos
aj vážnych dôsledkov útoku vylúèi celkom nemožno. Naopak, treba s nimi neustále ráta.
Nepríjemnosti…
Štatisticky azda situácia nie je
obzvláš dramatická. Ani pri
poh¾ade dozadu za posledných
pätnás rokov – z h¾adiska poètu
útokov na policajtov – nevidie výrazné skoky ani vývojové krivky,
ktoré by sa vymykali zo štatistického priemeru. Škoda však
každého policajta, ktorý musí v
dôsledku služobného úrazu odís
do civilu, škoda každého práceneschopného policajta, pretože
zranenia bolia a za neho musia
slúži iní. Nehovoriac o ïalších,
možno ešte nepríjemnejších dôsledkoch, ako je samo zranenie.
Dnes je priam módnym hitom prichytených páchate¾ov okamžite
podáva trestné oznámenie na
policajta a zranený príslušník má
èo vysvet¾ova inšpekcii, kto udrel
prvý… A aj keï sa náhodou trest nému oznámeniu vyhne, podo-

Z Nariadenia ministra vnútra SR č. 27/2008

Vyšetrenie služobného úrazu
Èl. 16
(1) Rozsah zodpovednosti za
služobný úraz alebo chorobu z
povolania urèuje nadriadený,
oprávnený policajta ustanovi
alebo vymenova do funkcie po
vyšetrení príèiny a okolností
vzniku služobného úrazu.
(2) Pred urèením rozsahu
zodpovednosti za služobný
úraz sa posudzuje,
a) èi bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných aktov riadenia (ïalej len „interný predpis“) vzahujúcich sa k plneniu
úloh poškodeného policajta
kontrolované a zo strany nadriadených vyžadované,
b) èi bol poškodený policajt
pred plnením úloh pouèený a
na plnenie úloh náležite vyškolený,
c) èi nedošlo k poškodeniu
zdravia poškodeného policajta
jeho ¾ahkovážnym konaním, neopatrnosou alebo neprimera ným správaním,
d) v èom spoèíva príèina
vzniku služobného úrazu poš kodeného policajta a aké opatrenia je potrebné vykona na
odstránenie príèiny vzniku slu žobného úrazu.

prípravy, priamy nadriadený
poškodeného policajta skúma,
èi èinnos, poškodeného policajta, pri ktorej došlo k úrazu, bola súèasou výcvikového plánu
alebo osnov taktickej výuèby v
ten deò.
(4) Ak dôjde k poškodeniu
zdravia u iného útvaru ministerstva alebo útvaru zboru, než u
ktorého je poškodený policajt
služobne zaradený, vyšetrenie
vykoná útvar, u ktorého k poškodeniu zdravia došlo a podklady postúpi k prerokovaniu a
rozhodnutiu útvaru, v ktorom je
poškodený policajt služobne zaradený.

ÈI.17
(1) Poškodenie zdravia policajta sa neposudzuje ako služobný úraz, ak bol úraz spôsobený
a) pri èinnosti policajta, ktorá
nebola súèasou výcvikového
plánu alebo osnov taktickej vý uèby v deò, keï k poškodeniu
zdravia policajta došlo,
b) pri èinnosti policajta, poèas ktorej neplnil úlohy, ktoré
mu vyplývajú z funkcie, do kto rej je ustanovený a ktoré mal
policajt vykonáva na základe
príslušných zákonov, všeobec (3) Ak došlo k poškodeniu ne záväzných právnych predpizdravia na organizovanej te- sov a interných predpisov,
c) pri èinnosti policajta, po lesnej príprave alebo pri vyko návaní výcviku alebo pri pre- èas ktorej neplnil úlohy, ktoré
vierkach telesnej zdatnosti ale - mu boli urèené nadriadeným na
bo pri previerkach zo streleckej základe pokynu alebo rozkazu.

zrievavým otázkam zo strany
nadriadených sa nevyhne, pretože služobný úraz je nepríjemnos,
ktorá plní fascikle a nemusí vrha
dobré svetlo na kvalitu práce riadiacich pracovníkov. Aj preto je
dobré ma poriadne naštudované
napr. príslušné nariadenie ministra o služobných úrazoch a myslie na jeho obsah každý deò v
službe, nepodceòova služobnú
prípravu a dba o svoju fyzickú
kondíciu. Hocikedy sa môže
zís…
Rôzny prístup
Hovorili sme vari s desiatkou
policajtov, ktorí boli zranení pri
výkone služby, ale slúžia ïalej.
Zaujímali nás reakcie okolia,
najmä nadriadených. Cítili ubolení zranení policajti morálnu podporu kolegov a šéfov, alebo skôr
prevládol podozrievavý poh¾ad a
obvinenia, že dotyèný si spôsobil

zranenie vlastnou neopatrnosou
a im len narobil zbytoènú prácu a
papierovaèky?
Ako to už býva, skúsenosti sa
ve¾mi rôznili od prípadu k prípadu
a väèšina oslovených požiadala o
anonymitu. Zároveò však väèšina
zranených potvrdila, že v kolektíve cítili ve¾kú solidaritu, podporu
a všestrannú pomoc aj od nadriadených, navštívili ich dokonca aj
v nemocnici, pomohli rieši vzniknuté rodinné problémy súvisiace
s hospitalizáciou. Viacerí naši
anketári sa však ponosovali, že v
úlohe poškodených sa z nich na
súde ešte aj prokurátor snažil
urobi „blbca“, ktorý si trebárs ruku zlomil sám, keï sa uhýnal
pred úderom útoèníka, hoci ruku
zlomil práve ten úder… Èasté sú
teda súdne pokusy urobi z útoèníka obe a opaène. V jednom prípade sa anketovaný policajt cítil

by dotknutý aj podozrievavým
prístupom vyšetrovate¾a už v prípravnom konaní. Naostatok, niektorých naopak mrzel neutrálny
postoj nadriadených, ktorí zranenie v službe považovali za èisto
osobnú vec policajta a èíslo do
štatistiky. Niè viac, niè menej.
Samozrejme, èlenovia OZP v
SR majú v nutných prípadoch
možnos požiada OZP stanoveným postupom o právnu ochranu.
V súhrne však platí: Sta sa
poškodeným, sta sa obeou násilného útoku v službe nie je nijaká výhra. Tí, èo to prežili, spoloène zdôrazòujú: Naozaj sa èlovek v službe niekedy dostane do
situácie, ktorú nemôže oèakáva,
ale podvedomo s òou musí vždy
ráta a by neustále v strehu. Zažili to na vlastnej koži…
Peter Ondera

Sú naši policajti dobré pripravení na ochranu svojho života a zdravia?
Teoreticky áno, prax je ove¾a rozmanitejšia
V každom prípade fyzického útoku na policajta, tobôž v
prípade zranenia, teda vzniku
služobného úrazu, majú nadriadení, prípadne i kontrolné
orgány následne množstvo
povinností a administratívy.
Ako vlastne predchádza podobným úrazom? Sú, mali by
by policajti dobre pripravení
aj na nepredvídané situácie?
Aj o tom sa redakcia POLÍCIA
rozprávala so zástupcom riadite¾a odboru poriadkovej polície PPZ mjr. Mgr. Marekom
Petrušom.
n Do útvarov stále pri chádza ve¾ký poèet mladých
¾udí. Ako sú reálne pripravení
na to, že v službe môžu prís aj
o život?
Základné vedomosti a praktické návyky, ako si chráni život a
zdravie, dostávajú policajti v rámci základnej policajnej prípravy
SOŠ PZ. Môžeme sa teraz spori
o tom, èi je príprava dostatoèná.
Vzh¾adom na súèasnú celkovú
dåžku štúdia je v študijnom programe v rámci služobnej a telesnej prípravy vyèlenený primeraný poèet vyuèovacích hodín,
máme však svoj názor na celkovú dåžku štúdia, je pod¾a nás nepostaèujúca, to je všeobecne
známa vec. Ve¾a teda záleží aj od
toho, èi má poslucháè záujem
pracova na sebe aj vo chví¾ach
vo¾na, èi vníma, že to, èo sa teraz
nauèí a ako sa pripraví, bude
potrebova každý deò v službe a
èi vníma, chápe svoju prípravu
ako prípravu na celoživotné povolanie. Chodíme aj na skúšky na
SOŠ PZ, tam vidie, že väèšina
mladých policajtov má základy v
tomto smere zvládnuté. Sporné
však je, èi sa im to, èo sa nauèia,
dostane aj do krvi a èi sa tak dokážu správa aj v každodennom
výkone služby. Vznik krízovej situácie je vecou okamihu.
n Dokážu?
Nemôžem zovšeobecòova, je
to individuálne od prípadu k prípadu. Faktom je, že ve¾a mladých

policajtov žije v presvedèení, že
im sa niè nemôže sta. A pod¾a
toho sa niekedy aj vo výkone
služby správajú. Niekedy si neuvedomujú, že musia by stále
pripravení na možné riziko, že sa
stokrát nemusí niè sta, ale
stoprvý krát môžu prís o život
alebo osta na invalidnom vozíku.
Je to jednoznaèná zodpovednos
najmä priamych nadriadených,
aby im toto vedomie každodenne
vtåkali do hláv a aby ich ïalej pripravovali na výkon služby aj v
tomto smere. Keï v rámci služobnej a telesnej prípravy budú
hra celé dopoludnie len futbal,
tak to asi nie je tá pravá príprava.
V praxi vidie, že èlenovia hliadky
nemajú zaužívané, že sa musia
neustále vzájomne isti, poskytova si ochranu. V tomto smere sú
mnohí mladí policajti ¾ahkovážni.
V súèasnosti je zodpovednos a
povinnos nadriadeného ove¾a
väèšia, pretože kolektívy na obvodných oddeleniach PZ sa ve¾mi omladili a nemá kto odovzdáva skúsenosti, nadriadený ich k
tomu musí neustále vies, dohliada na prípravu a preverova, èi
sa v praktickej èinnosti držia toho, èo sa nauèili.
n Trojroèní uèia jednoroèných… Nie je prípravy málo?
Svojho èasu sme vypracovali
Metodickúu príruèku pre potreby
príslušníkov služby poriadkovej
polície PZ, bola už aj aktualizovaná, nedá sa poveda, že by sa
nemali ako a z èoho uèi, je na to
aj vyèlenený priestor. Ak sa èas,
urèený na prípravu, efektívne využije a ak mladý policajt sám má
záujem aj vo vo¾nom èase cvièi,
zlepšova si kondíciu, potom má
aj po stránke psychickej väèšie
šance uchráni si život a zdravie,
pretože si môže viac dôverova
pri služobnom zákroku. Mal by
by neustále, v každej chvíli v
strehu. Je to len môj dojem, ale
mám pocit, že mladí policajti nemajú v sebe tú vnútornú pripravenos. Ve¾a z nich automaticky
predpokladá, že trebárs kontrolo-

vaný obèan aj pri dopravno–bezpeènostnej akcii bude ma voèi
nim rešpekt, úctu. Nie vždy je to
tak. Na druhej strane, mám aj ve¾a poznatkov, že mladí policajti
majú elementárne nedostatky v
zdvorilosti a to potom niekedy ¾udí ešte dráždi. Aj policajt, ktorý v
rámci služobnej èinnosti zastavuje auto, musí by vždy pripravený,
nevie, kto sedí za volantom, èi to
nie je ažký násilník v pátraní alebo vodiè, ktorý jazdí pod vplyvom
alkoholu a prípadne je ešte aj ozbrojený. Policajt musí ovláda služobnú zdvorilos a aj taktiku, lebo
s rukami vo vreckách sa nedá
úèinne bráni neèakanému útoku.
n Èasy sa zmenili, dnes sa
pri poh¾ade na policajta naozaj
nikto nestavia do pozoru. Keï
vám len vynadá, ešte je dobre…
Keï už ste to spomenuli, považujem za chybu, že z ustanovení Trestného zákona bola vyòatá skutková podstata trestného
èinu „verbálneho útoku na verejného èinite¾a“ a zároveò nedošlo k zavedeniu obdobnej skutkovej podstaty priestupku do zákona o priestupkoch napriek tomu,
že samotný legislatívny návrh na
túto skutoènos pamätal. To je
pod¾a mòa chyba. Dôvody azda
nemusím ïalej rozvádza.
Počet útokov na príslušníkov
PZ za roky 1997-2012
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Preukázal odvahu a zachránil dva ¾udské životy

Povýšenie ho neminulo
Za príkladné plnenie služobných povinností, prejav
statoènosti
a
záchranu
dvoch ¾udských životov minister vnútra Slovenskej republiky povýšil do hodnosti
poruèíka referenta oddelenia výkonu služby Okresného dopravného inšpektorátu
v Brezne OR PZ v Brezne
ppor. Martina Oce¾a. Preukázal odvahu a naplnil heslo
Pomáha a chráni.
Za preukázanie odvahy a
naplnenie hesla Pomáha a chráni mu osobne poïakoval aj riadite¾ KR PZ v Banskej Bystrici plk.

sme sa ís do tohto zamestnania,
aby sme ¾uïom pomáhali, chránili ich zdravie a keï im to zachráni život, je to neocenite¾ná záležitos. Prajem si, aby takýchto zamestnancov bolo v kolektíve èo
najviac,“ povedal riadite¾ okresného riadite¾stva pplk. Mgr. Ivan
Piliar.
Niekto to berie ako samozrejmos, iný ako hrdinský èin.
Povedzme si však pravdu, ko¾kí z
nás dokážu nabra odvahu, nestá bezprízorne nad zraneným a
v stresových situáciách poskytnú
prvú pomoc?
V pravý èas na správnom
mieste
Dòa 7. augusta 2012 veèer v
Polomke, došlo k zrážke osobné-

Breznianskeho policajta, ktorý zachránil dva životy, mimoriadne
povýšil riaditeľ KR PZ v Banskej Bystrici plk. Marián Slobodník
JUDr. Marián Slobodník, riadite¾
OR PZ v Brezne pplk. Mgr. Ivan
Piliar a riadite¾ ODI v Brezne mjr.
Ing. Rastislav Èupka.
„Tento èin je ažko popísa slovami, lebo každý riadite¾ si praje,
aby mal èo najviac takýchto podriadených policajtov. Odhodlali

ho auta s motocyklom. Pri havárii
sa zranil motocyklista so spolujazdom, mimochodom dvaja bratia, z toho mladší 21–roèný Rastislav vážne. Ako sa povie, našastie stáli pri òom anjeli, no v
jeho prípade to bol skutoèný záchranca ppor. Martin Oce¾. „Všet-

Španielski policajti sa nechcú podie¾a na vysahovávaní neplatièov
Policajní odborári v Španielsku dnes oznámili, že podporia policajtov, ktorí sa odmietnu podie¾a na vysahovávaní
¾udí neschopných spláca svoje
hypotéky. Reagovali tak na dva
najnovšie prípady samovrážd
zúfalých ¾udí, ktorých prišli
súdni zriadenci v sprievode policajtov vyhosti z domu.
Zjednotené policajné odbory,
ktoré zastupujú približne 25.000
policajtov, vo svojom vyhlásení
vyjadrili presvedèenie, že napo-

môžu k zastaveniu praktiky vysahovávania neplatièov.
Španielsky premiér Mariano
Rajoy v sobotu oznámil, že jeho
vláda sa chystá èo najrýchlejšie
zavies reformy, ktoré zastavia
súdne vysahovanie ¾udí pre
nesplácanie hypoték. Opatrenie
nasleduje po tom, èo 53–roèná
Španielka v Bilbau spáchala v
piatok samovraždu, keï ju súdni zamestnanci prišli z bytu vysahova.
(Sme, 11. novembra 2012)

Rektora policajnej akadémie budú
voli až vo februári
Rektora bratislavskej Akadémie Policajného zboru budú najbližšie voli až 12. februára 2013.
O druhom termíne volieb dnes
rozhodol akademický senát (AS)
školy. Informoval o tom jeho
predseda Jozef Haládik.
Bývalého rektora Václava
Krajníka v júli odvolal prezident
Ivan Gašparoviè po prepuknutí
korupènej kauzy v súvislosti s pri jímacími pohovormi.
Pod¾a predsedu AS Jozefa
Haládika sa kandidáti do druhého
kola môžu hlási do 4. februára.
Prvý termín volieb rektora bol
neúspešný. Do prvého kola vo¾by

sa prihlásili traja kandidáti. Jeden
vypadol, do druhého kola išli dvaja kandidáti, no nikto nezískal
nadpoloviènú väèšinu, spresnil
Haládik.
Ak v prvom kole nového termí nu nezíska žiadny kandidát
trojpätinovú väèšinu hlasov, do
druhého kola postúpia dvaja kandidáti s najväèším poètom hlasov. V druhom kole zvíazí ten, za
koho zahlasuje nadpolovièná
väèšina èlenov senátu.
Momentálne akadémiu vedie
Štefan Koèan, ktorý je poverený
vykonávaním funkcie rektora.
(Sme, 16. 10. 2012)

ko sa udialo ve¾mi rýchlo. Bol
som v rodièovskom dome, asi sto
metrov od miesta nehody. Zapoèul som zvuk motorky, náraz a
odrazu ticho. Sám som motorkár,
preto som tušil, že sa nieèo stalo.
Sadol som do auta a do minúty
bol na mieste. Videl som dvoch
mladých ¾udí rozhádzaných po
ceste, kaluž krvi a zaèal som
inštinktívne kona. Prezrel som
jedného ležiaceho a uvidel otvorenú ranu. Vedel som, že ak mu
nepomôžem, vykrváca. Nezaváhal som a spontánne mu pomohol. Okolo mòa sa pozeralo ve¾a
divákov, ale všetci len stáli, držali
si ústa a pozerali, èo sa stalo.
Málo bolo tých, ktorí boli ochotní
a mali silu pomôc,“ opisuje celú
situáciu Martin Oce¾.
K hrdinskému èinu sa pridal
ïalší
Tento hrdinský èin samozrejme nezostal bez povšimnutia a k
nemu sa ešte pridal ïalší. Dòa
20. septembra Martin Oce¾ zabránil neznámemu mužovi spácha
samovraždu skokom z Baldovského mosta do rieky Hron. „Išlo
tiež o náhodu. V nejakom èase
som bol s kolegom na urèitom
mieste, kde pán sedel na zábradlí, ponad ktoré mal preloženú jednu nohu. Odstavili sme auto a
prišli k nemu. Rozprával o tom,
že má rodinné problémy a chce
skonèi so životom, preto sme
museli zasiahnu. Stiahli sme ho
zo zábradlia a následne bol prevezený do nemocnice,“ vysvet¾uje Martin Oce¾.
Za záchranu života sa
poïakovali
Osobne sa svojmu záchrancovi v deò jeho povýšenia poïakoval Rastislav Oce¾ s rodièmi a
sestrou. Náhodná situácia, náhodná zhoda priezvisk. „Pánovi
Oce¾ovi prajem, nech sa mu darí
a nech pokraèuje v tom, èo zaèal.
Ve¾mi mu ïakujem za to, že mi
zachránil život,“ vyznal sa so slzami v oèiach mladý muž. Život
po nehode sa mu zmenil a sám
dúfa, že k lepšiemu. Prešiel
ažkou životnou skúškou a už by
to nikdy nechcel zaži. „Viem, že
keby som sa ocitol v podobnej situácii, radšej pomôžem, ako by
som sa len díval.“
Rodina sa s týmto osudným
dòom vyrovnáva dos ažko. „V
noci nespíme, stále sa k tomu
vraciame. Som však šastná, že
to dopadlo dobre. ¼udský život je
prvoradý,“ dodala Rasova mamina. Praje si, aby syn išiel študova na vysokú školu, no on túži
po zahranièí, kde by si zarobil,
aby mohol zaèa podnika.
Pomáha a chráni
Povýšenie na poruèíka prijal
Martin Oce¾ s pokorou. Necíti sa
ako hrdina a pod¾a jeho slov konal tak, ako to cítil. „ ¼udský život
je najväèšia hodnota, ktorú na
svete máme. Ocitol som sa na
urèitom mieste, ve¾mi rád som
pomohol a v druhom prípade v
spolupráci aj s kolegom,“ skromne podotkol Martin Oce¾. Svoju
prácu si váži a je rád, že sa mohol stotožni s heslom Pomáha a
chráni.

Zaujímavá ponuka
V roku 2011, ako bývalý príslušník PZ v súèasnej dobe starosta
obce a aj súèasný èlen Odborového zväzu polície v SR som oslovil
svojich kolegov z OR PZ v Žiari nad Hronom vo veci poskytnutia relaxaèných služieb v obecnom zariadení pod názvom Vodný raj, s.r.o.
Vyhne. Nako¾ko osobne poznám nároènos práce v Policajnom zbore, v ktorom som pôsobil dlhé obdobie, a ktoré prináša každodenný
stres a stresové situácie, s ktorými sa èlovek len ažko vyrovnáva,
rozhodol som sa Vás oslovi v rámci poskytovania relaxaèných služieb s nadštandardným benefitom pre zamestnancov Ministerstva
vnútra a ich priamych rodinných príslušníkova v rámci Slovenskej republiky. Cie¾om je oslovenie policajtov, ich rodinných príslušníkov,
ako aj zamestnancov z OR PZ v Žiari nad Hronom.
Ponúkam Vám z¾avu vybraného benefitu pre Vašich príslušníkov
Policajného zboru, ako aj obèianskych zamestnancov a jedného rodinného príslušníka poèas zimnej prevádzky do 30. apríla 2013 na
služby poskytované Vodným rajom s.r.o. Vyhne. Poèas letnej sezóny od 1.5.2013 do 15.9.2013 Vám poskytneme benefit s celodenným
vstupným vo výške 6 euro na osobu aj pre rodinného príslušníka od
pondelka do štvrtka. Znovu od 16.9.2013 bude plati táto ponuka pre
zimnú prevádzku. Naše zariadenie si môžete pozrie na obecnej
stránke www.vyhne.sk, alebo stránke www.vodnyrajvyhne.sk.
Ïalej ponúkame reštauraèné služby pre 30–40 osôb, veèierky,
školenia, koncoroèné posedenia spojené s wellness službami. Nezabúdame ani na našich dôchodcov, pre ktorých platia tie isté z¾avy po
predložení preukazu dôchodcu. Vieme zabezpeèi ubytovanie rôzneho druhu prostredníctvom ubytovate¾ov v obci, ktorých nájdete na
stránke obce Vyhne, www.vyhne.sk, vieme dohodnú aj 50
percentné z¾avy za ubytovanie.
1. Pre èlenov Odborového zväzu polície
Výplavový bazén + saunový svet + jakuzza (2 hod.)
…….. bežná cena 10,50 €
Vaša cena 4 €
2. Pre èlenov ŠKP Žiar nad Hronom
Výplavový bazén + saunový svet + jakuzza (2 hod.)
…….. bežná cena 10,50 €
Vaša cena 4 €
3. Policajti OR PZ v Žiari nad Hronom v aktívnej službe
Výplavový bazén + saunový svet + jakuzza (2 hod.)
…….. bežná cena 10,50 €
Vaša cena 4 €
4. Obèianski zamestnanci OR PZ v Žiari nad Hronom
Výplavový bazén + saunový svet + jakuzza (2 hod.)
…….. bežná cena 10,50 €
Vaša cena 4 €
5. Policajti na výsluhovom dôchodku, starobnom dôchodku
a ich rodinní príslušníci……… 4 €
V prípade záujmu o predloženú ponuku v našom zariadení sa
môžu príslušníci PZ a obèianski zamestnanci Ministerstva vnútra
preukáza na recepcii nasledovnými preukazmi:
služobný preukaz príslušníka PZ, preukaz zamestnanca PZ,
preukazom èlena OZP, preukazom èlena ŠKP PZ s preukazom
totožnosti, preukazom výsluhového dôchodcu, preukazom
IPA. Rodinný príslušník manžel (ka), ktorý (á) využije spoloèné
služby, preukáže sa obèianskym preukazom pre poskytnutie z¾avy.
Vladimír Bevelaqua
starosta obce Vyhne

Zatvorené bufety? Nekoneèná história…
V posledný aprílový deò sa
zatvorili dvere bufetov v budovách MV SR na Pribinovej, Raèianskej i Košickej ulici v Bratislave. Ministerstvo vnútra SR v
máji pripravilo verejnú súaž, víaz však napokon zmluvu so stanovenými podmienkami nepodpísal. Odvtedy je ticho. Pod¾a informácií z odboru verejného obstarávania MV SR nová, širšie koncipovaná súaž v oblasti stravovania zamestnancov MV SR má
by (oproti pôvodným prís¾ubom)
vyhlásená až v èase vyjdenia
nášho novembrového èísla – takmer pol roka po prvej neúspešnej

súaži! Nasledujú teda ïalšie mesiace èakania. Vysvetlení, preèo
to tak dlho trvá, majú kompetentní viacero, ale ani jedno prijate¾né pre zamestnancov. Ak odbor verejného obstarávania nevie
pružne „obstara“ takú malichernos, ako je prevádzka obyèajných bufetov, nechcime radšej
pozna reálnu situáciu vo výberových konaniach iných, pre život
rezortu možno ove¾a závažnejších komodít (hoci je èlovek jedlom živý…) Situácia na smiech,
na plaè, na zlos. A na vyvodenie
konkrétnej zodpovednosti.
(on)

Na èele Interpolu bude prvýkrát v histórii žena
Èlenské štáty medzivládnej
organizácie Interpol slúžiacej na
spoloèný boj proti medzinárodnému zloèinu si vo štvrtok na
svojom zjazde v talianskom Ríme zvolili nového šéfa. Ním sa
prvýkrát v histórii stane žena.
Ide o 58–roènú Mireille Balestrazziovú, ktorá sa vo svojom
rodnom Francúzsku preslávila

najmä bojom proti organizovanému zloèinu v meste Bordeaux
ale aj na ostrove Korzika. Doteraz pôsobila aj ako viceprezidentka výkonného výboru Interpolu pre Európu. Vo¾bu ocenil aj
francúzsky minister vnútra Manuel Valls, ktorý Balestrazziovú
považuje za „skvelú policajtku“.
(SITA, 8. 11.2012)
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Triatlonová (IRONMANOVÁ) eufória policajtov
„Azda najviac mi pri mojom športovaní pomohlo, že som
nikdy niè nemal a nikdy niè neznamenal…,“ povedal Emil
Zátopek.
Ani ja som nikdy niè nemala a
nikdy niè neznamenala. Rodièia
stavali dom a všetci traja súrodenci sme ako deti mali jeden bicykel. Peòazí nebolo. Obdivovala
som každý cesák, cyklistický
dres a snívala som s otvorenými
oèami, že aj ja budem ma raz taký….Ani dnes toho nemám ve¾a.
Jeden cestný bicykel, jedny plavky, okuliare a èiapku na plávanie
a troje tenisky na behanie (jedny
v práci, jedny doma a jedny u rodièov). Ale mám chu, motiváciu a
silu ís za hranicami Normálnosti,
Zvyèajnosti a Rozumnosti…. A z
toho sa zrodil minulý rok Ironman.
Po preteku emócie opadli a ja
som si stanovila nové méty a
ciele. Chcem ís o dva roky na
MS v Ironmane na Hawai. Ja
viem, je to odvážne, ale nie ne-

možné. Zaèala som beha, bicyklova, každé ráno o 6–tej som
plávala kilometre v bazéne. V januári som ochorela a vlieklo sa to
so mnou až do marca. Keï už
každý mal zimnú prípravu za sebou, ja som len zaèínala. Ostatní
pretekali a ja som brala každé
preteky ako tréning. V mysli som
si hovorila: Nesnaž sa by lepšia
v priemernej ríši, ale buï priemerná v ríši lepších. A tak som
trénovala ove¾a tvrdšie. Týždenne som behávala cez 100km, bicyklovala som veèer k rodièom
do NR a skoro ráno som sa vracala do BA. S vodou som zaèala by èoraz väèšia kamarátka na
dlhé trate. Ale…ale konèila som
doktorandské štúdium a bolo treba napísa a odovzda prácu. Tréningov som sa nechcela vzda a
tak som písala po nociach. Obèas

1. stretnutie èlenov Spolku psovodov
bezpeènostných zborov – veteránov
Bývalí profesionálni kynologóvia sa poèas svojej kariéry v
ozbrojených zložkách stretávali
na sústredeniach, školeniach,
seminároch a pretekoch. Pri výmene skúseností sa nielen
bližšie spoznávali, ale èasto sa
nadväzovali aj priate¾stvá.
Žia¾, tak ako je to v mnohých
iných prípadoch, platí aj u bývalých psovodov skutoènos, že
vzdialenos, ale èasto aj strata
spoloèných záujmov, majú za
následok, že stretnutia sú skôr
dielom náhody. I keï žijeme v
dobe informaèných technológií
a mobilných telefónov, poh¾ad
do oèí a podanie rúk sa nedajú
nièím nahradi. Uvedomujúc si
túto skutoènos, bol vïaka
osobnej iniciatíve prezidenta
Zväzu športovej kynológie Mgr.
Juraja Štaudingera založený
Spolok psovodov bezpeènostných zborov – veteránov.
I keï môžeme smelo poveda, že ide o stavovský spolok,
jeho hlavné poslanie nie je zamerané na obhajobu záujmov èi
zvyšovanie odbornosti. Jeho
cie¾om je združova osobnosti,
ktoré svoj život zasvätili službe
s najvernejším priate¾om a pomocníkom èloveka, avšak v súèasnej dobe sú mimo výkonu
služby.
Prvé stretnutie èlenov spolku
sa uskutoènilo v júli tohto roku.
Zúèastnilo sa ho do tridsa
osobností a rozhodne malo svoje zvláštne a neopakovate¾né
èaro. Nebolo dané len prítom nosou hosa spoza rieky Mora vy, pplk. Ing. Bc. Jiøího Rulca,
vynikajúceho publicistu a propa gátora služobnej kynológie, ktorý v rámci prezentácie pripravil
ve¾mi zaujímavý materiál, ale aj
tým, že mnohí sa stretli po
nieko¾kých rokoch po prvýkrát.

Príjemná atmosféra sa niesla v
znamení spomienok, zážitkov a
vo väèšine prípadov debaty
skonèili u psov a ich mimoriadnych výkonov – veï nevyhrávali len preteky, ale hlavne
stáli na strane zabezpeèovania
poriadku a odha¾ovania trestných èinov.
Verme, že Spolok psovodov
bezpeènostných zborov – veteránov, vyvinie aj v budúcnosti
ïalšie aktivity, kde si budú môc
bývalí, ale aj súèasní profesionálni kynológovia vymieòa skúsenosti a zaspomína na spo loène prežité chvíle v aktívnej
službe. Vyslovme tiež presvedèenie, že vznik a fungovanie
tohto spolku bude motiváciou
pre iné záujmové združenia v
rámci kynologického hnutia.
Jozef Šuster
Úèastníci prvého stretnutia
Spolku psovodov bezpeènostných zborov – veteránov
pplk. v. v. Ing. Bc. Jiøí Rulc,
mjr. v. v. František Nagy, mjr. v.
v. František Matuška, mjr. v.
v.Igor Daòovi, mjr. v. v. Milan
Kadlecaj, kpt. v. v. Ján Nosá¾,
kpt. v. v.Juraj Štaudinger st.,
kpt. v.v. Miroslav Gomola, kpt.
v. v. Ján Bohdan, kpt. v. v. Ivan
Fábry, kpt. v. v. Zoltán Lošónsky, kpt. v. v. Július Dovec,
kpt. v. v. Ing. Vladislav Šuster,
npor. v. v. Ivan Malèek, por. v.
v. Bc. Ivan Teren, npráp. v. v.
Jozef Kalman, plk. Mgr. Juraj
Štaudinger ml., kpt. Jozef
Èernák, npor. Mgr. Ivan Èipka,
npor. Ing. Vladimír Gallo, npor.
Marián Petrek, npor. Matej
Paulenka, npor. ¼udovít Radiè,
por. Vojtech Sabol, npráp. Ra dovan Loptám a npráp. Richard
Kosztúr.

som musela upusti od dlhých
cyklistických tréningov a uspokojila som sa len výletom na Pe zinskú Babu a spä.
V auguste som sa postavila
druhýkrát na štart Slovakmana v

Piešanoch. Nebolo mi všetko
jedno, lebo som vedela, èo ma
èaká. Plávali sme na Såòave, ale
bolo to ako návšteva u vodníka.
Riasy boli všade, obopínali celé
telo a vo vode sa tlaèili do úst.
Naj¾ahšie ako ís životom je prija
veci, ktoré nezmeníme, také, aké
sú. Jednoducho som si tie zelené
veci vo vode nevšímala a plávala
si 3,8km svoje. Krása, vyplávala
som o 7 minút skôr ako minulý
rok. Predsa to vstávanie o 5ej do
bazéna malo svoj význam! Tešila
som sa. Na biku som zainvestovala do karbónových kolies, ktoré
mali ís 180km samé. Nešli! Tu
som pochopila, že v živote sa dá
hocièo kúpi, ale kondièku nie.
Moje podvedomé šetrenie na bi-

cykli som našla až na maratóne,
ktorý nasledoval. Obula som si
tenisky, vypla mozog a len som
bežala. Nevnímala som ¾udí, ktorí
ma povzbudzovali, až keï som
sa pozrela na hodinky, zistila
som, že bežím tempo 4.55 na kilometer. Hop, to predsa nie je
možné. Pred pretekom som zo
špásu povedala, že budem beža
maratón 3.30. Nemyslela som to
vážne, lebo môj osobný rekord
na èistý maratón je 3.28. Riskla
som to. Bežala som maratón v
Ironmane za 3.31!!! Výsledný
èas: 10.26. Prekonala som síce
nieko¾koroèný ženský rekord v
Slovakmane, ale slovenská profíèka mi dala 20 minút….tie, ktoré
mi chýbali na bicykli. Nevadí, ja
sa aj tak teším, lebo mám motiváciu trénova. A ak všetko dobre
dopadne, nabudúce Vám už napíšem z Hawaia.
Ale tento èlánok nie je len o
mne. Minulý rok som pre POLÍCIU napísala èlánok Ironman
vlastnými oèami Inšpiroval ve¾a
¾udí k športu a hlavne k triatlonu.
Ani som netušila, že to bude ma
taký ohlas. Danka Števánková
(Akadémia PZ) absolvovala svoj
prvý Ironman v Rothe v Nemecku
a to hneï so skvelým èasom
12.06. Peo Majerník (Prezídium
PZ Ba) si spravil vlastný Ironman
doma a šiel ho sám. Šialenec.
3,8 km odplával na Akadémii PZ
(syn mu rátal bazény, takže nemohol oklama), na bicykli ho
skoro odfúklo a maratón behal so
svojím psom, lebo syn už zdupkal
z obèerstvovanej stanice, ktorú si
postavil pred domom. Toto, èo
dokázal Peo, nedokáže hociktorý
Ironmanista!!!! Pali Berník (PPU
Košice) sa postavil hneï na štart
Halfironmanu v Bátovciach a

vyskúšal si ešte pár triatlonov.
Tak ho to oèarilo, že budúci rok
chce ís svojho prvého Ironmana.
Rado Ferenèík (UOUÈ BA) ako
svoj prvý triatlon absolvoval
ažkého Oravamana, kde sa pasoval so studenou vodou a be hom v kopcoch, Robo Valièek
(KEÚ BB), šiel tiež svoj prvý
triatlon v Martine a hneï stál na
bedni, Zoli Herdicz (bývalý
zástupca KR PZ BA) šiel štafetu
v Slovakmanovi a po finishi povedal, že ide trénova na Ironmana….a ve¾a ve¾a športovcov, o
ktorých neviem, ale oni vedia…
A ja zas viem, že na šport nepotrebujete najlepší bicykel, 10
párov tenisiek, ale chu. Chu urobi nieèo pre svoje telo a dušu…urobi sami seba šastnými….lebo, keï ste Vy šastní, tak
sú šastní aj ¾udia okolo Vás.
To Vám zo srdca praje
Marcela Kováøová
Akadémia PZ Bratislava
P.S. Nesmiem zabudnú ani
na našich skalných triatlonistov.
Andreja Palinského (KR PZ Nit ra), ktorý skonèil Slovakmana za
9.49, Lukáša Zámeèníka (KR PZ
Bratislava), ktorý mieša karty na
každom triatlone, Rasa Vrždiaka
(OR PZ Poprad), ktorý zahviezdil
na Oravamane na stupni víazov….a na vás všetkých, ktorí sa
na tie stupne víazov ešte len
chystáte….

Upozornenie
Uzávierka budúceho èísla je 10. decembra 2012
Redakcia

Štefan Vojèák strieborný na Majstrovstvách Európy policajtov v zápasení

Historický úspech slovenskej výpravy
Pomerne malá slovenská výprava našich policajtov, vedená
plk. Ing. Stanislavom Zátorským,
dosiahla historický úspech na 16.
Majstrovstvách Európy policajtov
v zápasení, ktoré sa konali v
dòoch 9. až 12. novembra 2012 v
Prahe. V priebehu víkendu si zápasníci zo 17 krajín zmerali svoje
sily v gréckorímskom štýle a vo
vo¾nom štýle v športovom komplexe Olšanka.
Vo¾noštýliari v hodnotení krajín obsadili 6. miesto s celkovým
poètom 26 bodov. V poradí štvrtí
Bulhari získali 28 bodov. Víazmi
sa stali Nemci pred Rumunmi a
Francúzmi. Vynikajúci športový
výsledok dosiahol podpráporèík
Štefan Vojèák, príslušník KR PZ
Bratislava, ktorý vo vo¾nom štýle
v kategórii do 120 kg získal striebornú medailu po prehratom finálovom boji s Rumunom Chintcoan Raresom, úèastníkom LOH
v Londýne. Aj ïalší èlenovia slovenskej výpravy zasiahli do finálových bojov vo vo¾nom štýle.
Len o vlások ušla bronzová
medaila príslušníkovi KR PZ v
Bratislave práporèíkovi ¼ubošovi
Tiefenbachovi, ktorý v kategórii

do 84 kg skonèil na 4. mieste.
Zemiaková medaila sa ušla aj
strážmajstrovi Pavlovi Cíchovskému, príslušníkovi KR PZ v Trenèíne, ktorý v kategórii do 96 kg v
boji o tretie miesto prehral s
Nemcom Viktorom Rehom.
Spokojnos s dosiahnutými
výsledkami svojich zverencov vy-

zoh¾adnení možností, ktoré mala
slovenská reprezentácia na prípravu, je dosiahnutý výsledok pozoruhodný. Umiestnenie ostatných èlenov výpravy: strážmajster Ondrej Blaško, príslušník
SOŠ PZ Košice, vo vo¾nom štýle
v kategórii do 74 kg 8. miesto a
nadpráporèík Jozef Jenèo, prí-

slovil aj tréner slovenskej reprezentácie npor. Marek Sciranka,
príslušník PMJ KR PZ v Košiciach, ktorý poznamenal, že pri

slušník KR PZ Prešov v gréckorímskom štýle v kategórii do 84
kg 8. miesto.
(sz)
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V historickej radnici v Košiciach MV SR pripomenulo verejnosti Európsky deò boja proti obchodovaniu s ¾uïmi

Otroctvo v umeleckom stvárnení
Pokroková Európa si od roku
2007 pripomína utrpenie, ktorým
museli prejs státisíce obetí
obchodovania s ¾uïmi. Z dní v
kalendári bol na to vyhradený
18.október – stal sa Európskym
dòom boja proti obchodovaniu s
¾uïmi.
Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky si už druhý rok pripomína tento deò podujatiami organizovanými pre širokú verejnos,
ale tiež rozhlasovými a televíznymi kampaòami, ktoré pripravuje
pracovisko Kancelárie ministra
vnútra Slovenskej republiky
sídliace v Košiciach – Informaèné
centrum na boj proti obchodovaniu s ¾uïmi a prevenciu kriminality.
Pod záštitou primátora Rašiho
Keïže región východného Slovenska sa vyznaèuje vysokou
mierou nezamestnanosti a teda
aj potenciálne obete pochádzajú
prevažne z tohto regiónu, prebehol aj tohtoroèný Európsky deò
boja proti obchodovaniu s ¾uïmi
práve tu. Po minuloroènom
workshope priamo na Hlavnej ulici v Prešove, dali organizátori v
tomto roku prednos komornejšiemu prostrediu a umelecky ladenému programu. Pracovníkom
Informaèného centra na boj proti
obchodovaniu s ¾uïmi a prevenciu kriminality sa podarilo

níctva. Tematicky èerpali z javov,
ktoré zasahujú do zdravého vývoja mladej generácie – drogy, alkohol, gamblerstvo, závislos na
sociálnych sieach, obchod s
¾uïmi.
Dôvod na bilancovanie
O 11.00 hodine sa v priestoroch malachitovej siene košickej
historickej radnice konala tlaèová
konferencia, ktorej predmetom
bolo nielen pripomenú Európsky
deò boja proti obchodovaniu s
¾uïmi, ale zároveò bilancova, èo
sa v rámci problematiky urobilo
za predošlé obdobie. Novinárom
bol v premiére predstavený animovaný televízny spot, v ktorom
bol použitý motív známej slovenskej rozprávky Ako išlo vajce
na vandrovku. Poèas troch nasledujúcich mesiacov bude spot vysielaný vo verejnoprávnom rozhlase a televízii. Na otázky novinárov celoslovenských ale aj regionálnych printových i elektronických médií odpovedali – riadite¾ Informaèného centra na boj
proti obchodovaniu s ¾uïmi a prevenciu kriminality KMV SR –
JUDr. Štefan Jakaboviè, riadite¾ka odboru obchodovania s
¾uïmi ÚBOK P PZ pplk. Mgr. Anna Babincová, riadite¾ odboru
prevencie kriminality KMV SR
Ing. Jozef Halcin a vedúca slovenskej misie Medzinárodnej or-

níkmi výstavy. Pracovníci Informaèného centra na boj proti
obchodovaniu s ¾uïmi a prevenciu kriminality odpovedali na
rôzne otázky týkajúce sa závislostí medzi mladou generáciou a
nebezpeèenstva
novodobého
otroctva. Z výstavy si návštevníci
odnášali brožúru s titulom kam-

pane MV SR– Viete, èo teraz robí vaše diea? V jednoducho koncipovanej brožúre sa môžu najmä
rodièia dospievajúcich detí dozvedie ve¾mi užitoèné informácie o
bing– drinkingu, drogovej závis losti – jej prelínaní do trestnej èinnosti, ale tiež o obchodovaní s
¾uïmi. Nájdu v nej tiež kontakty

V èíslach štatistík dominujú obete z východu republiky. Novinári,
ktorí sa 18. októbra zúèastnili tlaèovej konferencie, prejavili o problematiku obchodovania s ¾uïmi živý záujem.

ganizácie pre migráciu Mgr. Zuzana Vatrá¾ová. Novinárom boli
odovzdané obaly s propagaènými
materiálmi. Výstupy z tlaèovej
konferencie zazneli v spravodajstve rozhlasových a televíznych
staníc už v priebehu štvrtka, ïal šie sa umiestnili do soboty – 20.
októbra.
Trafiking a iné neduhy
Program Európskeho dòa boja
proti obchodovaniu s ¾uïmi pokraèoval podveèer. O 17.30 otvoril riadite¾ Informaèného centra na
boj proti obchodovaniu s ¾uïmi a
prevenciu kriminality JUDr. Šte fan Jakaboviè a riadite¾ odboru
prevencie kriminality Ing. Jozef
Halcin výstavu plagátov, ktoré
vznikli zaèiatkom tohto roka v
rámci kampane Viete, èo teraz
robí vaše diea?
Súèasou výstavy boli tiež individuálne rozhovory sa návštev-

Naïa Šindlerová

Košickí policajti mali na MS najlepšieho brankára
Poèas uplynulého týždòa sa v
holandskom Eibergene uskutoènil jubilejný 30. roèník World
Police Indoor Soccer Tounament (WPIST), inak povedané
majstrovstvá sveta polície vo futsale. Na tomto podujatí sa predstavilo 86 družstiev, medzi ktorými nechýbali ani dva výbery zo

Bereksaszyho, zrejme by ani nevycestovali.
„Snažili sme sa vybra hráèov
a hlavne policajtov futbalistov so
skúsenosami z futsalu èi ve¾kého futbalu. Je pravda, že v Soko¾anoch je nás viac ako dos a
tak nebol problém zloži družstvo na tento významný turnaj. V

Slovenska. Paradoxne oba boli
z nášho regiónu IPA Košice a
Výber hraniènej a cudzineckej
polície Sobrance. Dodajme, že
medzi úèastníkmi bolo aj osem
národných reprezentácii. Organizátori rozdelili úèastníkov do
viacerých skupín, prièom v jednej deväèlennej sa ocitli obaja
slovenskí úèastníci.
Výber policajtov z Košíc pod
hlavièkou IPA Košice (Internacional Police Association) tvorili
hráèi ve¾kého futbalu ako aj futsalu pod taktovkou Vladimíra
Chovaníka, ktorý je hrajúcim trénerom Sokolian. Ako prezradil,
bol to už jeho štvrtý turnaj a dopadol najlepšie. Neby pomoci
šéfa klubu Soko¾any Františka

silnej konkurencii sme si nestavali prehnané ciele, avšak v kútiku duše sme verili, že by sme v
skupine mohli skonèi do tretieho
miesta. Musím poveda, že organizaène bol turnaj pekne pripravený a rovnako aj po športovej
stránke. Viaceré zápasy mali
ve¾mi dobrú úroveò,“ rozhovoril
sa V. Chovaník.
Pre jeho družstvo to nebol prvý turnaj v tomto roku a pochváli sa môžu viacerými triumfami a
pohármi. Ïalší si priniesli aj z
týchto majstrovstiev sveta, keï
skonèili na vynikajúcom piatom
mieste.
Košièania skonèili na 5.
mieste
Dušou družstva bol slovenský

Nástrahy dneška v umeleckých výpovediach stredoškolákov
použilo Informaèné centrum na boj proti obchodovaniu s ¾uïmi
v kampani Viete, èo teraz robí vaše diea?
zainteresova na podujatí primátora Košíc Richarda Rašiho, ktorý
prijal záštitu. Primátor Raši zároveò prepožièal na konanie všetkých aktivít poriadaných 18.
októbra v gescii Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky bu dovu historickej radnice v centre
Košíc. Konanie podujatia podporil
tiež tím Európskeho hlavného
mesta kultúry – Košice 2013, ktorý sa podie¾al na tlaèi plagátov
pre pripravovanú výstavu.
Osemnásteho októbra v ranných hodinách nainštalovali pra covníci Informaèného centra na
boj proti obchodovaniu s ¾uïmi a
prevenciu kriminality vo foyeri
historickej radnice sériu tridsiatich
plagátov, ktoré vzišli z komuni kaènej kampane s témou Viete,
èo teraz robí vaše diea? Autormi
plagátov sú žiaci troch slovenských škôl úžitkového výtvar-

na pomáhajúce organizácie.
Workshop vzbudil medzi návštevníkmi výstavy rôznych vekových
kategórií ve¾ký záujem.
O 18.00 hodine sa za prítomnosti zástupcov MV SR, vi ceprimátorky mesta Košice Renáty
Lenártovej,
zástupcov
U.S.Steelu Košice a ïalších vý znamných hostí uskutoènilo v divadelnej sále historickej radnice
divadelné predstavenie Vtáèatko
s problematikou sexbiznisu.
Predstavenie naštudoval poloprofesionálny divadelný súbor, ktorý
funguje pri Parku kultúry a oddychu v Prešove. Hra rozpráva skutoèný príbeh Slovenky, ktorú zobchodovali za úèelom sexuálneho
vykorisovania. Až po troch rokoch sa jej podarilo vyslobodi.
Divadelného predstavenia sa zúèastnilo vyše 200 návštevníkov.
Niet lepšieho ocenenia úsilia
pre organizátorov, ako záujem
verejnosti. Pracovníci Informaèného centra na boj proti obchodovaniu s ¾uïmi už dnes premýš¾ajú nad podobou Európskeho dòa
boja proti obchodovaniu s ¾uïmi v
budúcom roku. Zdá sa, že latku
nároènosti nasadili dos vysoko.

reprezentant vo futsale Kyjovský, z ktorého výkonu ažil
celý tím IPA. Najlepším brankárom turnaja sa stal Ján Kreith.
Košièania mali v skupine silné celky Švajèiarska, Anglicka,
Nórska, Ukrajiny, Maïarska, Nemecka, Cypru a spomínaný výber Sobraniec. V skupine ich èakalo osem stretnutí a postup do
ïalšej fázy mali zaistený prvé tri
družstvá.
„Dokázali sme ju vyhra, keï
sme postupne zdolali Švajèiarov
5:0, rovnakým skóre aj Anglièanov. Nórsko sme zdolali 2:0,
Ukrajinu 3:1, Nemecko 4:1. Maïarsku sme pod¾ahli 0:1, aj keï
sme boli poèas celého stretnutia
lepším celkom. S Cyprom a
Sobrancami sme remizovali
zhodne 0:0. Tieto výsledky nás
posunuli do play–off spoloène s
Cyprom a Sobrancami. V òom
sme narazili na výber Budapešti, ktorý sme mojím gólom a gólom Kyjovského vyhrali 2:0.“
„So silným výberom Barcelony sme remizovali 1:1, keï naším úspešným strelcom bol Lukáè a na penalty sme vyhrali
3:2. V boji o semifinále sme sa
stretli s Jordánskom, ktoré malo
ve¾mi dobrých hráèov. Tlaku súpera sme dokázali dlho vzdorova, ale prehre sme nedokázali
zabráni. Dovolím si poveda, že
tento celok si zaslúžil celkové
prvenstvo. Nestalo sa, lebo v
boji o finále prehrali s Ruskom,
neskorším víazom. Druhý skonèil Kazachstan, tretie bolo Jordánsko, štvrté Francúzsko a
piata prieèka patrila nám.“
(jg)
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Dobrá správa pre výsluhových dôchodcov? Kaliòák našiel peniaze na nových policajtov
Ešte donedávna v polícii
zostávali stovky neobsadených
miest. Dôvod? V rozpoète ministerstva vnútra chýbali peniaze na
ich platy. V praxi to pod¾a šéfa
policajných odborárov Miroslava
Litvu mohlo znamena aj to, že na
niektorých oddeleniach obèania
nachádzali len lístoèek: Som v teréne, prídem neskôr.
Zdá sa, že situácia sa mení k
lepšiemu. „Pomaly sa nám darí
nachádza prostriedky. Obsadi
by sme mohli o nieèo menej ako
dvetisíc miest,“ povedal pre Aktuálne.sk minister vnútra Robert
Kaliòák.
Nových policajtov chce posla
tam, kde chýbajú, teda do ulíc.
„Bezpeènostná situácia sa tým
urèite zlepší, najviac by ich malo

smerova do oblastí, ktoré sú
postihnuté nevyhovujúcim obèianskym spolunažívaním, kde je
zvýšená kriminalita a podobne,“
vysvetlil minister.
Vytypovanými oblasami sú
pod¾a jeho slov Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj, ale aj
menšie lokality, ako sú Malacky,
alebo Sereï.

„Koneène doplníme stavy na
základných policajných útvaroch,“ teší sa Litva. Ako dodáva,
obèan vníma kvalitu práce polície
a nie to, èi na konkrétnom obvodnom oddelení chýba pä alebo

sedem policajtov. „A vyvoláva to
nevraživos aj u nás, keï ¾udia v
oslabenom poète robia, èo môžu
a obèania sú stále nespokojní,
pretože nestíhajú to¾ko, ako by
dokázali pri plných stavoch,“ pripustil policajný odborár.
Šéf na chodníku
Plný stav v polícii je 23–tisíc
miest. Ešte ku koncu leta zostávalo neobsadených vyše 1300.
Podstav v polícii vníma aj bezpeènostný analytik Milan Žitný.
„Viem o tom aj z policajného
prostredia. Nie ïaleko od Bratislavy sa bežne stáva, že sám šéf
policajného okrsku chodí šliapa
chodník, pretože je ich tak málo,“
zdôraznil.
Ako dodal, mnohokrát sa ne-

Na medzinárodnom jazdeckom sústredení boli zástupcovia piatich krajín

Líšèia trofej putovala na Slovensko

Od 4. do 7. októbra sa na písomné pozvanie riadite¾a Mestskej polície hlavného mesta Èeskej republiky Prahy, zúèastnila
ekipa slovenskej jazdnej polície
na medzinárodnom jazdeckom
sústredení organizovanom pre
služobné kone a jazdcov v jazdeckom areáli Farmy Heroutice,
pod vedením kvalifikovaného tré-

nera Èeskej jazdeckej federácie
pána Miloslava Perníèka. Na podujatí sa zúèastnili – velite¾ OJP
Bratislava OKH P PZ npor. JUDr.
Martin Jucha, velite¾ OJP Košice
mjr. Mgr. Vincent Va¾ko a referenti OJP Bratislava OKH P PZ
npráp. Monika Viková so služobným koòom Bruno a npráp.
Mgr. Henrich Richter so služob-

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
OKTÓBER 2012
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
66. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 64/2012 o zriadení pracovnej skupiny na vykonanie
zmien organizačnej štruktúry
úradu boja proti organizovanej
kriminalite Prezídia Policajného
zboru a úradu boja proti korupcii
Prezídia Policajného zboru
67. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov Policajného
zboru oddelenia fyzickej ochrany
objektov a kuriérnej služby odboru ochrany objektov Prezídia
Policajného zboru
68. o vykonaní nočných strelieb príslušníkov Policajného

zboru určených útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
69. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaradených do I. a II. výcvikovej skupiny
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
20. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 6/2010 o postupe pri
evidovaní vozidiel v znení neskorších predpisov
21. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 22/2010 o postupe
príslušníkov Policajného zboru
proti trestnej činnosti na úseku
krádeží vozidiel

ným koòom Santos (Ignes). Na
jazdeckom sústredení sa celkovo
zúèastnilo 24 jazdcov a koní z
piatich krajín.
Cie¾om sústredenia bol nácvik
a prehlbovanie praktických zruèností v práci s koòom na rôznych
typoch terénu, v nadväznosti na
problematiku a špecifické aspekty služobnej hipológie, ako aj výmena skúseností v oblasti výcviku policajných koní a výkonu štátnej služby jednotlivých zúèastnených jazdných polícií.
Dòa 5. októbra sa uskutoènil
spoloèný výcvik všetkých koní a
jazdcov pod vedením trénera
ÈJF Miloslava Perníèka. Po
ukonèení výcviku sa velitelia
jazdeckých ekíp zúèastnili na
exkurzii oddelenia služobnej kynológie èeskej polície v Prahe,
súèasou ktorej bola ukážka èinnosti psa záchranára pri vyh¾adávaní nezvestných osôb v ruinách
a na exkurzii na oddelení jazdnej
polície v Prahe, poèas ktorej získali úèastníci informácie o výkone
služby štátnej jazdnej polície.
Na ïalší deò vyvrcholilo
medzinárodné jazdecké sústredenie slávnostnou Hubertovou
jazdou, na ktorej sa zúèastnili policajní jazdci Èeskej republiky,
Po¾ska, Nemecka, Talianska,
Slovenskej republiky a v osobitnej skupine civilní jazdci z
Èeskej republiky. Jazdci museli
prekonáva nielen prírodné prekážky, ale aj umelé prekážky, a
bola ukonèená tradièným „honom
na líšku“. Náš npráp. Mgr. Henrich RICHTER na služobnom koni Santos (Ignes) skonèil v skupine zahranièných policajtov na
peknom 5. mieste a Trofejný líšèí
chvost si medzi policajtkami vybojovala npráp. Monika VIKOVÁ
na služobnom koòovi Bruno.
Mgr. Peter Nevolný,
foto: npor. JUDr. Martin Jucha

možno policajtom èudova, že výkon ich práce nie je úplne na takej úrovni, ako by mal by. „Je ich
málo a pod¾a mòa nádej na skvalitnenie nie je, pretože niet z èoho
vybera,“ zdôraznil.
Zaujímavosou je, že Slovensko v Európskej únii patrí ku krajinám s najväèším poètom policajtov v prepoète na obyvate¾a.
Denník Sme pred èasom upozornil na štúdia èeského ministerstva
vnútra, ktorá porovnávala policajné zbory v 27 krajinách únie.
Ukázala, že viac policajtov na poèet obyvate¾ov má od nás len pä
krajín – Cyprus, Španielsko, Portugalsko, Malta a práve Èesko.
Viac peòazí na osobitný úèet
Navàšenie poètu policajtov je
dobrou správou aj pre policajných
výsluhových dôchodcov. „Obsa dením týchto tabuliek sa situácia
na osobitnom úète zásadnejšie

zmení k lepšiemu,“ avizuje Kaliòák.
Ten spolu s odborármi a mi nistrom obrany Martinom Glváèom finišuje na prípravách novely
zákona o sociálnom zabezpeèení
policajtov a vojakov. Otáznik stále visí nad desapercentným stabilizaèným odvodom. V hre je totiž aj iná alternatíva. Obe ministerstvá však jej konkrétnu podobu taja.
„Diskusie pokraèujú. Stanoviská sa k sebe už znaène priblížili,“ hovorí Litva. Na budúci
týždeò by mal by nový, prepracovaný návrh hotový.
Èaká naò minister financií Peter Kažimír. Ak šéfovia silových
rezortov nenájdu spôsob ako stabilizova osobitné úèty, stále je tu
hrozba zdanenia výsluhových dôchodkov
(Aktualne.sk, 12. 11. 2012)

Scotland Yard zakázala zamestnancom
vidite¾né tetovania

Londýnska metropolitná polícia Scotland Yard zakázala
svojim zamestnancom nosi na
vidite¾ných miestach tetovania,
pretože to pod¾a šéfov polície
„nièí profesionálny imidž britskej
vrcholovej policajnej jednotky“.
Vo svojom stanovisku vydanom
v stredu Scotland Yard uvádza,

že tetovania nesmú ma policajti na krku nad golierom, na rukách a na tvári.
Ostatné tetovania musia by
zakryté. Ak už však na týchto
miestach policajti tetovania majú, musia to oznámi svojim
nadriadeným do 12. novembra,
inak budú vystavení disciplinárnemu konaniu za neuposlúchnutie príkazu Doteraz sa
zákaz týkal tetovaní, ktoré urážali svojím obsahom náboženskú vieru alebo mohli by
považované za výzvu k násilnostiam.
(webnoviny, 18. 10. 2012)

Smútoèné oznámenie
S hlbokým žia¾om Vám oznamujeme, že náš drahý kolega, šéfkuchár

Ladislav Fano

nás náhle opustil da 8.10.2012 vo veku 58 rokov.
Do služobného pomeru príslušníka ZNB bol prijatý v roku 1975, od roku 1991 pracoval ako
obèiansky zamestnanec na SOŠ PZ Pezinok. V službách rezortu MV SR odpracoval 37 rokov.
Za všetky tie roky práce mu patrí uznanie a úprimné poïakovanie.
Èes jeho pamiatke!
Smútiaci kolegovia zo SOŠ PZ Pezinok

Poïakovanie
Dòa 15. septembra 2012 nás náhle vo veku 42 rokov opustil
náš drahý manžel a otec
Vladimír Chylík,
dlhoroèný príslušník PZ a èlen OZP v SR. Týmto
chceme poïakova vedeniu OR PZ v Èadci ako aj
všetkým kolegom, ktorí si svojou úèasou na
poslednej rozlúèke kvetinovými darmi a prejavmi sústrasti uctili jeho pamiatku.
Èes je ho pamiatke!
Smútiaca rodina
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