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Šetrenie na nesprávnom mieste stojí ve¾a peòazí
Z priestorových dôvodov nepôjdeme do detailov, ale kontroly
potvrdili známe skutoènosti – ve¾a
policajných pracovísk má problémy s údržbou fasád a striech, zatekaním a podmáèaním budov, s
poruchovou a málo výkonnou
elektroinštaláciou, zanedbaným
systémom predpotopného žiarivkového osvetlenia, zlým stavom

drevených 40–roèných okien a
„reprezentatívnym“, sotva funkèným nábytkom z predrevoluèného
obdobia. Samostatnou kapitolou
sú potom hygienické zariadenia,
na viacerých pracoviskách ich poèet nezodpovedá hygienickej norme vo vzahu k poètu zamestnan(Pokračovanie na strane 3)

Aj kontroly BOZP ukazujú, že mnohé pracoviská policajtov majú ďaleko od komfortu: dokazuje to aj interiér pracoviska v Rožňave. Zanedbaná
údržba znechucuje užívateľov, dehonestuje meno polície a navyše spôsobuje rezortu hmotné škody v únikoch energií. Zrejme najvýkričnejším prípadom je ubytovňa na Saratovskej ulici v Bratislave (snímka vpravo), v ktorej majú naberať sily do práce stovky policajtov KR PZ Bratislava. Hanba.
Dokedy?

Predseda OZP v SR Miroslav Litva: hodnotiaci systém má by užitoèný pre obe strany

Rozhodujúca je vo¾ba správnych kritérií

 Pán predseda, medzièasom ste sa zúèastnili na dvoch
poradách krajských riadite¾ov
PZ, oèakávali ste od nich ujasnenie niektorých problémov,
ktorými Policajný zbor žije. Napríklad hodnotiaci systém…
Vaše dojmy a poznatky z týchto
porád?
Medzi iným som si vypoèul výhrady zo strany jedného krajského riadite¾a, ktorý sa cítil dotknutý
mojou citáciou v júlovom èísle
POLÍCIE, kde som na margo hodnotiaceho systému konštatoval,
že krajskí riaditelia boli pôvodne
proti systému, lebo oni najlepšie
vedia, že kto ako robí, ale keï sú
už aj oni premetom hodnotenia,
už sa cítia dotknutí. Keï sa to týkalo len podriadených, tak necítili
krivdu… Tým som chcel poveda,
že na zaèiatku, pri zrode hodnotiaceho systému boli poh¾ady na
jeho štart rôzne. Tak som to vnímal. Na druhej strane som ve¾mi
rád, že som priamo z úst krajských riadite¾ov teraz poèul, že
podporovali a podporujú hodnotiaci systém, a vlastne za tie moje
slová, ak sa cítia dotknutí, tak sa

im ve¾mi rád ospravedlòujem. Lebo ak oni podporujú tento systém
a urobia všetko pre to, aby sa systém dostal do praxe nepokrivený
a nez¾ahèený, tak urobia maximum pre budúcnos PZ a budúcnos policajtov, ktorí majú zá-

Miroslav Litva
ujem poctivo plni úlohy. To¾ko na
úvod.
 Prvýkrát sa hodnotenia
použili aj pri ude¾ovaní odmien,
možno už teda kalibrovaný systém považova za funkèný?
Ohlasy boli – v struènosti – rozmanité.
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Kontroly BOZP stále nachádzajú v pracovnom prostredí množstvo nedostatkov, je èas na reálne riešenia

V uplynulých mesiacoch inšpektori BOZP z Odborového
zväzu polície v SR v zložení Ladislav Graèík a O¾ga Nováková vykonali celú sériu kontrol stavu pracovného prostredia v objektoch KR PZ Košice a Prešov. Konkrétne navštívili priestory KR PZ v Košiciach, tri obvodné oddelenia PZ priamo v Košiciach, ako aj policajné objekty v
Rožòave. V Prešovskom kraji skontrolovali pracoviská v
Prešove, v Kapušanoch, vo Svidníku a v Kežmarku.

s.2

¼udia cez hodnotiaci systém
dostali odmeny a hneï prišla vlna
pripomienok zo strany riadiacich
pracovníkov, ktoré by som rád
rozdelil do nieko¾kých skupín.
Pod¾a niektorých hodnotenie nebolo objektívne, lebo vraj nebolo
dos podkladov a to ma priviedlo k
otázkam, ako vlastne títo riadiaci
pracovníci v minulosti priznávali
individuálne odmeny? Èo sme
mali predtým? Odmeòovali len na
základe vlastného rozhodnutia.
Do akej miery to bolo spravodlivé? Mohlo by takéto hodnotenie
na základe dojmov spravodlivejšie, ako je zoh¾adnenie poznatkov z hodnotiaceho systému? Dovolím si ve¾mi silne pochybova.
Niektorí riadiaci pracovnici však aj
pri použití systému nevedeli vydokladova, na základe èoho,
akých faktov vlastne pristúpili k
spracovaniu hodnotenia. Zasa sa
dopredu ospravedlòujeme všetkým, ktorí to urobili poctivo, hovorím o tých, èo k hodnoteniam
pristúpili formálne a povrchne. ¼udia dosahujú rôznu výkonnos, ale
pod¾a niektorých hodnotení boli
všetci v práci rovnako výkonní.

Tým sa treba zaobera. Ak radový
policajt nieèo urobí zle, postihne
ho trest. Takže aj riadiaceho pracovníka by mal postihnú trest,
keï zle, nepresne alebo povrchne
ohodnotí prácu podriadeného.
 Hovorilo sa o kontrolách,
ktoré prebehnú a odhalia takéto
prístupy…
Týchto jednotlivcov z radov riadiacich pracovníkov mali odhali
kontroly, to je pravda. Faktom ale
je, že neviem ani o jednom potrestanom riadiacom pracovníkovi. Kontroly robili jednotlivé odbory kontroly na KR PZ, èiastoène
sa zapojilo aj prezídium. Boli signalizované nedostatky, konkrétne
výhrady prichádzali z Bratislavy,
zo Žiliny i z Košíc a mrzí ma, že je
tu tendencia ospravedlòova chyby a nedostatky tým, že systém
len testujeme. Ale v týchto prípadoch zlyhávala kvalita hodnotenia
pracovných výsledkov už dávno
predtým, ibaže si to nikto nevšímal. No keï sa do hodnotiaceho
systému vložili peniaze, už sa
ukázalo, kto ako pristúpil k úlohe.
Ukázali to aj odvolacie konania.
(Pokračovanie na strane 2)

Èas bilancie
Èas síce nebeží každému
rovnako rýchlo, ale je merate¾ný a
nikdy ho nie je viac ani menej, len
tak akurát. V dòoch 8. a 9. októbra 2009 sa v Bratislave uskutoènil
V. riadny zjazd Odborového zväzu polície v SR a už sa znova blíži èas päroèného bilancovania
èinnosti, ktorý nastane 13. novembra 2014 vo chvíli zaèiatku 6.
kongresu OZP v SR.
Naša redakcia sa preto pridáva k bilancovaniu uplynulého
obdobia, poènúc týmto èíslom budeme zverejòova reminiscencie
na udalosti, ktorými OZP v uplynulom období žil a na osvieženie
pamäte pridáme do každého èísla aj výòatky z èlánkov, ktoré sme
v aktuálnom èase publikovali na
stránkach POLÍCIE.
Nuž, položme si otázku: aký to
bol èas? Akých bolo tých pä rokov v podmienkach MV SR a Policajného zboru? Názory sa možno budú rôzni aj pri hodnotení
udalostí, ktoré tento èas poznaèili, rovnaký meter nemusí ma každý ani pri hodnotení podielu
odborov na tomto dianí a pri posúdení, do akej miery sa odborom
darilo tieto udalosti meni èi smerova.
Zhodnú sa však asi všetci: nebolo to ¾ahké obdobie. Skeptik
dodá: však ktoré bolo ¾ahké? A
tiež nie je ïaleko od pravdy. V januári 2010 si Odborový zväz polície v SR pripomenul 20. výroèie
založenia. ažko bolo v tej chvíli
predpoklada, že v priebehu nasledujúcich rokov nás prepadne
hospodárska kríza a dve rozsiahle povodne, budeme ma dovedna tri vlády, zažijeme comeback ministra vnútra a na èele polície sa vystriedajú až traja prezidenti: páni Packa, Spišiak a Gašpar. Policajné odbory prvýkrát v
histórii zorganizujú manifestáciu
na podporu vlastného ministra,
aby ho bránili pre útokmi opozície, prvýkrát v histórii OZP použije vo svojej práci metódu hromadnej pripomienky, keï dokáže
v priebehu pár dní zmobilizova tisíce svojich èlenov i ostatných zamestnancov, aby svojím podpisom podporili boj proti tzv. superhrubej mzde. A tiež by pred
piatimi rokmi nikoho nenapadlo,
ko¾ko úsilia bude musie Odborový zväz polície v SR vyvinú napríklad na to, aby si policajti mali
vôbec èo obliec do služby.
Nuž veru, keï sa èlovek obzrie za seba, bolo to pä rokov,
naplnených kontroverznými udalosami a spoloèenským vrením,
ale v každom prípade nespochybnite¾ným úsilím odborov o zmenu
k lepšiemu a pohyb vpred. Výsledky ich úsilia nech posúdia sami odborári na VI. kongrese OZP
v SR.
Peter Ondera
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Na èele Akadémie PZ je rektorka Lucia Kurilovská
Prezident Slovenskej republiky
Andrej Kiska dnes vymenoval
trestnú právnièku Luciu Kurilov-

jej vymenovanie dal hlave štátu
podpredseda vlády SR a minister
vnútra Robert Kaliòák. Lucia Kuri-

sobí Lucia Kurilovská na Ministerstve spravodlivosti SR na pozícii poradcu ministra.
„Myslím si, že pani rektorka
spåòala moju predstavu o tom, kto
by mal vies Akadémiu Policajného zboru. Je odborníèkou na trestné právo, myslím si že s tou vitalitou, ktorú reprezentuje, má šancu
prinies mnoho nových nápadov a
budeme vidie Akadémiu Policajného zboru v lepšom svetle. Prajem jej ve¾a úspechov,“ uviedol
podpredseda vlády SR a minister
vnútra Robert Kaliòák krátko po
vymenovaní Lucie Kurilovskej prezidentom SR Andrejom Kiskom.
(TO KMV, 27.8.2014,
snímka Vladimír Benko, MV SR)

Ženy v slovenskej
polícii
skú za rektorku Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Návrh na

lovská bola jedinou kandidátkou
ministra vnútra. V súèasnosti pô-

Život sa mení rýchlo. Skvelá správa pre vaše nové
bývanie. Fixný úrok len 1,99 % roène na 5 rokov, nízke
mesaèné splátky a garancia úrokov a splátok až na 25
rokov. Poistenie bývania so z¾avou až do 25 %.

Minister vnútra Robert Kaliòák (Smer–SD) sa nebráni zvyšovaniu poètu žien v bezpeènostných zložkách, pokia¾ splnia požadované kritériá na danú funkciu. Pre TASR to dnes
uviedlo tlaèové oddelenie kancelárie ministra vnútra.
V polícii aktuálne pracuje 18
667 mužov a 3 716 žien, èo
predstavuje 17 percent z celkového poètu. Riadiace funkcie v
PZ z ve¾kej èasti obsadili muži.
Pod¾a informácií z ministerstva
vnútra vo vedení je ich 2 147,
žien iba 306.
(TASR, on, 21. 8. 2014)

Košické KR PZ má nového riadite¾a
Dòa 1. septembra 2014 bol do
funkcie riadite¾a Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Košiciach ustanovený plk. JUDr. Juraj
Leško, ktorý dovtedy pôsobil ako
okresný riadite¾ v pôsobnosti Krajského riadite¾stva Policajného
zboru v Košiciach.
Predchádzajúci riadite¾ KR PZ
plk. Juraj Bukuš bol ministrom
vnútra SR ustanovený na funkciu
policajného pridelenca v Budapešti, keïže predchádzajúcemu
pridelencovi uplynula doba, na
ktorú bol na uvedené miesto ustanovený.
mjr. Mgr. Marianna Paulíková, PPZ

Trebišovské odbory ožívajú
Trebišovská základná organizácia OZP v SR è. 10–12 v závere roku 2013 prešla rozsiahlymi
zmenami. Z postu predsedu základnej organizácie odstúpil jej
dlhoroèný predseda pplk. MVDr.
¼ubomír Pastor, ktorý je v súèasnosti už vo výsluhovom dôchodku a spoloène s ním odstúpil
aj celý výbor ZO. Na schôdzi, ktorá sa konala v Trebišove po
dlhom èase, bol zvolený nový výbor Základnej organizácie OZP
10 – 12, predsedom sa stal Jozef
Pilát. Na schôdzi boli prekonzultované témy, ktoré odborárov najviac trápili, a to neèinnos odborového zväzu v Trebišove a rapídny
pokles èlenov OZP. Ve¾mi kladne
možno hodnoti aktivitu nového
vedenia základnej organizácie,

keï už v prvom mesiaci pôsobenia sa zvýšil poèet èlenov zo 103
na krásnych 174, medzi ktorými
sú aktívni policajti, dôchodcovia,
obèianski zamestnanci. Odborový
zväz tak ako všade, aj tu vystupuje ako partner zamestnávate¾a,
ale zároveò aj nekompromisná
opozícia. Na úrovni základnej organizácie v Trebišove však našli
„spoloènú reè“ a spoloène s riadite¾om OR PZ plk. JUDr. Radoslavom Fedorom vytvárajú pre svojich èlenov tie najlepšie podmienky. Od svojho nástupu tak v Trebišove odborári darovali krv, plesali, šantili na Majálese a zúèastnili
sa aj výletu do maïarského mesta Nyíregyháza.
Jaroslav Lièák, Trebišov

Rozhodujúca je vo¾ba správnych kritérií
(Pokraèovanie zo strany 1)

Takže vítam aj problémy, lebo ich
riešenie posúva vec dopredu. Samozrejme, že okolo odmien a ich
výšky boli diskusie, niektorým sa
odmeny videli malé v porovnaní s
množstvom a kvalitou práce, ktorú vykonávajú – pri porovnaní s
inými. Nepáèila sa im takpovediac
jednotná sadzba pre všetkých bez
oh¾adu na nároènos práce. Zamyslíme sa nad tým. Na druhej
strane, v súèasnej ekonomickej
situácii nášho rezortu by som nad
udelenými odmenami nehádzal
rukou, systém zvýraznil, kto robí
viac a lepšie a oddelil od odmien
problémových zamestnancov, lebo ich nedostali.
 Vždy sa nájde skupina dotknutých, nedocenených, urazených…
Som ïalej presvedèený, že tieto odmeny sa nemajú utajova,
ale naopak, zverejòova na nástenke na pracovisku, aby ¾udia
videli, kto ako robí. Tieto odmeny
nie sú samoúèelné, ich cie¾om je
motivova ¾udí k pracovnej aktivite. Každý z nás v Policajnom zbore berie plat za svoju prácu. To, že
odvádzam nejakú robotu, ešte
neutvára nárok na odmenu. Keï
sa ale predtým zdôrazòovalo, že
odmena nie je nároková položka
platu, tak teraz si dovolím tvrdi,
že v hodnotiacom systéme sa toto
pravidlo zmenilo, odmena zodpovedá výsledkom v práci. Ak je
niekto najlepší, mal by ma najvyššiu odmenu a má na òu nárok.

O tom je predsa hodnotiaci systém, preto ho chválim v tejto pozitívnej rovine, lebo motivuje. Na
druhej strane, ak vznikne nejaký
problém s èlovekom, v prvom rade sa pozriem na výsledky hodnotenia, tie potom slúžia na utvorenie záverov, aj vïaka nim sme
zvrátili niektoré poh¾ady nadriadených na svojich podriadených.
Nemôže by darebák a nemakaèenko ten, kto od nadriadeného
dostal ako ocenenie práce céèko,
èiže ešte dostal aj odmenu. V praxi fungujú aj odvolacie konania, je
tu priestor a možnos pre dovolanie sa svojej pravdy. Skrátka,
hodnotenie má by užitoèné pre
obe strany – pre zamestnanca i
nadriadeného, lebo poskytuje objektívne poznatky, tvorí svojím
spôsobom ochranu pred subjektivizmom nadriadeného a policajta
môže motivova k lepším výsledkom, k náprave nedostatkov.
 Rizikom každého systému
hodnotenia je, že nesprávne
zvolíme hodnotiace kritériá…
Áno. Použime príklad, ktorý ma
irituje. Všetci vnímame, aká pozornos sa venuje bezpeènosti
cestnej premávky, kde používame
kritériá poètu màtvych, ažko a
¾ahko zranených, výškou hmotnej
škody. Ale potom niektorí riadiaci
pracovníci použijú ako kritérium
poèet a výšku vybratých pokút…
to je isto nešastné, je to chybná
vo¾ba kritérií. K¾úèová je predsa
bezpeènos a plynulos premávky.
To druhé dos zanedbávame, hoci

plynulos má ve¾ký vplyv aj na
bezpeènos premávky. Èasto vidíme rôzne aj komplikované obmedzenia premávky, ale nevidíte tam
policajta, ktorý by tam mal by,
aby dohliadal nad dodržiavaním
pravidiel cestnej premávky v takýchto prípadoch, napríklad pri
znížení poètu jazdných pruhov.
Opätovne zdôrazním, túto oblas
práce dopravnej polície spolu s
èinnosou dopravných inžinierov
vidím ako ve¾kú rezervu v práci,
ktorá by mala tvori súèas hodnotiacich kritérií. Cie¾om èinnosti dopravnej polície predsa nemôže
by zbieranie pokút. Tak musia by
nastavené aj hodnotiace kritériá.
A to je úloha i výzva pre nadriadených, pretože správnos nastavených, urèených kritérií je zasa vizitkou ich práce.
 Ve¾a diskusie bolo okolo
preplácania nerovnomernosti.
Možno tento problém považova už za uzatvorený?
ažká otázka. Ešte stále totiž
(rozhovor sa uskutoènil 17. 9.
2014 – pozn. aut.) nemáme záver,
ktorý sme mali ma do konca minulého mesiaca, diskusia sa ešte
stále pohybuje na úrovni ministerstva a jeho vedenia – najmä o dopadoch týchto opatrení. Znenie
zákona je jasné, rokovali sme o
úrovni hodinového nastavenia tzv.
zberaèov, ustálili sme sa na úrovni 40 hodín, takpovediac sa èaká
už len na požehnanie. Predpis vo
forme novelizovaného nariadenia
ministra však ešte nevyšiel. Ve-

rím, že takpovediac vyèistí vodu,
lebo tu máme nemálo prípadov ¾udí, ktorí ešte stále dostávajú paušálny príplatok, hoci by mali by
odmeòovaní pod¾a reálne odpracovaných hodín v nerovnomernosti. Každý, kto robí v nerovnomernom režime, sa nemusí bá o
peniaze, naopak. Nech sa boja ¾udia, ktorí v nerovnomernom režime nerobia a poberajú paušálne
príplatky.
 Pán, predseda, rozprávame sa krátko pred jesenným zasadaním rady predsedov, kým
sa uskutoèní, noviny už budú
vytlaèené. Takže využijeme
priestor pre aktuálny odkaz
èlenskej základni?
Je tu zasa otázka rôznych šumov a dezinformácií okolo sociálneho zabezpeèenia, nedávno
už dokonca aj výšky platových
tried a príplatkov. Sú to nezmysly
a èo ma na tom najviac štve, že
prichádzam o ilúzie, v ktorých
som dlho žil. Stále som mal predstavu, že väèšina ¾udí je u polície
preto, že službu v PZ považuje za
svoje celoživotné povolanie, nie
iba za spôsob, ako sa dosta k výplate. Nehovorím, že peniaze nie
sú dôležité, ale plat sa dáva aj v
Policajnom zbore za odvedenú
prácu, nie za to, že pol pracovného èasu prediskutujem na chodbe
na tému sociálnych istôt a výšky
platu. Prekvapuje ma, že pretrváva ve¾mi vysoký záujem o vstup
do Policajného zboru, ale po
dvoch rokoch prípravnej služby je

zrazu policajt nespokojný úplne
so všetkým a šokuje ho, že sa
zbor nespráva tak, ako by si on
prial. Je aj cie¾om odborov, aby
policajt bol èo najlepšie zaplatený,
ale sme si vedomí obmedzení v
zdrojoch rezortu, resp. v štátnom
rozpoète. Niè nám teda nespadne
z neba zadarmo, v rámci kolektívneho vyjednávania vznášame
požiadavky predovšetkým na valorizáciu platov policajtov, vyjednávanie zaèína aj pre verejnú a
štátnu službu, ale až 18. septembra, èo je pod¾a mòa už ve¾mi
neskoro vo vzahu k príprave štátneho rozpoètu. Podmienky práce
a mzdové požiadavky by mali by
predmetom rokovania v èase, keï
ich treba zoh¾adni, zakomponova v èase prípravy štátneho rozpoètu, nie vtedy, keï je hotový.
Priority z nášho poh¾adu sú iné
ako tie, ktoré vidí vláda. Ak chceme, aby sa tieto poh¾ady priblížili,
chce to svoj èas, ale èas v období
príprav rozpoètu, nie po jeho
ukonèení. Toto všetko sme v rámci rady predsedov odborových
zväzov predniesli na pôde KOZ
SR, som zvedavý, èo sa podarí
dosiahnu. Ak by to mal by jednostranný diktát, tak sa vláda uberie
nesprávnym smerom, pretože životná úroveò obèanov má by vecou spoloèných diskusií, ktoré vyústia do prípravy a tvorby rozpoètu. Zatia¾ to tak nevyzerá, ale nádejam sa.
Zhováral sa Peter Ondera
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Šetrenie na nesprávnom mieste stojí ve¾a peòazí
(Pokraèovanie zo strany 1)

cov, niekde musia užíva muži a
ženy spoloèné WC a kúpe¾òu, je
absolútny nedostatok spàch, mnohé sú v dezolátnom stave, niekde
sa policajti tlaèia v miestnostiach
ako haringy, v lete trpia horúèavami v neklimatizovaných podkrovných priestoroch, v zime zasa netesné okná spôsobujú, že v kanceláriách je ¾uïom zima.
Priveľa papierovania a čas beží
Tieto všetky smutné fakty sú v
protokoloch presne zadokumentované a je na zamestnávate¾ovi,
aby ich èo najskôr odstránil. Dojmy z kontrol nám zhrnul podpredseda OZP v SR Ladislav Graèík:
„S takýmto obrazom pracovného

prostredia sa, žia¾, stretávame pomerne èasto a má mnohé, ve¾mi
podobné èrty. Spoloèným faktorom je zanedbaná elementárna
údržba, èo potom spôsobuje postupnú devastáciu objektov až do
tej miery, že je už otázna rentabilita prípadných rozsiahlych opráv
a rekonštrukcií. Hovorili sme s viacerými riadiacimi pracovníkmi v
týchto regiónoch, ponosujú sa, že
môžu akurát vznies požiadavky
na centrá podpory, tie sú však limitované financiami a kapacitami
aj v prípade menších opráv. Riaditelia sa ponosovali aj na prive¾kú
administratívu pri komunikácii s
centrami a jednotkami podpory,
súvisiacu s objednávkami opráv

alebo výmenami rôznych malièkostí v interiéroch. Aj preto sme
sa èastejšie stretli s prejavmi
svojpomoci, keï si napríklad riaditelia OO PZ radšej z vlastnej iniciatívy a neraz i vlastnými rukami
zabezpeèili napríklad vyma¾ovanie kancelárií, položenie podlahovej krytiny èi opravy vodovodných
batérií a WC, niekde si vlastnými
silami vybudovali trebárs aj posilòovne. Nepovažujeme to za
správne, ale urèite lepšie, ako
pracova v nevzh¾adnom prostredí, pod¾a ktorého si potom v úvodzovkách stránky, èiže naši obèania utvárajú obraz o stave polície.
Nedobré pracovné prostredie má
tiež zlý vplyv na psychiku najmä

mladých policajtov, pretože sa nie
nadarmo hovorí, že prostredie vychováva,“ mieni Ladislav Graèík.
Možnosti sú
Z druhej strany, riadite¾ov hnevá, keï dosiahnutie nápravy vy-

Za sebou to už má aj Kaliòák…
L. Graèík

Po zliatí vodou a ľadom nominoval Kuliho, Pellegríniho a Danku Bartekovú
Do charitatívnej kampane na pomoc ¾uïom s amyotrofickou laterálnou sklerózou Ice Bucket Challenge
sa zapojil už aj minister vnútra Robert Kaliòák. Nasledoval tak ve¾ké množstvo bežných aj známych ¾udí zo
Slovenska i zo zahranièia. Poriadne ve¾ké vedro s ¾adom na neho vyliali jeho podriadení z HaZZ v Petržalke.
Na rovnaký súboj Kaliòák vyzval speváka Kuliho, strelkyòu Danku Bartekovú a ministra školstva Petra Pellegriniho.
Na charitatívnu akciu, ktorá ma pomôc ¾uïom postihnutím ALS, minister Kaliòák venoval 1000 eur.
(www.aktualne.sk, 24. 8. 2014, on, snímky Vladimír Benko, MV SR)

žaduje neúmerne ve¾a vynaloženej energie a èasu. Vieme, že bežia projekty opráv hygienických
zariadení, èiastoène aj rekonštrukcií obvodných oddelení, ale
tých kapacít je málo. „Pod¾a môjho názoru by sa mal ïalej podporova vznik ïalších pracovných
èiat a rôzne drobnosti by si mohli
aj riaditelia obvodných oddelení
zabezpeèi sami, ak by mali možnos nakúpi ich priamo v obchodoch za peniaze z nejakého
vyèleneného finanèného fondu a
jednoducho vyúètova – trebárs
nákup vodovodnej batérie èi žiarivky. Alebo by sa pri centrách a
jednotkách podpory mohli vybudova sklady, v ktorých by sa takéto drobnosti dali takpovediac nafasova bez zbytoèného papierovania,“ navrhuje Graèík. „Veï èas-

Ako ïalej v boji proti alkoholu za volantom?
Ministerstvo vnútra SR otvorilo
odbornú diskusiu na tému alkohol
za volantom. Poèet prípadov, kedy vodièi šoférujú pod vplyvom alkoholu nad jedno promile sa darí
cielenými policajnými akciami znižova, snahou ministerstva vnútra
a Prezídia Policajného zboru je
pokraèova a odstráni takto nebezpeèných vodièov z ciest.
Ministerstvo vnútra otvorilo odbornú diskusiu s cie¾om stanovi si
ïalšie nástroje boja s fenoménom
alkoholu na cestách. Jednou z
možností je vodièovi, ktorý sa takto previní zabavi vozidlo. Budeme sa však zaobera aj verejnoprospešnými prácami èi krátkodo-

bými trestami odòatia slobody v
trvaní pä až sedem dní.
Za posledných desa rokov bolo najviac dopravných nehôd s prítomnosou alkoholu v roku 2008,
konkrétne 3122 prípadov. Odvtedy sa polícii podarilo zníži toto
èíslo na menej ako 55 percent. A
aj priebežné štatistiky ukazujú, že
by sme mali by týmto smerom
úspešní aj tento rok.
Poèet prípadov kedy si vodièi
sadajú za volant s alkoholom v krvi nad jedno promile sa medziroène darí znižova cielenými preventívnymi akciami. èi už na úrovni krajov alebo na úrovni celého
Slovenska. V roku 2013 bolo o 15

Upozornenie
Uzávierka budúceho čísla je 13. októbra 2014

Redakcia

percent menej takýchto prípadov
v porovnaní s predchádzajúcim
rokom. Za posledné tri roky je rok
2014 ten, v ktorom bolo poèas prvých sedem mesiacov najmenej
prípadov vodièov s alkoholom nad
1 promile. Jednou z tých rozsiahlejších
dopravno–bezpeènostných akcií zameraných na alkohol
bola aj tento rok akcia TISPOL v
mesiacoch júl a august, kedy policajti v priebehu týždòa kontrolovali na celom Slovensku prítomnos alkoholu u vodièov. Okrem toho hliadky dopravnej a poriadkovej polície aj pri bežných
kontrolách vodièov už pri tom najmenšom podozrení vyzývajú k dychovej skúške.
Vývoj poètu dopravných nehôd
zavinených pod vplyvom alkoholu:
Rok/
poèet prípadov
2008
– 3122
2009
– 2524

Masový „vyhadzov“ v ukrajinskej polícii
„Ukrajinské úrady prepustili 2 717 policajtov v Doneckej a Luhanskej oblasti a na rad prídu aj ďalší,“
informoval dnes poradca ukrajinského ministerstva
vnútra Anton Heraščenko. „Celkovo bolo z radov polície prepustených 2 717 ľudí. To nie je zďaleka všetko, je to len začiatok," povedal Heraščenko na brífingu v Kyjeve. K dôvodom uviedol, že 1 490 policajtov
„nebojovalo proti terorizmu a odmietli poslúchnuť

rozkazy presunúť sa do iných miest a pokračovať v
boji". Ďalších 1 227 policajtov podľa neho odišlo zo
zboru na vlastnú žiadosť. Agentúra Interfax-Ukrajina
napísala, že v Doneckej a Luhanskej oblasti slúži
celkovo 23.026 policajtov. Proti polícii sa v oboch oblastiach vedie vyšetrovanie v 40 prípadoch.
(TASR, 21. august 2014)

2010
2011
2012
2013
2014 (za 7 mesiacov)

– 2126
– 1903
– 1743
– 1696
– 899

Zistené trestné èiny pod¾a §
289 ods. 1 – viac ako jedno promile alkoholu
Rok/
poèet prípadov
2012
– 6044
2013
– 5094
2014 (za 7 mesiacov) – 2982
(TO KMV 4. 9. 2014)

to administrácia s centrom podpory stojí rezort viac, ako je cena trebárs náhradného dielca do
sprchy.“
Tvrdším orieškom sú nákladnejšie rekonštrukcie, ktoré sa už
dotýkajú aj stavu rozpoètu rezortu. Ide najmä o výmenu okien a
zateplenie fasád. Sú problémom
mnohých obvodných a okresných
riadite¾stiev PZ. Cez netesniace
okná unikajú z policajných objektov èo len v krajskom meradle obrovské množstvá energie, ktorú
musí rezort zaplati. Ïalšie nemalé peniaze idú na elektrinu, prúdiacu do rôznych žiarièov, ktorými
si ¾udia prikurujú, lebo im je zima,
aj keï idú teplovodné radiátory
naplno. Toto všetko sú èisté ekonomické straty, ktorým sa dá zabráni! Projekt výmeny okien a zateplenia objektov neznesie argument, že niet peòazí. Bolo by to
ve¾mi krátkozraké, lebo ešte
väèšie peniaze teraz v obrovských množstvách doslova vypúšame oknami.
Peter Ondera

Nová doba
Najmä vïaka eurofondom
nám v centre dediny na Záhorí
pribudlo detské ihrisko, plné vynaliezavých preliezaèiek, nápaditých kolotoèov a zábavných
hojdaèiek. Poznajúc miestnych,
od prvého dòa som mal obavy,
ako dlho ihrisko vydrží odoláva
kazisvetským chúkam èasti našej dospievajúcej mládeže. Hoci tu je tabu¾a upozoròujúca, že
„Vstup len v sprievode dospelých“, realita je vždy iná. A tak,
keï som na ihrisku „vykonával
dozor“ nad 6–roènou vnuèkou,
skupina detvákov zaèala vyhadzova plné hrste hrubého
drveného štrku na drevené podesty preliezaèiek. Poriadne
som ich vyhrešil. Vyèíòajúce
detváky na chví¾ku zdreveneli.
Len asi desaroèná, už vyvíjajúca sa dievèinka vyèítavo zareagovala: „Ujo, a je to vaše?“
Pre zmenu som zdrevenel
ja. „Nie je to moje. Je to naše,“
odvetil som po chvíli váhania.
Tvárila sa nechápavo. Èo sa
mám èo stara o cudzí majetok,
no nie? Nuž, nová doba…
–er–

Ïalšia zbraòová amnestia?
Od decembra do mája 2015 by mala plati na Slovensku v poradí
už tretia zbraòová amnestia. Návrh novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorý ju umožní, odobrila v stredu vláda. Amnestiu
avizoval 31. júla minister vnútra Robert Kaliòák. Jej cie¾om je zníženie poètu nelegálne držaných zbraní a streliva.
Obèania budú môc beztrestne odovzda nelegálne držané zbrane
na policajných oddeleniach. Zbrane podrobia balistickému skúmaniu.
¼udia si budú môc v zákonom stanovenej lehote zbraò zlegalizova.
Ak tak neurobia, zbraò prepadne v prospech štátu. Pod¾a nedávneho
vyjadrenia ministra vnútra pomohli zbraòové amnestie o polovicu zníži kriminalitu páchanú so strelnou zbraòou. Konkrétne zo 440 takýchto skutkov v roku 2004 na 214 v roku 2013.
Vedúci oddelenia balistiky Kriminalistického a expertízneho ústavu
PZ Ján Zemeník nedávno odhadol, že poèas tretej zbraòovej amnestie by Slováci mohli odovzda od 2000 do 5000 zbraní a desiatky tisíc
kusov streliva.
(www.sme, 21. 8. 2014)
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Ako vidia riaditelia obvodných oddelení PZ problémy vlastnými oèami?

Nespokojnos so stavom objektov, no nielen…
Vzh¾adom na poèetné „chodbové“ avíza o množstve
problémov v živote obvodných oddelení PZ, redakcia POLÍCIA sa rozhodla bližšie pozrie na problémy, ktoré trápia
najmä riadite¾ov obvodných oddelení pri plnení ich úloh.
Formou k¾úèa sme sa mailom obrátili na vytipovaných riadite¾ov OO PZ v jednotlivých krajoch a požiadali sme ich
o priblíženie „bolestí“ s nasledujúcou prosbou:
„Vážený pán riadite¾, prosím
preto o Váš osobný poh¾ad, odpoveï na otázky, ktoré faktory najviac ovplyvòujú prácu Vami riadeného oddelenia, èo Vám chýba po
personálnej a èo po materiálnej
stránke a ako ste spokojný s poskytovaným servisom (kvalita a
poèet prichádzajúcich absolventov SOŠ PZ, tabu¾ky, stav objektu,
exteriérov a interiérov, vybavenos kancelárskou a inou technikou, výstroj, výzbroj, rôzne mera-

èe atï., stav vozového parku,
elektronické siete, databázy atï).
Napokon by nás zaujímal Váš

poh¾ad na celý systém riadenia
èinnosti, súèinnos a de¾bu práce
v reazi PPZ, KR PZ, OR PZ, OO
PZ a s tým súvisiaca administratíva. Problému sa chceme venova
v redakcii dlhodobejšie, prispie

tak aj verejným tlakom k zlepšovaniu pracovných podmienok a
tým aj k vyššej kvalite práce základných útvarov. Poh¾ady riadite¾ov OO PZ teda budeme zverejòova, prípadne podnety využijeme aj autorsky,“ uviedli sme v
maili a riadite¾om sme dali aj možnos zachovania anonymity na
požiadanie.
V septembrovom èísle prinášame prvú èas zaslaných odpovedí,
v téme budeme pokraèova aj v
nasledujúcich èíslach, riaditelia
OO PZ – aj neoslovení – tak majú
ešte možnos zapoji sa do ankety
za rovnakých podmienok mailom
na adresu:
peterondera@gmail.com
Za redakciu POLÍCIA
Peter Ondera

U¾ahèova, nie komplikova prácu!
Policajt Starší referent – poverený policajt – by mal ma aspoò
tri roky praxe na OO PZ, aby získal miestnu a osobnú znalos, nadobudol praktické zruènosti pri
preverovaní oznámení, spisovaní
záznamov a prijímaní oznámení o
priestupku a trestných èinoch. Nako¾ko novoprijatý policajt z civilu
nemá žiadny pojem o práci polície, už vonkoncom o skrátenom
vyšetrovaní, a to nehovorím o
tom, že do školy, aby získal základné policajné vzdelanie spojené so špecializovaným, ide niekedy aj po pol roku. A tak je cca rok
a pol nepoužite¾ný.
Príprava novoprijatých policajtov v SOŠ – škola by sa mohla zamera aj praktickú prípravu
policajtov v zmysle N PPZ
22/2013 (preverenie oznámení,
èo má obsahova predvedenie,
zaistenie, aby bolo v súlade s
ustanovením § 17, 18 a 19) Zo
školy by mohli prichádzal policajti
aj s kupónom, mali by sa uèi aj
prácu s IS MV SR ako REGOB,
DSA, CLK atï…
Servis: Nariadenia a IAR ( MV
SR, PPZ, KR PZ a OR PZ) by
mohli by na jednom mieste v
elektronickej podobe a v aktuálnom znení.
Vozový park ja na dobrej úrovni, len nedostatky vidím v bežných opravách a servisných prehliadkach – zdåhavé konanie a vybavovanie ( treba napísa žiados,
tú musí podpísa R OR PZ, následne ju musia schváli na CP,
potom h¾adajú financie a až potom, po schválení môže ís auto
na opravu alebo servisnú pre-

hliadku– (o to by som sa nemal
stara ja, ja by som mal auto da
pracovníkovi CP a ten nech to
všetko zabezpeèí a na druhý deò
nech auto donesie hotové v prípade jednoduchých opráv)
Stav objektu vzh¾adom na
miesto a polohu (pivnièná èas
bytového domu) je celkom dobrý
– až na kapacitné obmedzenie.
Objekt prešiel celkovou rekonštrukciou: okná, sociálne zariadenia, podlahy, elektrika.
Ešte by oddelenie potrebovalo
vymeni kancelársky nábytok a
najmä skrine pre policajtov. Väèšina policajtov má dve drevené skrine, ktoré zaberajú ve¾a miesta –
najvhodnejšie sa javia plechové
skrine s nadstavcom aj z dôvodu
zabezpeèenia osobných vecí aj
služobných (zbraò, pokutové bloky).
Èo sa týka databáz, resp. IS
MV SR, policajt by mal disponova jedným heslom alebo jedným
prístupovým kódom do týchto IS,
ktorý by dostal už pri nástupe k
PZ, lebo do každého IS je potrebné napísa samostatnú žiados,
niektoré schva¾uje priamy nadriadený, inú zasa nadriadený s personálnou právomocou, potom ešte aj školite¾.
Na u¾ahèenie práce by sa mohli odbúra zbytoèné tabu¾ky a sumáre, ¼ ,1/2, ¾, roèné. Malo by
sa vychádza z denného hlásenia,
ktoré by obsahovalo všetky potrebné položky a toto denné hlásenie by sa preklápalo do
týždenného, potom do mesaèného a tak ïalej. (pre informatikov
by to nemal by problém). A potom

Smútoèné oznámenie
Dòa 16.09.2012 nás náhle, bez rozlúèky vo veku
42 rokov opustil náš kolega a èlen ZO OZP SR
v Èadci

npor. Vladimír Chylík,

manžel a otec dvoch synov, naposledy služobné
zaradený vo funkcii staršieho referenta na odbore
kriminálnej polície OR PZ v Èadci.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

by sa s týmito tabu¾kami mohli
nauèi pracova aj na vyšších súèastiach ako KR PZ a PPZ a potrebné informácie by z nich vyberali pod¾a filtra a toho, èo by potrebovali za konkrétne oddelenie a
obdobie (takto sa píšu denné hlásenia, týždenná informácia, mesaèný preh¾ad o èinnosti OO PZ a
tieto sa posielajú na OR PZ až
PPZ), takže všetkými dostupnými
údajmi disponujú a potom ich
znovu žiadajú pri rôznych analýzach a správach.
V prípade zásadných zmien v
zákonoch ako TZ a TP, zákon o
PZ, priestupkový zákon a iné ako
aj zmena IAR – mohli by vyššie
súèasti zabezpeèi IMZ k aktuálnym problémom, ktoré tieto zmeny prinášajú.
kpt. Mgr. Juraj Paciga
riadite¾ OO PZ Nové Mesto –
západ, Bratislava

Na každom OO PZ by
mala by obèianska
pracovníèka
Tunajšie OO PZ v Prešovskom kraji prešlo v roku
2010 kompletnou rekonštrukciou. Oddelenie je vybavené
novým nábytkom a pod. Prednedávnom došlo k obmene poèítaèovej techniky, potrebovali
by sme ešte obmeni tlaèiarne.
Momentálne ja na tunajšom OO
PZ systemizovaný stav 35 policajtov, skutoèný stav predstavuje 33 policajtov. Pre u¾ahèenie našej práce by na každom
OO PZ pomohla obèianska
pracovníèka, ktorá by evidovala
registratúru, stravné lístky a
pod. Táto práca nám uberá èas
od toho, èomu by sme sa mali
venova a nerobi „sekretárky“.
Do SAP–u nahodi stravné,
nadèasy, a pod.
Meno a adresa v redakcii

Kolektív OR PZ Èadca

Urobí sa poriadok s príplatkami
za riadenie?
Asi v prvom vydaní èasopisu POLÍCIA v roku 2011 ste sa zaoberali aj príplatkami za riedenie zástupcov riadite¾ov na obvodných oddeleniach a to z dôvodu organizaèných zmien, ktoré nastali k
01.01.2011, ktoré spoèívali v tom, že skrátené vyšetrovanie sa z
ÚJKP OR PZ presunulo ( v 4 KR PZ ) na jednotlivé obvodné oddelenia.
Zástupcovia, ktorí prešli zo skráteného vyšetrovania na obvodné
oddelenia ku dòu 01.01.2011 sú znevýhodnení a to príplatkom za
riadenie, ktorých výška predstavuje len 15 %, prièom na útvaroch,
kde je systemizovaná rovnaká tabu¾ka, tak tu má ZR príplatok za riadenie vyšší, poprípade v rovnakej výške ako má ZR pre VS.
Boli plánované rôzne zmeny, ku ktorým však do súèasnej doby
nedošlo a príplatky za riadenie nám neboli zmenené i napriek tomu,
že zástupcovia riadite¾ov, ktorí prechádzali skôr na OO PZ, majú príplatky za riadenie vyššie, prièom zastávajú tú istú funkciu na príslušnom OO PZ.
V súèasnosti je to tak, že na OO PZ, kde je systemizovaný tabu¾kový poèet policajtov napr. 19, tak ZR má príplatok na takomto
OO PZ vo výške 23%, prièom zástupca riadite¾a, ktorý prišiel zo
skráteného vyšetrovania ku dòu 01.01.2011, kde má na oddelení
systemizovaný poèet policajtov 57, má príplatok za riadenie vo výške 15%.
Z uvedeného dôvodu, by som Vás požiadal o venovanie sa aj tejto problematike, resp. vyjadrenie sa zainteresovaných k danej téme.
Tiež by som Vás poprosil o spätnú informáciu a o zabojovanie odborov, aby príplatky boli zjednotené a spravodlivé.
Meno a adresa v redakcii

Ako to máme všetko stihnú?
Som riadite¾om OO PZ Bánovce n/B, ktoré je oddelením I. typu. Sme
asi jedno z mála obvodných oddelení, ktoré má naplnený tabu¾kový
stav policajtov. Èo sa týka materiálnej stránky, taktiež si nemôžeme
sažova. OO PZ je v budove spolu s OR PZ Bánovce n/B, ktorá je
zmodernizovaná z bývalej základnej školy a pre potreby polície slúži
asi 6 rokov. Zmodernizovaný objekt bol daný do užívania polície spolu
s novým kancelárskym nábytkom, takže podmienky pre prácu boli vytvorené k plnej spokojnosti policajtov. V súèasnej dobe je problém doplni kancelársky nábytok, hlavne stoly, stolièky a kontajnery k stolom,
nako¾ko sa naplnil tabu¾kový stav policajtov a nie všetci majú svoj stôl
a stolièku. Spolu s budovou boli vybudované elektronické siete a daná
do užívania nová telefónna ústredòa. Zaèiatkom roku boli vymenené
všetky poèítaèe na OO PZ, èo zlepšilo prácu hlavne na oddelení skráteného vyšetrovania, i tak by sme však privítali, ak by sa OO PZ doplnilo ešte 1–2 poèítaèmi. Èo sa týka vozového parku, tiež si nemôžeme
sažova, nako¾ko pri predposlednej výmene boli vymenené 2 motorové vozidlá a pri poslednej výmene v tomto roku boli vymenené taktiež
2 motorové vozidlá.
Treba však uvies, že i naše OO PZ trápia i problémy. Jedným z
najväèších problémov /aspoò pre nás z nášho poh¾adu/ je zabezpeèovanie dopravno–bezpeènostných akcií. Vzh¾adom k tomu, že na OR
PZ Bánovce n/B sú zaradení len 4 policajti v družstve cestného dozoru, všetky vyhlásené DBA od úrovne P PZ, KR PZ alebo vlastné zabezpeèujeme minimálne 4 policajtmi OO PZ Bánovce n/B, nako¾ko
sme v rámci OR PZ Bánovce n/B len jedno obvodné oddelenie. V priemere takto zabezpeèujeme 7–8 DBA mesaène. Okrem toho sa samozrejme zabezpeèujú i iné akcie, napríklad VP na futbalových zápasoch, kde èlenovia poriadkovej jednotky z OO PZ Bánovce n/B v poète
pä policajtov pravidelne zabezpeèujú futbalové zápasy v Trenèíne a v
Myjave. Stáva sa však, že futbalové zápasy kolidujú s termínom DBA a
vtedy je problém všetko zabezpeèi. Problémom je aj to, že opatrenia
sú vyhlásené na „poslednú chví¾u“, niekedy 2 dni pred termínom a taktiež je problém zabezpeèi policajtov.
Samozrejme, že sú na OO PZ i iné problémy, ktoré sa však snažíme
rieši „za pochodu“, a to tak, aby bol plnohodnotne zabezpeèený výkon
služby k spokojnosti obèanov.
pplk. Bc. ¼ubomír Habo, riadite¾ OO PZ Bánovce nad Bebravou

Výstrojných súèiastok nie je dostatok!
Na zaèiatok snáï k centrám
podpory. Od ich vzniku spracúvame neustále excelovské tabu¾ky s
požadovaným materiálom, ale
doposia¾ nám ho nikto na ich základe nedodal. Èo sa týka výstrojných skladov: Pod¾a informácií
nadriadených sú stále plné, zásobené potrebným materiálom, až
kým som ich sám nenavštívil sám
a zistil som, že policajt priemerných ve¾kosti sa vystroji nedá, o
èom som ihneï e–mailom informoval zástupcu OZP p. Ufnára.
Sklady sú plné zrejme len na tele-

fonický dotaz funkcionárov KR
PZ. Ïalšie problémy vo fungovaní
centier podpory zisujem ako
predseda škodovej komisie pri
OR PZ vo Svidníku pri ich èinnosti
v rámci správy vozidlového parku,
keï napr. celá ich èinnos po DN
a škodových udalostiach služobných cestných vozidiel prešla
znova na R OO PZ. Nehovoriac o
personálnych
oddeleniach,
SAP…) atï.
mjr. JUDr. Peter Kimák,
riadite¾ OO PZ Giraltovce
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Na slovíèko s podpredsedom OZP v SR Ladislavom Graèíkom

Ako žije naše školstvo?
 Pán podpredseda, nedávno ste absolvovali návštevy
SOŠ PZ v Pezinku a v Košiciach. Èo bolo ich cie¾om?
Dostával som rôzne informácie
o tom, ako prebiehajú opravné
skúšky na týchto školách, presnejšie, preèo sa vlastne relatívne
dos poslucháèov ocitne pred nutnosou úspešne absolvova opravnú skúšku, ak sa nechcú so
školou rozlúèi. Vraj sú skúšobné
komisie neraz ve¾mi kruté, nemilosrdné a nespravodlivé. Prostredníctvom centra vzdelávania a psychológie SPOU MV SR bolo OZP
v SR umožnené zúèastni sa na
opravných skúškach osobne.
 Získané dojmy, poznatky?
Povedal by som: ve¾mi rozdielne. V Pezinku ma zarazilo, že
niektorí poslucháèi už pri poslednej šanci, hoci vopred vedeli, èo
sa majú douèi, vôbec nepresvedèili. Zjavne neboli schopní
zvládnu uèivo, ich odpovede komisiu ani mòa ako bývalého dlho-

roèného pedagóga neuspokojili.
Boli to opravné skúšky zo služobnej prípravy a nemilo ma prekvapilo, že traja skúšky neurobili,
aj keï mali zo strany pedagógov
zabezpeèené konzultácie a praktické cvièenia. Pre mòa to bolo
nepochopite¾né, uèivo z tohto
predmetu sa mi nezdá extrémne
nároèné, a predsa neprešli – bol
dokonca medzi nimi aj jeden magister, teda predtým zvládol štúdium na vysokej škole, ale objektívne nezvládol služobnú prípravu
na SOŠ PZ v Pezinku. Prístupu
èlenov skúšobnej komisie som
nemal èo vyèíta.
 A v Košiciach?
Tu to bolo presne naopak – bolo vidie, že poslucháèi sa chytili
ponúknutej šance a poctivo sa
pred skúškami uèili. Jeden z nich
bol dokonca doslova nabitý vedomosami, bola rados poèúva ho
pri odpovediach, verím, že by obstál aj na vysokej škole. Pýtal som
sa ho, ako je možné, že vôbec

musel ís na opravné skúšky. Odpovedal, že prišiel z technického
smeru školy, všetko bolo pre neho
úplne nové a dlhšie mu trvalo,
kým sa vlastne stotožnil s obsahom štúdia na SOŠ PZ. Ïalší dvaja uspeli tiež a presvedèili ma, že
pri záujme zo strany poslucháèov
o uvedené uèivo je možné úspešne ukonèi štúdium na SOŠ PZ.
Na druhej strane aj na tejto škole
sú poslucháèi, èo nezvládajú
opravné skúšky.
 Možno z vašej návštevy
urobi záver?
Moje návštevy, najmä rozhovory s mnohými pedagógmi i s
poslucháèmi ma len utvrdili v tom,
èo už na odboroch dávno hovoríme – naše školstvo vyžaduje
zmeny, hovoríme o nich 5 rokov a
jediné, èo sa za ten èas stalo, je
predåženie trvania školy aspoò o
dva mesiace. Na skrátený èas
štúdia je uèiva neúmerne ve¾a,
nemálo poslucháèov má potom
problém, hoci sa snažia. Preto

opakujem: naše základné školstvo si vyžaduje predåženie základného èasu výuèby s následným pobytom poslucháèov v stálej poriadkovej jednotke, aby si
upevnili návyky a prakticky sa nauèili viac z toho, èo budú potrebova pri bežnom výkone služby v
útvaroch. Odbornú diskusiu by si
zaslúžil aj rozsah a smerovanie
uèiva na SOŠ PZ a samostatnou
kapitolou je potom ïalší odborný
rast policajtov.
 Naozaj, o tejto téme sa už
dlho hovorí…
Neustále opakujeme, že nemáme vybudovaný systém celoživotného vzdelávania našich príslušníkov. Prešlo pä rokov a v tejto
oblasti sa zaèali urèité kroky , ale
tie sú zatia¾ nedostatoèné. Uvedomme si, že v Policajnom zbore
prebiehajú závažné zmeny, smerujúce k stabilizácii ¾udí, bude sa
prijíma menej policajtov a viac sa
zbor bude musie venova ich
ïalšiemu vzdelávaniu. Školstvo

by sa na tieto zmeny malo už teraz pripravova. Samostatnou
otázkou je však už samotný proces výberového konania do služobného pomeru, a teda aj do
škôl, aby sa do policajnej rovnošaty dostali naozaj len kvalitní ¾udia, ktorí chcú by celý život policajtmi. Stále sa trúsi ve¾a reèí o
neobjektívnosti prijímacích komisií, o nízkych prijímacích kritériách, o podozreniach z protekcie.
Nemôžem to vylúèi ani potvrdi,
ale práve v snahe eliminova možné subjektívne faktory odbory už
dávnejšie navrhovali, aby boli
uchádzaèi prijímaní centrálne.
Myšlienka centrálneho príjmu poslucháèov natrafila na odpor riadiacich funcionárov. Všetky zmeny, ktoré školstvo èakajú, je potrebné dôkladne premyslie a potom zakotvi v zákone. Èím skôr,
tým lepšie – vrátane smerovania
Akadémie PZ.
Zhováral sa Peter Ondera

Ako vidia riaditelia obvodných oddelení PZ problémy vlastnými oèami?

Stav našej budovy: katastrofa!

Budem sa venova len jednej
téme, ale uvedený problém, mòa

osobne ako riadite¾a OO PZ, ale
aj ostatných kolegov na mnou riadenom oddelení trápi najviac. Je
to stav budovy nášho OO PZ.
Stav na našom OO PZ je 21 poli-

cajtov + 1 referentka. Na OO PZ
je 14 referentov ÚOZ, ktorí majú,
mimo priestorov stálej služby, k
dispozícii dve kancelárie !!!. Budova, ktorá dispoziène nevyhovuje
súèasnému stavu policajtov na
OO PZ, pochádza cca, keï mám
dobré vedomosti, zo zaèiatku 60.
rokov, je to bývalá bytovka a od uvedenej doby
na nej neprebehla, èo sa
týka exteriéru, žiadna ani
èo len najmenšia rekonštrukcia. Požiadavky
na rekonštrukcie, opravy
atï. boli splnené len v minimálnom množstve, jediné pozitívum je možné
vyslovi s rekonštrukciou
sociálnych zariadení v roku 2009, aj keï pre mòa

dos nepochopite¾ne boli zrekonštruované len 3 zo 4 sociálnych zariadení na OO PZ. Ku
kvalite vykonanej práce sa radšej
nebudem vyjadrova (sprchový
kút neodteká, pisoár sa upcháva…). Celkový vzh¾ad budovy pôsobí priam odstrašujúcim doj-

mom. Èo sa týka interiéru, tak ten
sme si zrenovovali sami, vyma¾ovali sme (podotýkam za vlastné
peniaze a svojpomocne), novší
nábytok zháòame po rôznych úradoch a inštitúciách, kde ho pravidelne obmieòajú, aby sme si
vzh¾ad oddelenia aspoò trochu
spríjemnili, nako¾ko tu trávime
dos ve¾a èasu. Neviem, èi je možné v takomto prostredí v 21. storo-

èí fungova, je to otázka na zamyslenie. Rôznych prís¾ubov na
rekonštrukcie som sa už napoèúval dos a doposia¾ sa stále niè
neudialo. Pre ilustráciu zasielam
aj zopár fotografií exteriéru, ako aj
interiéru a zariadenia budovy OO
PZ, ktoré dýchajú hlbokým nádychom komunizmu.
mjr. Mgr. Jaroslav Piater,
riadite¾ OO PZ Štítnik

Neuverite¾ne úspešná šnúra úspechov nášho èlena, naturálneho kulturistu z Michaloviec
Úprimná gratulácia
Èlen ZO OZP è. 10–27 pri OR
PZ Michalovce npor. Slavomír
PRADA, služobne zaradený na
OKP OR PZ Michalovce, má za
sebou mimoriadne úspešnú sériu
vystúpení a súaží, na ktorých aj v
tomto roku reprezentoval Slovensko ako naturálny kulturista asociácii INBA v kategórii jednotlivec i
v zmiešaných pároch. Posúïte
sami, tu je jeho bilancia v roku
2014:
1.3. Miesto – zmiešané páry (J.
Bencu¾aková z Michaloviec) –
Medzinárodne majstrovstvá Slovenska –Kolárovo – 7.6.2014
2.2. Miesto– zmiešané páry (J.
Bencu¾aková z Michaloviec) –
Majstrovstvá SR, Kolárovo –
7.6.2014
3.3. Miesto–Masters /40–50
rokov/ Medzinárodne majstrovstvá SR – Kolárovo – 7.6.2014
4.2. Miesto– Masters/40–50

rokov/ – Majstrovstvá SR, Kolárovo– 7.6.2014,
5.1. Miesto – zmiešané páry (J.
Bencu¾aková z Michaloviec) –
Medzinárodne majstrovstvá Maïarska – Tatabanya – 21.6.2014

6.2. Miesto – Masters/40–50
rokov/ – Medzinárodne majstrovstvá Maïarska – Tatabanya –
21.6.2014
7.4. Miesto – Muži do 173 cm –
Medzinárodne majstrovstvá Maïarska – Tatabanya – 21.6.2014
8.5. Miesto– Masters /40–50
rokov/ – INBA Majstrovstvá sveta
–Nitra – 27–28.6.2014
9.4. Miesto– Muži do 170 cm–
INBA Majstrovstvá sveta –Nitra –
27–28.6.2014
10.3. Miesto– zmiešané páry
(J. Bencu¾aková z Michaloviec)–
INBA Majstrovstvá sveta –Nitra –
27–28.6.2014
Nášmu kolegovi a kamarátovi
úprimne gratulujeme, želáme mu
aj naïalej ve¾a úspechov. Sme hrdí na to, že je naším èlenom a
príslušníkom PZ!
Marek Ihnaèik,
predseda ZO OZP è. 10–27,
Michalovce

Lúči sa OR PZ a ZO OZP v SR Trebišov
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Od V. zjazdu k VI. kongresu Odborového zväzu polície v SR

Tak plynul čas (I.)

(Mapujeme obdobie od V. zjazdu OZP v SR v októbri 2009
po odchod vlády R. Fica 8. júla 2010)
V októbri 2009 sa v bratislavskom hoteli SUZA konal V. riadny
zjazd OZP v SR. Delegáti prvýkrát
v 20-ročnej histórii zväzu privítali
medzi sebou úradujúceho premiéra slovenskej vlády Roberta
Fica, ministra vnútra Roberta Kaliňáka a celý rad vysokých funkcionárov rezortu, ako aj množstvo
zahraničných hostí na čele s prezidentom EuroCOP-u Heinzom
Kieferom.
Všetko, čo sa na zjazde udialo,
podrobne popisuje monotematické 16-stranové vydanie októbrovej POLÍCIE, prístupné na našom
webe. Na zjazde odznelo množstvo dôležitých informácií, všetkých policajtov však nepochybne
najviac zaujala priama otázka
podpredsedu OZP Mariána Magdoška premiérovi Robertovi Ficovi
k ďalšiemu osudu zákona č. 328,
či zostanú zachované sociálne istoty policajtov „Na sto percent zachované,
bez
akýchkoľvek
zmien,“ ubezpečil všetkých predseda vlády.
Záver roka 2009 bol pre odborový zväz plný rôznych, aj zahraničných aktivít. Už koncom októbra 2009 sa vedenie OZP vo Viedni
stretlo s reprezentáciou rakúskeho odborového zväzu policajtov
(FSG) na čele s predsedom Hermannom Greylingerom, čím „odplatili“ návštevu Rakúšanov v Bratislave z júla 2009. (viď POLÍCIA
č. 11/2009).
V prvých novembrových dňoch
sa delegácia OZP v SR zúčastnila
na jesennom zasadaní výboru EuroCOP-u v Luxemburgu, ktoré sa
o. i. zaoberalo rastúcim počtom
prípadov násilia proti policajtom a
ich rodinám v celej Európe, čo
úzko súvisí so sociálnou situáciou
v mnohých štátoch. Osobitne vypuklý je tento problém v Grécku.
Atmosféru nespokojnosti zažili
členovia OZP v SR už 1. decembra 2009 na veľkom protestnom
mítingu odborárov vo Varšave a o
pár dní sa celá historická Praha
otriasala rámusom, ktorý urobili
odborári zo štátnej, resp. verejnej
správy 9. decembra pri pochode
pred budovu českého parlamentu.
Medzi účastníkmi protestného pochodu na Malú stranu, kde dominovali záchranári, hasiči a policajti, boli aj slovenskí odborári na čele s podpredsedom Pavlom Mekiňom, ktorý sa tu srdečne zvítal aj
s prezidentom EuroCOP-u Heinzom Kieferom.
Verejná voľba
O ďalšie dva dni, už 11. decembra 2009 mal OZP v pláne
zimné zasadanie rady predsedov,
ktoré sa aj uskutočnilo v Terchovej. Z úst predsedu Miroslava Litvu odzneli informácie o priebehu
kolektívneho vyjednávania v rámci rezortu, keď najväčšie problémy boli so zmluvou pre Horskú
záchrannú službu. Najdôležitejším bodom decembrovej rady boli
voľby vedenia OZP a revízorov
účtov. Hoci predsedníctvo deň

predtým navrhlo tajné voľby a
urobilo aj všetky prípravy na ich
priebeh (urna, lístky ), volebná komisia prišla s protinávrhom na verejné hlasovanie - aklamáciu, ktoré sa napokon uskutočnilo - aj napriek námietke predsedu Litvu.
Zodvihnuté ruky jednoznačne potvrdili vo funkcii všetkých dovtedajších členov vedenia, teda predsedu Miroslava Litvu, ako aj podpredsedov Mariána Magdoška,
Ladislava Gračíka a Pavla Mekiňu.
Rok 2010
sa začal pre slovenskú políciu,
ako si mnohí pamätáme, dosť nešťastne, keď psovod PZ pri výcviku na popradskom letisku zabudol
v batožine cestujúceho vzorku výbušniny a tá sa aj s kufrom nič ne-

kde sa nedlho predtým konal V.
zjazd OZP, teda v hoteli SUZA v
Bratislave. Medzi domácimi hosťami nechýbali viacerí bývalí ministri vnútra a policajní prezidenti,
na bratislavskú pôdu znova zavítal z Nemecka aj prezident EuroCOP-u Heinz Kiefer s väčšou časťou celého výkonného výboru.
Účastníci slávnostného zasadania
rady predsedov rovnako srdečne
privítali aj jeho predchodcu, prezidenta UISP Hermanna Lutza, ktorý bol OZP veľmi nápomocný práve v prvom období po založení a
pomohol aj pri začleňovaní OZP v
SR do medzinárodného prostredia policajných odborov.
Na slávnostnom zasadaní sa
stretlo aj množstvo bývalých kolegov, celé podujatie sa nieslo vo
veľmi srdečnej atmosfére a mnohí
vysokí policajní funkcionári zotrvali so svojimi bývalými i súčasnými kolegami v družných rozhovoroch aj dlhé hodiny po skončení

Zakladatelia OZP v SR pri oceňovaní na slávnostnom zasadaní (zľava): Štefan Varga, Miroslav Litva, Ladislav Polka, moderoval ďalší zakladajúci člen Marián Magdoško.
tušiaceho pasažiera odviezla až
do Dublinu. Nepríjemnosť okamžite využila vtedajšia opozícia na
veľmi agresívny útok voči slovenskej polícii, osočovanie polície
pred znepokojeným zahraničím a
produkovala politicky motivované
výzvy na „stínanie hláv“ – až po
úroveň ministra vnútra Roberta
Kaliňáka. Toto zovšeobecnené
znevažovanie práce príslušníkov
PZ prinútilo OZP v SR, aby sa už
8. januára 2010 verejným vyhlásením postavilo za slovenských
policajtov i osobu ministra: „Odborový zväz polície v SR je presvedčený, že Robert Kaliňák nenesie
osobnú zodpovednosť za kauzu a
plne podporuje jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii. Odborový zväz polície v SR sa dlhodobo usiluje o
stabilizáciu pomerov v rezorte,
ktoré práve časté výmeny ministrov v minulosti vždy negatívne
poznačili. Naviac, pán minister
Robert Kaliňák sa do histórie PZ
zapíše ako minister, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúžil o
skvalitnenie pracovných a sociálnych podmienok príslušníkov PZ,“
píše sa v zverejnenom vyhlásení.
Dôstojné oslavy
Medzičasom v odborovom zväze vrcholili prípravy na historickú
udalosť – pripomenutie si 20. výročia založenia Odborového zväzu polície v SR. Veľmi dôstojné
oslavy sa uskutočnili 22. januára
2010 v tých istých priestoroch,

oficiálnej časti programu . Zakladajúci i súčasný predseda OZP v
SR Miroslav Litva ostal v hodnotení tejto významnej udalosti verný
svojej povesti, keď sucho konštatoval: „Jubileum je pekná vec, ale
nedáva priestor pre sebauspokojenie“. Pritom už v čase konania
slávnostného zasadania mal „vo
vrecku“ všetky rezortné kolektívne
zmluvy na rok 2010, podpísané
sociálnym partnerom.
Odborári pred parlamentom
Začiatkom roka 2010 sa Odborový zväz polície v SR ešte raz zapísal do povedomia širokej verejnosti, keď 29. januára asi šesťsto
jeho členov v oranžových vestách
OZP zabralo priestranstvo v blízkosti Bratislavského hradu, priamo pod budovou Národnej rady
SR, aby tak vyjadrilo nesúhlas s
návrhom skupiny poslancov na
odvolanie ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka v súvislosti so spomenutou nepríjemnosťou na popradskom letisku. Z úst opozičných poslancov „vďaka tomu“ zaznelo na pôde parlamentu množstvo nevyberaných útokov a aj vyslovených lží na adresu Odborového zväzu polície v SR, ktorý bol
obvinený z politického prístupu,
hoci aj príslušník PZ je v demokratickej spoločnosti v čase svojho
osobného voľna občanom so
všetkými právami a odbory sú
priam predurčené na to, aby ich
členovia verejne vyjadrovali svoj

názor na dianie, v čom ich priamo
chráni ústava a legislatíva demokratického štátu, za aký aj všetci
opoziční poslanci Slovenskú republiku radi a často označujú.
Protestné zhromaždenie svojou
osobnou účasťou podporil prezident KOZ SR Miroslav Gazdík a v
prestávke rokovania parlamentu
prišiel členom OZP poďakovať aj
minister vnútra Robert Kaliňák,
ktorého – podľa očakávania – poslanci z funkcie napokon neodvolali. Množstvo vyjadrení opozičných i koaličných poslancov z rozpravy tohto rokovania parlamentu
sme zachovali pre históriu a poučenie, kto je kto, vo februárovom
vydaní mesačníka POLÍCIA.
Mnohoraké dôsledky krízy
Nasledujúce obdobie bolo
opäť rušno aj na medzinárodnej
scéne, výkonný výbor EuroCOP-u
sa na svojom marcovom zasadaní
v Bruseli vážne zaoberal dôsledkami hospodárskej krízy, ktorá má
pre policajtov viacnásobný negatívny účinok: policajti so svojimi
rodinami na vlastných peňaženkách pociťujú dôsledky krízy a
zdražovania v domácich rozpočtoch, na ich pracovných a sociálnych podmienkach zasa v rámci
protikrízových opatrení šetria vlády. Ako policajti napokon musia riskovať život a zdravie pri zásahoch proti nespokojným občanom, hoci sa s argumentmi demonštrantov ako občania neraz
zhodujú.
Mimoriadne ocenenie
Ukázalo sa to aj na medzinárodnej konferencii, ktorá sa pod
záštitou EuroCOP-u uskutočnila
12. apríla v Madride pod pracovným názvom Chráňte tých, ktorí

Prezident EuroCOP-u Heinz
Kiefer
chránia vás. Napokon, v dňoch 8.
a 9. mája sa v Krakove konalo
riadne zasadanie výboru EuroCOP-u, ktoré prijalo doslova historické rozhodnutie: prvýkrát v novodobej histórii policajných odborov si do vrcholovej funkcie vybralo zástupcu krajiny z tzv. východného bloku, keď zvolilo za I. viceprezidenta práve Miroslava Litvu,
predsedu „maličkého“ Odborového zväzu polície v SR. Táto voľba
je pre OZP veľkou poctou a pre
Miroslava Litvu ocenením práce,
ktorú za dlhé roky vykonal na vnútornom i medzinárodnom odborovom poli.
Z dlhodobých zámerov odbory
tlačili služobné vedenie do zrý-

chlenia tempa zmien v rezortnom
školstve, kde napokon aj vtedajší
policajný prezident Ján Packa vyslovil podporu týmto cieľom, konkrétne podporil aj vznik tzv. stálej
poriadkovej jednotky, ale realizácii bránilo v tom čase hneď niekoľko faktorov.
Znepokojenie pred voľbami
Predvolebný čas sa odzrkadlil
aj na duševnom stave policajtov,
ktorých veľmi znepokojovali ustavične sa šíriace fámy o zmenách v
zákone č. 328 už k 1. októbru
2010. Daromné boli ubezpečenia
vrcholových odborových i služobných predstaviteľov rezortu, že táto vláda na zmenách zákona č.
328 nepracuje, fámy mali okamžitý vplyv na zvýšenú odchodovosť
policajtov. Pred jej dopadmi veľmi
dôrazne upozorňoval už v predstihu aj Miroslav Litva, nahlas vyslovil prognózu, že zvýšená odchodovosť spôsobí stabilite osobitného účtu vážne problémy. V tom
čase, upozorňoval, bolo v zbore 8
200 policajtov, ktorí odslúžili 15 a
viac rokov, z toho väčšina, až 6
200, mala „odkrútené“ 15 až 21
rokov. Žiaľ, budúcnosť mu dala
za pravdu, v tom čase sa však
zrušením osobitného účtu a likvidáciou osobitného systému sociálneho zabezpečenia ozbrojených zložiek intenzívne zaoberali
práve opoziční poslanci v rámci
svojich predvolebných vyhlásení.
Rozhodujúci moment
Nadišiel rozhodujúci moment:
parlamentné voľby 2010, ktoré sa
konali 12. júna. Nemali jednoznačného víťaza a obavy z ďalšieho vývoja sociálneho zabezpečenia zosilneli. Odborový zväz polície v SR reagoval veľkou mobilizáciou aktivity, v jeden deň zasadali všetky krajské rady, 24. júna
2010 sa situáciou zaoberalo predsedníctvo a na druhý deň aj zasadanie rady predsedov základných
organizácií v Kremničke. Napokon, 28. júna sa uskutočnili mimoriadne schôdze všetkých základných organizácií s jediným cieľom
– presvedčiť členskú základňu i
ostatných policajtov, že bezprostredné riziko zmien nie je aktuálne, dosiahnuť, aby svoje rozhodnutie podať si „žiadosť do civilu“
prehodnotili, alebo aspoň odložili.
V máji a v júni zasiahla Slovensko okrem iných nepríjemností
povodňová vlna, návaly vody naplno zamestnali všetky zložky MV
SR, políciu nevynímajúc, obeťami
záplav sa stali aj desiatky rodín
príslušníkov PZ, preto sa OZP
rozhodol vyhlásiť do konca júla
celoštátnu finančnú zbierku v ich
prospech.
Začiatkom júla 2010 už bolo
všetko jasné, Smer vládu nezostaví, vznikla veľká koalícia menších strán. 9. júla 2010 nastúpil do
funkcie minister vnútra Daniel Lipšic, post štátneho tajomníka obsadil Maroš Žilinka, vedúcim služobného úradu sa stal Marcel Klimek
a žezlo policajného prezidenta zobral do rúk Jaroslav Spišiak.
(pokračovanie v októbrovom
vydaní POLÍCIE)
Spracoval Peter Ondera
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Od V. zjazdu k VI. kongresu Odborového zväzu polície v SR

Jubileum je pekná vec, ale nedáva priestor na sebauspokojenie
Odborový zväz polície v SR si pripomína 20. výroèie založenia. Trpezlivosou a húževnatosou si vybojoval pozíciu, ktorá mu umožòuje úèinne vstupova do diania v rezorte vždy a všade tam, kde je potrebné a možné aspoò o
krôèik napomôc zlepšenie pracovných alebo sociálnych
podmienok zamestnancov. Je to právo odborov zakotvené v zákone, podložené každodennou prácou. Napadlo by
vás pred 20 rokmi, v akej pozícii bude raz OZP v SR? Aký
je to pocit?
Za tých dvadsa rokov sme dosiahli ve¾a pozitívneho, ale spa
na vavrínoch sa nedá. Každý
ïalší krôèik je èoraz ažší, pretože
obe strany sa už nauèili dobre ráta. Dozreli sme, dospeli, a v takom veku si už musíme uvedomi,

že odbory nie sú len na to, aby
stále nieèo pýtali, ale že musia by
schopné, a že sú aj povinné nies
spoluzodpovednos za ïalší vývoj. Keï niekomu povieme: Daj!,
musíme vedie poveda aj to, odkia¾ má rezort zobra peniaze.

Viïme do budúcnosti. Európa
smeruje k zjednocovaniu legislatívnych a iných pravidiel života
spoloènosti – a to vonkoncom nehovorím len o odboroch. Stretneme sa v urèitom bode a na toto
stretnutie by sme mali prís náležite pripravení. Nielen my ako rezort, ale aj justícia èi prokuratúra,
pretože nikomu nebudeme môc
vysvet¾ova, že máme nejaký špecifický model, ktorý nie je kompatibilný s ostatkom Európy. Skúsme teda všetci pozera trochu viac
za hranice dneška, pretože tam
vidím priestor pre ïalší pohyb a
vývoj.
Z rozhovoru pre Políciu
január 2010

Niektorí poslanci NR SR spochybòujú naše právo na zhromažïovanie a slobodu prejavu

Demokraciu si vysvet¾ujú, ako im práve príde vhod
Bratislava (on) V atmosfére
ostrých útokov predstavite¾ov
niektorých politických strán sa v
piatok 29. januára 2010 konalo v
20 – roènej histórii OZP v SR len
tretie verejné zhromaždenie.
Tento raz bola jeho cie¾om
podpora Roberta Kaliòáka, keïže
50 zákonodarcov z radov opozície uplatnilo svoje právo na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR
s cie¾om zbavi ho funkcie ministra vnútra. Hlavným dôvodom na
odvolanie ministra vnútra mala
by jeho politická zodpovednos
za chybu príslušníka Hraniènej a
cudzineckej polície na letisku v
Poprade pri výcviku psa.
V hre celý PZ
Odborový zväz polície v SR v
súvislosti s týmto po¾utovaniahodným prípadom už 8. januára
vydal vyhlásenie, v ktorom vyjadril
svoje znepokojenie nad útokmi na
ministra vnútra. „Stupòujúce sa
útoky navyše vedú k nepodloženému znevažovaniu práce celého
Policajného zboru,“ konštatovalo
sa vo vyhlásení, ktoré ihneï vydali obe tlaèové agentúry, médiá si
ho však všimli len málo. Ataky na
ministra vnútra neprestávali celý
január.
Na podnety z niektorých základných organizácií predsedníctvo OZP v SR rozhodlo pripravi
podporný míting na piatok 29. januára 2010 o 14 hod. Termín
schôdze NR SR bol oficiálne oznámený až v utorok popoludní, na
prípravu zhromaždenia tak ostalo
ve¾mi málo èasu.
Dva protipóly
Signál o zvolaní zhromaždenia
odborárov okamžite zachytila
SDKÚ – DS a reagovala mimoriadnou tlaèovou besedou. Podpredseda SDKÚ a zároveò podpredseda NR SR Milan Hort na
nej tvrdo zaútoèil proti Odborovému zväzu polície v SR, obvinil ho
z politizácie polície a ministra
vnútra zo zneužívania odborov.
Citujme z webového vydania denníka SME: „Medzi príslušníkmi
Policajného zboru je takéto verbovanie považované za hrubý nátlak, no mnohí z nich sú ochotní
zúèastni sa na tomto mítingu jednak pre s¾úbený výlet do Bratislavy, ale aj preto, že minister bude

na nich pamäta,°° uvádza sa
pod¾a Horta v maili od radového
policajta, ktorý o tejto skutoènosti
informoval.“
Poslanec NR SR Milan Hort
médiám o. i. tvrdil, že oznam o organizácii mítingu visí na stenách
všetkých OO PZ a organizátori
mítingu si zhotovujú zoznamy
tých, ktorí na míting nechcú prís.
Pod¾a jeho slov „takýto pokus o
spolitizovanie PZ nemá na Slovensku obdobu od roku 1989.“
Poslanec Hort obvinil ministra
vnútra, že si míting u odborárov
objednal.
Odborový zväz polície v SR
ihneï zareagoval zvolaním mimoriadnej tlaèovej besedy, kde všetky tvrdenia poslanca Horta vyvrátil. Zdôraznil, že úèas na mítingu
bude striktne dobrovo¾ná, zhromaždia sa na òom policajti v èase
služobného vo¾na a v mítingu nie
je niè politické, pretože ¾udia prídu
svojmu ministrovi a zamestnávate¾ovi vyjadri podporu ako prejav
vïaky za všetko, èo pre rezort
urobil. Predseda OZP v SR Miroslav Litva dostal tiež príležitos
reagova na obvinenia aj vo veèerných spravodajských reláciách
televízií v konfrontácii s Milanom
Hortom a exministrom Martinom
Padom.
Piatok, 14. 00 hod
Napriek akútnemu nedostatku
èasu na prípravu mítingu sa na
hrubej snehovej pokrývke pod
briežkom oproti NR SR poschádzalo– pod¾a odhadov médií –
okolo 600 èlenov OZP v SR zo
všetkých kútov Slovenska. Väèšina z nich mala na sebe reflexné
vesty, nechýbali transparenty, zástavy OZP a píšalky, uzimení
úèastníci mali k dispozícii teplý
èaj. O dôležitosti tejto chvíle
svedèil aj mimoriadny záujem médií. Na malej tribúnke sa ujal slova
podpredseda OZP v SR Marián
Magdoško. Zakrátko všetkých
prekvapil neèakaný príchod ministra vnútra Roberta Kaliòáka, ktorý
sa s neskrývaným dojatím poïakoval prítomným odborárom za
podporu a ponáh¾al sa spä do rokovacej sály parlamentu.
Pozdrav z KOZ SR
Míting podporil svojou úèasou
aj prezident Konfederácie odboro-

vých zväzov SR Miroslav Gazdík
a viceprezident KOZ SR pre hospodársku politiku a sociálne partnerstvo Vladimír Mojš. Najvyšší
odborový predák vystúpil s krátkym príhovorom. Potvrdil, že KOZ
SR podporuje míting policajných
odborárov.
Ministra vnútra SR Roberta
Kaliòáka napokon poslanci neodvolali, za jeho odchod hlasovalo
len 44 poslancov, proti bolo 53,
dovedna sa hlasovania zúèastnilo
len 97 poslancov. Opozícia potrebovala na odvolanie 76 hlasov.
POLÍCIA 2/2010

Slávnostné zasadanie Rady
predsedov ZO OZP v SR
k 20. výroèiu vzniku OZP
Predseda v úvode poïakoval
najmä hosom, ktorí svojou prítomnosou vzdali odborom poctu a potvrdili, že práca odborového zväzu nebola zbytoèná,
pretože sa urobil kus roboty. „Na
druhej strane“, pokraèoval, „máme ešte ve¾kú cestu pred sebou, kým bude urobené všetko,
èo je potrebné pre to, aby policajt bol v práci spokojný, aby
polícia bola stabilizovaná, dôveryhodná, obèania aby ju plne
podporovali, aby sme nemali
zbytoèné kauzy a nezneisovali
sa vzájomne v práci.“ Zdôraznil,
že OZP v SR sa „od svojho zaèiatku držal jednej zásady: kritizoval iba vtedy, keï mal iný návrh, o ktorom bol presvedèený,
že je lepší, vždy bol prístupný diskusii, nikdy nepovažoval svoj
návrh za koneèný, nekládol ultimáta, vyjednával.“ Ale keï bol
tlaèený do kúta, vedel rovnako
odpoveda. A na margo bývalých funkcionárov poznamenal,
že sa s každým prítomným vždy
dali nájs spoloèné východiská.
„Môžem poveda, že každého z
vás som si vo vašej práci vážil.
Pokia¾ došlo k nejakým rozporom, tak som to bral tak, že každý máme právo na svoj názor a
dúfal som, že dohoda, ktorú dosiahneme, bude dobrým kompromisom pre obe strany.“
POLÍCIA 2/2010

Facka policajtovi len za tridsa eur?
Aj šokujúce poznatky z konferencie
v Madride
Na konferencii EuroCOP–u o problematike násilia proti policajtom v
Madride sa zúèastnil podpredseda OZP v SR Marián Magdoško. Položili sme mu nieko¾ko otázok.
 Konferencia EuroCOP–u v Madride sa niesla pod príznaèným
heslom: Chráòte tých, ktorí chránia vás. S akými poznatkami ste
sa vrátili?
Konferencia EuroCOP–u v Madride si na základe skúseností z
posledného obdobia vytýèila úlohu nielen upozorni na množiace sa
prípady násilia proti policajtom a prízvukova, že èas štátov EÚ svojich
policajtov legislatívne slabo chráni, ale kládla si za cie¾ najmä apelova
na èlenské štáty únie, aby v tomto smere podnikli konkrétne kroky.
Konferencia od diskutérov oèakávala výstupy, èo s takýmito javmi robi,
aké kroky by mali vlády jednotlivých krajín podniknú, aby sa útoky na
policajtov nestávali alebo aspoò aby sa minimalizovali.
 Kto vlastne myšlienku takejto konferencie inicioval?
Iniciátormi konferencie boli Španieli, ktorí ihneï získali podporu Grékov, pretože v týchto krajinách je situácia naozaj alarmujúca. Myšlienku
takejto konferencie hneï podporili aj Nemci. Madrid bol ako miesto konania zrejme vybratý aj preto, že v Španielsku sú policajti právne mimoriadne slabo chránení. Trebárs fyzický útok na policajta bez spôsobenia zranenia tu vnímajú ako èin, za ktorý útoèník dostane od súdu
pokutu vo výške 30 eur! Pritom len za zlé parkovanie v Madride dostanete pokutu 60 eur. Spoèiatku sme tomu ani nechceli veri, ale je to tak.
Absurdné, výsmech legislatívy! Vôbec sa neèudujem španielskym policajtom, že ve¾mi nahlas prejavujú nespokojnos s takýmto stavom tzv.
právnej istoty.
 Aký bol priebeh konferencie?
Na úvod sme videli film, ktorý dokumentoval ve¾mi drastické strety
medzi policajtmi a rozvášnenými skupinami ¾udí v rôznych krajinách.
Celá konferencia bola rozdelená do štyroch panelov, zameraných na
urèitú tému. Úèastníci konferencie postupne absolvovali všetky štyri
panely. Prvý bol zameraný na celkovú problematiku násilia proti polícii,
druhý na praktické otázky stratégií a obmedzení v ochrane policajtov
proti násiliu vo výkone služby, tretí sa zaoberal otázkami dôsledkov a
odoziev na tieto útoky, štvrtý si všímal úlohy súdnictva a médií pri reakcii na prípady násilia voèi polícii. Pred každou panelovou diskusiou vystúpili dvaja policajti, ktorí sa stali obeami násilných útokov pri výkone
služby. Ich rozprávanie bolo ve¾mi emotívne a fakty, ktoré uviedli, doslova šokovali. Vystúpil policajt, ktorý nám rozprával o svojom
postihnutom kolegovi. Útoèník mu poškodil mozog, bol dva roky v kóme, má ve¾mi vážne trvalé následky, ale súd páchate¾a poslal za mreže len na štyri roky. Ïalší policajt zo Španielska sa stal obeou útoku
drogového dílera, ktorý neèakane zaútoèil skrytými žiletkami na oblas
krku nielen jemu, ale aj ïalšiemu kolegovi. Pritom bol súdený len za
ublíženie na zdraví. Až po tlaku odborov a médií bol skutok prekvalifikovaný na pokus o vraždu. Príbehy boli naozaj hrôzostrašné, pritom
rozprávali len tí, èo prežili… Na väèšine z nich bolo pri rozprávaní ešte
stále vidie psychickú traumu. Viacerí sa sažovali na slabú, alebo vôbec žiadnu podporu zo strany zamestnávate¾a po útoku – nedostali
morálnu, psychologickú, už vôbec nie finanènú podporu. Dokonca v
jednom prípade musel belgický policajt vráti zdravotnej poisovni 900
euro, pretože bol až šes mesiacov práceneschopný. Útoèník ho bodol
nožom s 25 centimetrov dlhou èepe¾ou do brucha a bol zázrak, že vôbec prežil.
Zhováral sa Peter Ondera
POLÍCIA 4/2010

Populaèná explózia?
Tak to sa ešte v našej dedine nikdy nestalo! tvrdia pamätníci z obce na Záhorí, kde v augustové nede¾né ráno „zaparkovalo“ na kostolnej streche osemnás ve¾kých bocianov a ïalšie štyri pristáli na
susednej veži požiarnej zbrojnice. Hoci ornitológovia nám tvrdili, že
podobný úkaz nie je na Slovensku až taký zriedkavý, obyvatelia obce so „zmiešaným“ obyvate¾stvom sú v šoku v oèakávaní populaènej
explózie… Ten ve¾ký vták na streche kostola s najvyššou vežou na
Záhorí sa síce oficiálne volá „Bocian biely“ (lat. Ciconia ciconia), ale
zasa èo tie krídla, tam celkom biely nie je…
–on–
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VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
AUGUST 2014
Čiastka 82
85. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Beta – cestná
preprava“
Čiastka 83
86. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru
č. 50/2014 o zriadení škodovej
komisie na posudzovanie škodových udalostí komoditnej skupiny
09 – technika a materiál na
ochranu objektov
Čiastka 84
87. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru
č. 5/2013 o zriadení technickej
skupiny pre vnútornú bezpečnosť
a adaptáciu na klimatické zmeny
v znení neskorších predpisov
Čiastka 85
88. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 11/2012 o zabezpečení používania typových plánov počas dočasného obnovenia
kontroly vnútorných hraníc Slovenskej republiky
Čiastka 86
89. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní previerok
z telesnej zdatnosti príslušníkov
Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v náhradných termínoch a opravnom termíne
Čiastka 87
90. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „čistá stanica“
Čiastka 88
91. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní previerok
zo špeciálnej telesnej prípravy
príslušníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

To je fór!
Do obchodu vstúpi černoch s papagájom na ramene.
„Jéj, ten je krásny, odkiaľ ho máte?“ pýta sa predavačka.
„Z Afriky, tam ich je plno,“ hovorí papagáj.

Trnavskí policajti prvenstvo neobhájili

Policajti z trnavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky sa
v dòoch 10. – 12. septembra zúèastnili futbalového turnaja v Prahe. Ako obhajcovia prvenstva sa
predstavili na 17. roèníku „Memoriálu ppor. Michala Braniše“.
Prvý deò turnaja sa konal pietny akt, ktorým si uctili pamiatku
zosnulého kolegu. Okrem iných
sa ho zúèastnili aj prezident policajného zboru ÈR – plk. Mgr. Tomáš Tuhý, riadite¾ KR PZ Trnava
plk. Ing. Štefan Èechoviè a riadite¾
odboru poriadkovej polície KR PZ
Trnava plk. JUDr. Pavol Kondel.

Zápasy sa odohrali na ihriskách PKS Union Praha –
Strašnice. Osem družstiev bolo
rozdelených do dvoch základných
skupín. Do semifinále postúpili z
A skupiny tímy PMJ Praha a PMJ
Bratislava, zo skupiny B postupovali KØ P Zlín a PMJ Trnava. Z
celkového triumfu na turnaji sa
napokon tešili príslušníci KØ P
Zlín. Cenu pre najlepšieho hráèa
turnaja si však prevzal nstržm.
Mário Adamèík z Trnavy, ktorý
prebral štafetu po Daliborovi Semankovi. Realizaèný tím trnavského družstva tvorili tréner práp.

Andrej Císar, vedúci mužstva
npor. Ján Uherèík a npor. Bc. Rudolf Garažia, ktorý celú výpravu z
Trnavy organizaène viedol. Po
vlaòajšom triumfe trnavského tímu sa tento rok musel manšaft
uspokoji „iba“ so štvrtým miestom. „Na pozvanie kolegov z Prahy sme na turnaj vycestovali už v
pondelok, dva dni pred samotným
turnajom. Èakal na nás bohatý
program, už teraz zaèíname pracova na turnaji v Trnave, prostredníctvom ktorého oplatíme kolegom z Èiech ich pohostinnos,“
povedal Rudolf Garažia.
–rg–
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