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Odbory vyrokovali pre zamestnancov množstvo benefitov
Predstavitelia Ministerstva vnútra SR a partnerských odborových zväzov podpísali kolektívne zmluvy na rok 2018

Snímka Vladimír Benko, MV SR

Dňa 19. decembra 2017 minister vnútra SR Robert Kaliňák
a generálny tajomník MV SR Ondrej Varačka podpísali so
zástupcami partnerských odborových zväzov vyššie kolektívne zmluvy pre príslušníkov PZ, príslušníkov Horskej
záchrannej služby a Hasičského a záchranného zboru,
ako aj pre zamestnancov v štátnej službe a v službe vo verejnom záujme na rok 2018.

O príprave zmlúv a priebehu
kolektívneho vyjednávania na pôde rezortu vnútra informoval predseda OZP v SR Marián Magdoško
na zimnom zasadaní rady predsedov základných organizácií
OZP, ktorá sa konala v dňoch 7.
a 8. decembra 2017 v Bratislave.
Základné informácie z rokovania
rady sme priniesli už v decembrovom vydaní POLÍCIE, teda pred
podpisom zmlúv. K téme sa vra-

Zmluvy podpísali: za MV SR minister R. Kaliňák a generálny tajomník O. Varačka, za odbory
M. Mayerová /SLOVES/, M. Magdoško /OZP v SR/ a P. Šagát za OZH

ciame v rozhovore s podpredsedom OZP v SR Viktorom Kissom,
ktorý má v náplni práce problematiku kolektívneho vyjednávania.
l Na zasadaní rady predsedov ste najprv informovali o vyhodnotení plnenia kolektívnych zmlúv za rok 2017, ktoré
sa medzitým uskutočnilo.
Mali sme takúto požiadavku
voči vedeniu rezortu a spoločne
sme posúdili, ako sa nám darilo
zmluvy naplniť. Konštatovali sme,
že v niektorých prípadoch sme sa
stretli aj s nedodržaním dikcie
zmlúv, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sme však museli konštatovať veľký obrat k lepšiemu.
Registrovali a riešili sme len niekoľko individuálnych prípadov porušenia resp. neplnenia, zhodli
sme sa, že pri lepšej pozornosti
ani k nim nemuselo prísť. Bol to
napríklad prípad neprerokovania
rozhodnutia o neudelení jubilejnej
odmeny so zástupcom odborov,
niekoľkokrát zamestnávateľ nepredložil odborom návrhy na obsadenie riadiacich postov, v niektorých prípadoch neboli včas zverejnené uvoľnené pracovné miesta. V týchto prípadoch sme ihneď

reagovali a došlo k náprave. Môžem naozaj konštatovať, že išlo
len o ojedinelé príhody a už sa neopakujú, veľmi sa napríklad zlepšilo zverejňovanie voľných miest.
Naozaj môžeme vysloviť spokojnosť.
l Odzneli kritické hlasy na
úroveň stravovania v rezorte,
i táto oblasť je súčasťou kolektívnych zmlúv...
Registrujeme ponosy, stravovanie je širšia a dosť komplikovaná problematika, kde sa veľmi
rôznia názory a ťažké je vyhovieť
všetkým. Faktom je, že v posledných rokoch registrujeme dosť výrazný pokles záujmu o služby rezortných stravovacích zariadení
a to je signál, ktorý si nemôžeme
nevšimnúť. Zhodli sme sa so zamestnávateľom, že je potrebné
znovuoživiť činnosť stravovacích
komisií, ktoré nám nejako zaspali,
hoci ich nikto nezrušil, v tejto oblasti je naozaj viacero problémov,
ktoré si zasluhujú hlbšiu pozornosť z našej strany i zo strany zamestnávateľa. Na jednej strane je
ťažké nútiť zamestnanca, aby sa
stravoval tam, kde mu to z rôz-

nosti dovolia, som účastný každej
operatívnej porady a štábu riaditeľa. Môžem konštatovať, že pán
riaditeľ postavenie odborov rešpektuje, dokonca prijal aj pozvanie na zasadanie našej krajskej
rady, čo sa predtým mojim predchodcom roky nedarilo. Na tomto
stretnutí mal krajský riaditeľ viaceré veľmi dobré myšlienky aj
k práci odborovej organizácie, námety, ako zvýšiť počet členov odborov, usilujem sa ich presadiť do
praxe. Tým netvrdím, že naše
vzťahy boli vždy ideálne, v niektorých veciach sme mali diametrálne rozdielne názory, ale v mnohých veciach sme sa zasa zhodli
a dokázali sme nájsť spoločnú reč
pri riešení problémov alebo už pri
ich predchádzaní.
l Pôsobnosť bratislavskej
krajskej rady je z hľadiska rozlohy regiónu výhodná pre úzke
kontakty všetkých predsedov
základných organizácií OZP,
s ktorými pracujete, zároveň
však bola Bratislava ako metropola Slovenska vždy najkomplikovanejší región, veď boli

časy, keď tento región „tvoril“
až štvrtinu celoslovenskej kriminality. Ako hodnotíte kvalitu
spolupráce s predsedami základných organizácií?
Je problém nájsť zapálených,
ochotných ľudí do odborových
funkcií, každý tu má vlastnej roboty vyše hlavy a práca odborového
predáka je dobrovoľnou prácou
naviac, vo voľnom čase a v zložitých podmienkach. Ľudí do funkcii
predsedov si vyberajú pracovné
kolektívy a osobne si myslím, že
terajšie zloženie predákov v našej
krajskej rade je kvalitné, je zárukou, že informácie sa dostanú až
ku členom a fungujú aj spätné
väzby na vedenie OZP z našej
úrovne.
l Najväčšie problémy polície v Bratislavskom kraji?
Alarmujúci podstav policajtov.
Keď som v roku 1996 nastupoval
k polícii, bol veľký problém dostať
sa na policajné miesto do okresov
Pezinok, Senec, Malacky a dnes
je problém opačný, nedokážeme
tam obsadiť voľné miesta. Podľa

Bratislavský kraj prežíva prudké zmeny
Predstavujeme predsedov krajských rád ZO OZP

Počnúc januárovým číslom 2018 vám chceme v POLÍCII
formou rozhovorov postupne predstaviť všetkých predsedov krajských rád základných organizácií OZP, najmä
ich pohľad na služobné problémy, ktoré vidia okolo seba
- optikou odborového predáka na úrovni kraja. Takú istú
možnosť prezentovať svoj pohľad bude redakcia do každého vydania POLÍCIE súbežne ponúkať ich sociálnym
partnerom, riaditeľom KR PZ. Záleží len na nich, či ponúknutú možnosť využijú. V januárovom čísle začíname našu
sériu rozhovorom s predsedom bratislavskej krajskej rady OZP Marcelom Paškom.

l Funkciu predsedu krajskej
rady zastávate tri roky, profesionálne ste vyšetrovateľ ekonomickej kriminality na OR PZ
Bratislava V. Vaším sociálnym
partnerom je teda riaditeľ KR
PZ Bratislava gen. JUDr. Csaba
Faragó. Vaše vzťahy, kvalita
spolupráce s policajným generálom?
S pánom riaditeľom, ako sociálnym partnerom, sa stretávam
často a ak mi to služobné povin-

V novom roku veľa pohody, šťastné
náhody, žiadne nehody, významné
dohody, úsmevné príhody a ďalšie
života výhody.
To všetko vám praje

Odborový zväz polície v SR

Myšlienka mesiaca:

„Každý človek má právo správať sa hlúpo päť minúť denne. Múdrosť spočíva v neprekročení tohto limitu.“

(Pokračovanie na strane 2)

(Pokračovanie na strane 3)

/Jean Paul Sartre, francúzsky filozof, dramatik a prozaik, 1905 – 1980/
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nych dôvodov nevyhovuje. Na
druhej strane je to povinnosť zamestnávateľa, ktorý na stravovanie v rôznych formách vynakladá
nemalé finančné prostriedky, či už
priamo, alebo cez sociálny fond, a
zamestnanec stále ešte dostáva
jedno hlavné jedlo za menej ako 1
euro, čo v komerčnom prostredí
nie je možné. Máme však veľa
otázok k šírke ponuky v našich
stravovacích zariadeniach, aj
k ich ekonomike, dohodli sme sa
s vedením rezortu, že si túto tému
podrobnejšie rozoberieme z
oboch strán tak, aby ľuďom v našich zariadeniach chutilo a zároveň aby rezort vynakladal prostriedky na stravovanie čo najekonomickejšie. Našou snahou je
dosiahnuť, aby zamestnávateľ
zabezpečil vhodnú, ale aj chutnú
stravu a aby zamestnanci radi
chodili do našich stravovacích zariadení.
l Jednou z požiadaviek odborov na rok 2018 bolo aj zvýšenie hodnoty gastrolístka z
doterajších 3.50 na 3.70 eura.
Áno, dohodli sme sa na zvýšení od 1. 4. 2018 tak, že z týchto
dvadsiatich centov 13 uhradí zamestnávateľ a 7 centov zamestnanec. Naproti tomu v rezortných
stravovacích zariadeniach zamestnanec naďalej bude platiť
rovnako, je to teda určité zvýhodnenie voči gastrolístkom. Treba
vedieť, že posledné roky sme mali problém s vyrovnanosťou sociálneho fondu, ktorý prispieva
sumou 32 centov na každú porciu, celkový objem sumy vyčlenenej zo SOFO na stravovanie sa aj
zásluhou veľkých nadčasov prekračoval a boli tak ukrátené iné
položky v SOFO. Uvidíme, ako sa
vyvinie situácia v tomto roku, ak
by bol vývoj priaznivý, budeme
žiadať vyšší podiel úhrady z ceny
porcie zo SOFO.

l Ďalšou oblasťou s kritickými poznatkami zamestnancov sú naše domáce rekreácie,
je to najmä problém kapacít
v najsilnejších letných a zimných mesiacoch.
Pripomeňme si, že starý model
prideľovania preukazov na základné útvary zlyhával, vracalo sa
až 80 percent preukazov a v druhom kole potom bol už problém
stíhať administratívu k danému
termínu pobytu. Zrušili sa rekreačné komisie a nový systém
viac uvoľnil ruky v podnikaní riaditeľom rekreačných zariadení.
Fakt je, že celková obsadenosť
sa pozitívne zvýšila, na druhej
strane ale nemôže byť každý záujemca uspokojený vždy a kedykoľvek si zmyslí. To platí najmä
o najatraktívnejších termínoch rekreácií. Nový systém má teda
svoje pozitíva, ale je potrebné
dbať na to, aby riaditelia rekreačných zariadení striktne rešpektovali pravidlá prideľovania poukazov vo vzťahu k dĺžke výkonu
služby či k počtu už absolvovaných rekreácií v zmysle nariadenia MV SR o rekreačnej starostlivosti, aby sa tam nedostávali ľudia poza chrbát iných, ktorí si to
viac zaslúžia. Treba si uvedomiť,
že rekreačný poukaz je benefit
pre zamestnanca, kde dve tretiny
z ceny rekreačného pobytu hradí
zamestnávateľ, nie je teda automaticky nárokovateľný. Druhou
otázkou je potom kvalita servisu
a vybavenosti v našich zariadeniach v porovnaní s ich cenou za
lôžkodeň, keď ide o samoplatcov.
Tu, zdá sa, naše zariadenia z viacerých dôvodov objektívne ťahajú
- v porovnaní s aktuálnou konkurenciou v oblasti cestovného ruchu - za kratší koniec.
l Aké zmeny prinášajú
schválené kolektívne zmluvy
pre rok 2018?
Predseda OZP v SR často pri-

pomína ľuďom, že v kolektívnom
vyjednávaní sa začína každý rok
od nuly, to, čo platilo vlani, nemusí
platiť v roku budúcom. Preto si
myslím, že je veľkým úspechom,
keď aj pre rok 2018 ostali zachované všetky benefity, vyjednané
na rok 2017. Naozaj nie sú zanedbateľné, či už ide o skrátenie
pracovnej doby, predĺženie dovo-

kach na vybavenie potrebných
povolení.
Nové bratislavské oddelenie
by malo sídliť na Regrútskej ulici
č. 4 vo Vajnoroch. „Počítam to,
dúfam, už len na nejaké týždne,
chýba tam niekoľko stavebných
detailov, ktoré sa riešia, ako je napríklad aj prístupová trasa od zastávky MHD,“ povedal Gašpar.
Podľa neho má vybraté pracovisko dostatočný počet miest na
vybavovanie, parkovacích miest
či nových technológií. „Chceme
tam zaviesť štandardný vyvolávací systém, verím, že to budú podmienky hodné tohto storočia, a

nielen pre samotných policajtov,
ale najmä pre ich klientov, pre cudzincov, ktorí sem prichádzajú vybavovať svoje povolenia,“ doplnil
Gašpar.
Polícia chce taktiež spolupracovať s veľkými zamestnávateľmi
na Slovensku, ako sú napríklad
výrobcovia automobilov. „Pokiaľ
bude vôľa, budeme zriaďovať vysunuté pracoviská cudzineckej
polície priamo v ich priestoroch,
ktoré nám poskytnú,“ dodal Gašpar.

Viktor Kiss
lenky či príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti. Nedá
mi nespomenúť aj niektoré iné,
ako povinnosť prerokovať s OZP
mimoriadne povyšovanie, organizačné zmeny, návrhy na personálne obsadenie riadiacich funkcií, výnimky zo zásad kariérneho
rastu, opätovné prijatia, zachovanie zvýšeného osobného príplatku a odmeny v zmysle dodatku ku
kolektívnym zmluvám k 1.7.2017,
ako aj priznanie týchto benefitov
novým policajtom a zamestnancom, ktorí splnili podmienky pre
ich priznanie po 1.1.2018. Tieto
i mnohé ďalšie benefity je dobré
ľuďom pripomínať, aby ich nebrali
ako samozrejmosť. V zmluvách
pre rok 2018 sa vyprecizovala
podpora, resp. príspevok pri práceneschopnosti nad 60 dní u policajtov a nad 30 dní pre občian-

Cudzinecká polícia v Bratislave by sa mala onedlho sťahovať

Z Petržalky do Vajnor

Oddelenie cudzineckej polície
v Bratislave by sa malo v priebehu niekoľkých týždňov presťahovať do nových priestorov. Na tlačovej konferencii to uviedol prezident Policajného zboru Tibor

Gašpar. Oddelenie momentálne
sídli na bratislavskej Hrobákovej
ulici v Petržalke. Viaceré médiá
v minulosti priniesli reportáže
o cudzincoch, ktorí tu v niektorých
obdobiach trávia dlhé hodiny čakaním v nedôstojných podmien-

/TASR 09.01.2018/

skych zamestnancov, predstavuje 5,4209 eura na deň. Je to vlastne 166 eur mesačne, nové formulácie však už znemožňujú rôzny
výklad. Podobne sa spresňovali
formulácie pri ďalších benefitoch,
aby nedochádzalo k nedorozumeniam. Podarilo sa presadiť jubilejnú odmenu pre občianskych
zamestnancov pri dovŕšení 60 rokov.
l V sociálnom fonde sú každoročne naozaj veľké prostriedky, ktoré je potrebné využiť čo najefektívnejšie v prospech zamestnancov. Problémy?
Výšku prídelu do SOFO sa
nám pri vyjednávaní podarilo zvýšiť z 1, 08 percenta na 1,1 percenta. Zdá sa to nepodstatné, ale sú
to naviac celkom slušné prostriedky – najmä keď zvážime, že
po zvýšení platov cez príplatky sa
aj objem peňazí v SOFO zaujímavo zvýšil aj bez pridaných dvoch
stotín percenta. Usilovali sme sa
o to, aby zásady čerpania sociálneho fondu boli čo najprecíznejšie a rovnaké pre všetky skupiny
zamestnancov. Rozšírili sme okruh lekárov, ktorí môžu vydávať
potvrdenie na diétne stravovanie
a zároveň nebude potrebné ho
každoročne obnovovať. Veľmi dôležité bolo pre nás zachovať výšku tvorby SOFO na návratné sociálne výpomoci vo výške 30 %, je
to adresná pomoc pre osamostatnenie sa s bývaním pre mladých
policajtov s rodinami. Zachoval sa
aj príspevok pri narodení dieťaťa

vo výške 150 €. Máme ohlasy od
mladých policajtov, že spôsob vybavovania návratných sociálnych
výpomocí je komplikovaný, preto
sa budeme snažiť v budúcnosti
o zjednodušenie procesu získania návratnej sociálnej výpomoci.
Samozrejme, súbežne so zachovaním bezpečnej návratnosti financií v tejto kategórii. Zásady
čerpania sociálneho fondu sú
prehľadnejšie a rovnaké vo verejnej, štátnej i policajnej službe. Podobne sa zjednotili kritériá príspevku pre doplnkové dôchodkové sporenie, kde dochádzalo
k rozdielom. Pevnejšia je aj pozícia členov sociálnych komisií voči
zamestnávateľovi, kde v minulosti
vznikali problémy. Spresnili sme
definície, aby neumožňovali rôzny výklad zo strany zriaďovateľa
komisie SOFO. Treba si uvedomiť, že sociálna komisia nie je poradný orgán zriaďovateľa komisie
SOFO, ale pôsobí čisto autonómne podľa pevne stanovených zásad činnosti, podľa štatútu. Člen
sociálnej komisie tak má už bez
diskusie nárok na služobné voľno
s nárokom na služobný plat, podobne ako je to u odborárskych
funkcionárov. Štatút sociálnej komisie schvaľuje predseda, tajomník a dvaja členovia komisie ako
overovatelia, komisia nijako nie je
závislá na zriaďovateľovi, prísne
sa riadi štatútom, zákonom o SOFO, nariadením o poskytovaní sociálnej výpomoci zo SOFO a ustanoveniami kolektívnych zmlúv.
Zhováral sa Peter Ondera

Ospravedlnenie
Jaroslav, nie Jozef...

V decembrovom vydaní POLÍCIE sme na s. 4 zverejnili článok
z pera predsedu žilinskej základnej organizácie OZP Jána Filipa
o vydarenej mikulášskej akcii pre deti. Zúčastnil sa na nej aj radový
člen tejto základnej organizácie, prvý viceprezident PZ plk. JUDr.
Jaroslav Málik, deťom sám priniesol nošu darčekov. Pri redakčnej
úprave sme článku pridali aj nadtitul, v ktorom sme Jaroslava Málika z nepochopiteľného dôvodu premenovali na Jozefa Málika. Redakčný škriatok zaúradoval... Prvému viceprezidentovi PZ Jaroslavovi Málikovi i autorovi článku Jánovi Filipovi sa týmto za chybu
úprimne ospravedlňujeme.
Pánovi prvému viceprezidentovi PZ sme sa hneď po zistení chyby aj písomne ospravedlnili mailom. Promptne zareagoval, jeho
mailovú odpoveď zverejňujeme v plnom znení.
„Pozdravujem a chápem, že sa občas vyskytne chyba, ale vôbec
sa nehnevám, pre mňa je dôležité, že deti mali veľkú radosť a v konečnom dôsledku je nepodstatné, či im na Mikuláša darčeky priniesol Jozef alebo Jaroslav. Tak prosím nebuďte smutný, naopak, Vám
aj celej redakcii úprimne želám veselé Vianoce a ďakujem za spoluprácu.“
Sme radi, že plk. Jaroslav Málik prijal naše ospravedlnenie a prajeme mu v roku 2018 aj veľa príjemne strávených chvíľ v kruhu žilinských odborárov.
Za redakciu POLÍCIA Peter Ondera

Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov!
Viac o ponukách firmy Dalian na stránke www.ozpsr.sk, rubrika Partneri alebo Nové benefity
Všetko na www.dalian.sk l Kontakty: l policia@dalian.sk l S dôverou sa obráťte na naše kolegyne: l Bibiana Mathiová – 0908 622 860, asistentka pre poistenie l Simona Kunayová – 0903 673 222, asistentka pre poistenie
info@dalian.sk l Martina Dzuricová – 0908 082 820, martina@dalian.sk, asistentka pre sluzby O2 a Slovak Telekom
l Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing
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a stránke „Nového odborového zväzu polície“
/NOZP/ som si prečítal príspevok jeho predsedu Vojtecha
Kľučarovského pod názvom
„Neohli sme chrbát a neklameme ako niekto...“, publikovaný
na ich webovej stránke 7. januára 2018. Aj keď v ňom nie
som priamo menovaný - ba
možno práve preto - niektoré
formulácie pána predsedu sa
ma osobne dotkli, preto si dovolím reagovať.
Autor sa v príspevku zmieňuje
o „virtuálnom redaktorovi“, ktorý
robí rozhovory s predsedom OZP
v SR. Nuž dovoľte, aby som sa
ohradil. Čaro virtuality je v médiách všadeprítomné, ale ja osobne nie som virtuálny, fyzicky už
dosť dlho reálne existujem a pracujem. Som síce, ako sa dnes
vraví, „stará štruktúra“ ale toto označenie mi neprekáža, skôr naopak, napĺňa ma hrdosťou. Absolvoval som štúdium žurnalistiky na
FF UK v Bratislave v časoch, keď
ešte neboli vysoké školy v každom okresnom meste a nekupovali sa diplomovky „na meno“
v súkromných firmách. Štúdium
z môjho ročníka neskončila vyše
polovica z pôvodne prijatých študentov, ja som promoval na alma
mater diplomovkou i záverečnými štátnicami „za jedna“. V celo-

Čaro virtuality

slovenských denníkoch som odpracoval dobrých dvadsať rokov
/Ľud, Pravda, Práca/ - ešte aj základnú vojenskú službu som si
nejakým riadením osudu „odkrútil“ ako redaktor Obrany lidu, čo
bol „za totáča“ tlačový orgán ministerstva obrany ČSSR... Viackrát som získal najvyššie novinárske ocenenia aj vo federálnych novinárskych súťažiach,
v čase, keď to slovenskí novinári
v stovežatej Prahe vôbec nemali
jednoduché. Ako zamestnanec
MV SR som zažil päť ministrov
a ako redaktor som s väčšinou
hláv rezortu vnútra uskutočnil aj
rozhovory pre printové médiá –
počnúc Štefanom Lazarom pred
rokom 1989 cez Ladislava Pittnera, Jozefa Tuchyňu či Ivana Šimka až po Roberta Kaliňáka. Vari
dvadsať rokov som písal kriminálne príbehy pre rôzne periodiká,
preštudoval som stovky originálnych vyšetrovacích spisov a prokurátorských denníkov /áno, aj
prípad Cervanová a plnú káru spisov Ondreja Riga na vtedajšom
KÚV v Bratislave/. Zo spisov
vznikli aj dve knižky krimipríbehov, ktoré som vydal. Takže, po
tých rokoch štúdia spisov ne-

skromne poviem, že napriek absencii právnického vzdelania si na rozdiel od niektorých súčasných „vychytených“ autorov - nezvyknem popliesť obvineného
s obžalovaným ani väzbu s výkonom trestu.

i prichádzame o množstvo policajtov, ktorí odslúžia dva či tri roky
a idú do civilu. Je to pre zbor strata, rezort do ich prípravy investoval veľké peniaze, ale keď mladý
policajt nemohol slúžiť doma, radšej išiel preč.
l Príčiny?
Z pohľadu začínajúcich policajtov, samozrejme, v prvom rade
mzdy. Začínajúci policajt nemal
ešte žiadne výhody, žiadne príplatky, nie je nič, čo by ho motivovalo, veľa z nich pritom už má rodinu, záväzky. Pri takom vysokom podstave policajtov je tu potom aj problém s kariérnym rastom, jednoducho nie je z čoho alebo koho dopĺňať uvoľnené miesta, pretože všade chýbajú ľudia.
Policajti sú potom pod tlakom,
idú zo služby do služby, kvôli nadčasom sme si prejedli veľa zo sociálneho fondu, dva roky sa už nevyplácal príspevok na dopravu
a na regeneráciu. Situácia je taká
vážna, že sa uvažuje o zlúčení
niektorých obvodných oddelení,
pretože je problém vôbec obsadiť

služby. Riešenie podstavu je v nedohľadne, záujem o službu je nízky, hovorí sa, že aj z tých civilov,
čo nastúpili do SOŠ PZ na dva roky, už veľa odchádza.
l Dostaneme sa zrejme
k podmienkam služby, k pra-

Nuž a v službách OZP som ako
šéfredaktor mesačníka POLÍCIA
jedenásť rokov. So zakladateľom
OZP Miroslavom Litvom som sa
zoznámil ešte ako redaktor Pravdy na prvých tlačových besedách
OZP v rokoch 1990 a 1991, odvtedy s ním i s terajším predsedom Mariánom Magdoškom
v rôznych formách spolupracujem
celé tie dlhé roky. Ako vravím, stará štruktúra...
A teraz niekoľko poznámok
k veci: ako „virtuálny redaktor“ nebudem hodnotiť obsah tvrdení pána predsedu Kľučarovského adresovaných vedeniu OZP, ktorý je
vydavateľom mesačníka POLÍCIA. Ale keďže je pán predseda
výsluhovým dôchodcom, tiež by
sme mohli hovoriť o virtuálnom
predsedovi virtuálneho zväzu,

ktorý nemôže byť zväzom, keďže
nemá vybudovanú územnú štruktúru základných organizácií a regionálnych zväzových štruktúr.
V texte konštatuje, že jeho príspevok „musí byť dlhší, veď aj článok
v novinách, na ktorý je reakcia zo
strany NOZP, je skoro na celú jednu A3 stranu malými písmenami.“. Fakty? Mnou vedený rozhovor s predsedom OZP v SR, zverejnený v decembrovom čísle, má
presne 10 214 znakov aj s medzerami. Príspevok predsedu
Kľučarovského ako reakcia na
tento rozhovor má presne 19 191
znakov aj s medzerami, čiže skoro dvakrát toľko. Ako redigujúci
redaktor s dlhoročnou praxou poviem: priveľa slov, málo obsahu.
Pán predseda sa pozastavuje
nad údajom 500 členov NOZP, vyjadruje údiv, „odkiaľ a hlavne od
koho“ som tento údaj získal. Nuž,
čerpal som ho zo správy TASR
o tlačovej besede vedenia NOZP,
zverejnenej 17. januára 2017,
novší údaj som ani na stránke
NOZP neobjavil.
A keď už sme pri číslach: v poslednom čase sa redakcia viac zaoberá aj problematikou stravovania našich zamestnancov, keď
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vlastne 90 percent zamestnancov
„obeduje gastrolístky“. Isto, väčšina zamestnancov by určite prijala
aj „gastráče“ v hodnote 4 eur, nie
3.50 či 3.70 eura od 1. 4. 2018.
Predseda NOZP sa pozastavuje
nad tým, že či by bolo pre rezort
veľa dať zo sociálneho fondu na
gastrolístky 15-tisíc eur, aby mohol
mať hodnotu štyroch eur. Pre zmenu ja neviem, odkiaľ pán predseda
k tomuto číslu prišiel. Ak zoberieme hrubý údaj, že gastrolístky v rezorte berie cca 40-tisíc zamestnancov, tak 30 centov denne na jeden lístok predstavujú pre rezort
vyše 13-tisíc eur. Na jeden deň! Pri
cca 250 pracovných dňoch tvorí
tých – napohľad smiešnych - 30
centov na jeden gastrolístok sumu
ďalších okolo 3,25 milióna eur
z prostriedkov rezortu. To už naozaj nie je málo peňazí. A to je argument ekonómov rezortu, nad
ktorým sa triezvo uvažujúci človek
musí zamyslieť, lebo pýta sa zo
štátneho ľahko, ale...
Podobných ekonomicky zvláštnych úvah má pán predseda vo
svojom príspevku niekoľko, ale
uvažovanie nad nimi už nechám
na členov NOZP.
Peter Ondera,
„virtuálny redaktor“

Bratislavský kraj prežíva prudké zmeny
(Pokračovanie zo strany 1)

štatistických údajov je neobsadených 16 percent policajných tabuliek, no sú útvary, kde je toto percento ešte vyššie. Bratislavský región ponúka veľa lukratívnych
pracovných pozícií, ktorým Policajný zbor nedokáže konkurovať.
Mladí ľudia dnes nepozerajú na
to, čo bude o 25 rokov, aký budú
mať plat o 10 – 15 rokov, aký budú
mať dôchodok, pozerajú sa na
dnešok. Teraz potrebujú bývať,
platiť hypotéky, šeky, teraz si chcú
kúpiť auto, ísť na peknú dovolenku. Chcú mať rodiny a dôstojné finančné zabezpečenie. Bratislava
je pekná, ale z tohto pohľadu drahá.
l Bratislava síce dlhodobo
zápasila s nedostatkom „vlastných“ policajtov, ale riešilo sa
to ich presunmi z iných regiónov. Bratislava ich prichýlila,
no mladému policajtovi stačil
rok na ubytovni a už sa pýtal
domov. Keď ho nepustili, odišiel zo zboru...
Bohužiaľ, tak sme prichádzali

Smútočná spomienka

Dňa 2. januára 2018 uplynul rok, čo nás vo veku nedožitých 57 rokov nečakane opustila naša milá kolegyňa a priateľka

pani Lýdia Pódová, rod. Gschwandtnerová.

Od roku 1995 pracovala ako mzdová účtovníčka na
KR PZ v Bratislave na Špitálskej ulici, kde pôsobila
dlhé roky až do organizačných zmien v MV SR roku 2013, kedy
prešla pracovať na Drieňovú ulicu. Aktívne sa podieľala na práci
v Odborovom zväze polície v SR, bola členkou výboru ZO OZP v
SR č. 8/8 pri KR PZ v Bratislave.
Odišiel v nej človek, na ktorého sme sa vždy mohli spoľahnúť.
Venujte jej tichú spomienku.

Smútiaca rodina a Výbor ZO OZP v SR č. 8/8
pri KR PZ v Bratislave

Marcel Paška
covnému prostrediu, k stavu
obvodných oddelení, ale i ku
kvalite ubytovní.
Spustil sa síce program opráv
a rekonštrukcií, ale podľa mňa sa
často uskutočňuje len veľmi povrchne, stačí, že budova má plastové okná a už tam nič iné neurobia, iba natrú fasádu. To nie je
oprava ani rekonštrukcia. Na rade
predsedov nám pán minister vysvetľoval, za akých okolností je
možné na rekonštrukcie využiť
eurofondy a kedy už nie. Ale keď
nie je na poriadnu opravu, tak nevyhadzujme peniaze na maľovanie, to nič nerieši. Maľovanie fasády má význam, keď je celá budova dôkladne tepelne zaizolovaná, komplexne obnovená, inak sú
to vyhodené prostriedky. Čo sa týka ubytovní, tak to je väčšinou katastrofa, azda len ubytovacie priestory v Petržalke pri ÚOÚČ ako –
tak vyhovujú, ostatné je hlboko

pod priemer a Saratovská je komplet katastrofa, nič iné. Keď prídu
mladí z nejakého rodinného ubytovacieho štandardu do policajnej
ubytovne, rýchlo ich prejde entuziazmus. To už nie je o nespokojnosti jednotlivcov, to je objektívne
vážny negatívny jav v rezorte –
z pozície KR PZ ale neriešiteľný.
l Keby ste mali moc a financie niečo zmeniť k lepšiemu?
/smiech/ Začal by som asi školstvom. Dvadsať rokov sa bavíme
o potrebe zásadných zmien, doteraz sa nič zásadné nestalo. Dožili
sme sa po dvadsiatich rokoch
prezbrojenia,
ale
dostávam
z útvarov množstvo podnetov, ľudia zo škôl prídu nepripravení, lebo ešte mali pištole vz. 82. To isté
teraz so samopalmi APC. Pritom
trebárs z pezinskej školy ide drvivá väčšina mladých do priameho
výkonu. Útvary prezbrojené, policajti nepripravení. A nielen to
– nemajú prístupy do základných
databáz, aplikácií, pričom niektoré vôbec ani nepoznajú, napr.
plán služieb, denný plán, inštruktáž a výjazd, záznam zo služby,
nevedia pracovať s centrálnou
evidenciou správnych deliktov a
priestupkov. Toto ich učia za pochodu až na materských útvaroch. Ďalší nezmysel: policajt,
keď príde, mal by mať automaticky pripravený vstup do databáz,
ktoré potrebuje k práci podľa zadelenia. V skutočnosti musí čakať
na pripojenie aj dlhé mesiace.
Nikdy nepochopím, prečo je to
tak. Tak asi toto by som veľmi
rýchlo zmenil. Čo sa Akadémie
PZ týka, tak sa pýtam, či to ešte
vôbec je rezortná škola, keď do
nej chodí čoraz menej policajtov.
Osobne sa mi pozdáva systém re-

P. S.: Môj príspevok má aj
s medzerami 4 987 znakov.

zortného školstva v Českej republike, kde je Stredná policajná
škola súčasťou siete stredných
škôl a vychováva si policajtov už
od ukončenia základnej školy
a súčasne tam existuje, tak ako u
nás, i nadstavbové pomaturitné
štúdium. Tým najlepším z radov
študentov by som potom ponúkol
možnosť pokračovať v dennom
alebo externom štúdiu na rezortnej vysokej škole.
l Začul som na rade predsedov vašu diskusiu k problému
reorganizácie a typizácie OR
PZ...
Áno, aj na pôde krajského riaditeľstva sme na túto tému diskutovali. Isto nebolo správne, keď sa
tzv. plávajúce štruktúry tak rozplávali, že sme mali štrnásť či koľko
typov OR PZ, no vzhľadom na
podmienky, nielen Bratislavského
kraja, sa mi dva typy vidia málo.
Podobne v Košiciach, jeden okres
so 700 ľuďmi je naozaj paradox.
Som po mnohých diskusiách v teréne presvedčený, že všetky
okresy KR PZ Bratislava by mali
byť okresy prvého typu, keďže sa
do prímestských častí prisťahovalo množstvo ľudí, veľmi veľa sa tu
stavia a súbežne sa rozvíja aj kriminalita mnohých druhov, ktoré tu
predtým ani nepoznali. Polícia
musí držať aj štruktúrou krok so
zmenami, ktoré sú v tomto regióne veľmi prudké a rozsiahle, útvary by mali byť k tomu početne, ale
aj odborne personálne a technicky vybavené. To predsa už nie je
vidiecke osídlenie klasického typu, aké sme voľakedy poznali,
keď tu bol okres Bratislava-vidiek.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímka autor
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Vysoké Tatry - Nová Lopušná dolina
20% zľava na 3 hod lístok
20% zľava na večerné lyžovanie
20% zľava na celodenný lístok
http://www.skitatry.sk/akcie.php

tel. kontakt:+421903992292

Vysoké Tatry - Snowpark Lučivná
20% zľava na celodenný lístok
20% zľava na 4 hodinový lístok
20% zľava na viacdňové lístky
20% zľava na večerné lyžovanie
http://www.snowpark.sk/?language=sk

tel. kontakt: +421917973269

Vysoké Tatry - Lopušná dolina
20% zľava na na všetky služby
20% zľava na 4 hodinový lístok
20% zľava na večerné lyžovanie
www.svitlopusnadolina.sk

tel. kontakt: 0903 471 100

Resort Levočská dolina
tel. kontakt: +421911789636
10 % z ceny celodenného skipasu
20 % z plnej ceny celosezónneho skipasu
10 % z ceny na prenájom bowlingovej dráhy
10 % z ceny ubytovania
5 % z ceny permanentky na 10 vstupov do sáun
http://www.levocskadolina.sk
https://www.facebook.com/levocskadolina.sk/

SKI Plejsy, a.s
25 % zľavu z ceny celodenného skipasu pre dospelého alebo dieťa a seniora v lyžiarskom
stredisku Relax center Plejsy, v Krompachoch, zľavy sa uplatňujú z platných cien skipasov
zverejnených v stredisku na web stránke
www.plejsy.sk
Ďalšie benefity pre členov OZP v SR
Ubytovacie zariadenia MM CLASS
Prevádzkovateľ: MM CLASS, s.r.o., Cintorínska1173/3, 053 42 Krompachy
Prevádzka:
Hotel Plejsy***, Cintorínska 1173/3, 053 42 Krompachy
Hotel Kriváň**, Podbanské 1336, 032 42 Pribylina

Horský hotel Hutník, Cintorínska 3, 053 42 Krompachy
Zľavy:
25% – na ubytovanie z pultového cenníka v každom ubytovacom zariadení
10% – z akciových balíčkov v každom zariadení
20% – z ostatných služieb podľa dostupnosti v ubytovacom zariadení a to :
Wellnes,masáže, zábaly v hoteli Plejsy a v hoteli Kriváň,
Bowling, tenisový kurt, golfový simulátor v hoteli Plejsy
KONTAKTY :
Tel.–Fax: 053/4298015, 016,mobil: 0904 303 777, e–mail: marketing@mmmmm.sk,
www.hotelplejsy.sk

Wild Park – miesto, kde máte exotiku doslova na dosah ruky; ruky,
ktorá nielen sprostredkuje nezabudnuteľné zážitky, ale zároveň chráni
to, čo iné ruky ničia.
Otváracie hodiny:
program základného vstupu do 19:00 h.
program VIP vstupu do 15:00 h.
Základný vstup
Už v základnom vstupe máte zahrnuté zaujímavé a zároveň náučné
stretnutia s rôznými druhmi exotických zvierat.
l deti do 12 rokov – 5 eur, l dospelí a deti nad 12 rokov – 9 eur
Zľava pre členov OZP v SR a štyri ďalšie osoby 20 ℅ z ceny vstupného po predložení členského preukazu OZP v SR a občianskeho preukazu
Kontakt:
Lipová 1441/7, Veľká Lomnica, Slovenská Republika
Telefonický kontakt: +421903630677
E-mail: wildparkresort@gmail.com

Už 10 rokov bez hraníc: Slovensko oslavuje výročie v Schengene

V noci z 20. na 21. decembra
2007 Slovensko vstúpilo do
schengenského priestoru, stalo
sa tak súčasťou najväčšej zóny
voľného pohybu osôb na svete,
viac ako 400 miliónov ľudí môže
voľne cestovať v 26 krajinách Európy. Schengen zahŕňa 22 členských štátov Európskej únie,
Švajčiarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.
„Desať rokov v Schengenskom
priestore Slovensku veľmi po-

ločné hodnoty. Práve pre nás, ktorých od západnej Európy dlhé roky oddeľoval ostnatý plot a ľudia
zomierali pri pokuse o prekročenie hraníc, je odstránenie hraníc
veľmi cenné a predstavuje symbol zjednotenia Európy. Slobodu
pohybu a pobytu si Slováci veľmi
vážia a túto slobodu aj často využívajú,“ uviedol pri tejto príležitosti vedúci Zastúpenia Európskej
komisie na Slovensku Dušan
Chrenek.

mohlo. Prinieslo konkrétne výhody slovenským podnikom, ale aj
ľuďom. Veľkou výhodou nášho
členstva v schengenskom priestore je, že nás v Európe nerozdeľujú hranice, ale spájajú spo-

Schengenskú dohodu podpísalo 14. júna 1985 päť z desiatich
vtedajších členských štátov EÚ:
Belgicko, Nemecko, Francúzsko,
Luxembursko a Holandsko. Začal
sa tým proces odstraňovania vnú-

torných hraničných kontrol medzi
členskými štátmi.
Vedeli ste?
Vonkajšie hranice schengenského priestoru majú dĺžku vyše
50-tisíc km (42 672 km námorných hraníc a 7 721 km pozemných hraníc), zahŕňajú stovky letísk a námorných prístavov, ako aj
pozemných hraničných priechodov.
Voľný pohyb osôb dlhodobo
patrí k najoceňovanejším výhodám Únie, v poslednom tohoročnom prieskume Eurobarometer
ho podporovalo až 85 percent
Slovákov.
Zrušenie hraničných kontrol a
prijatie spoločnej európskej meny
voľný pohyb osôb ešte viac zjednodušilo. Dnes už len virtuálne
hranice v rámci Schengenu prekročia Európania každý rok až
1,25-miliárdkrát.

Upozornenie

Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 9. februára 2018.
Redakcia

Schengenský priestor vplýva
aj na prosperitu a výrazne posilňuje objem obchodu v Európe.
Podľa odhadov EK by znovuzavedenie kontrol v rámci schengenského priestoru znamenalo pre
európske hospodárstvo okamžité
priame náklady od 5 do 18 miliárd
eur ročne.

Zásluhou Schengenskému informačnému systému bolo zatknutých už 25-tisíc hľadaných
osôb, 79-tisíc ľuďom sme dôvodne zamietli vstup na hraniciach a
nájsť sa podarilo aj 12-tisíc nezvestných.
/podľa www.ec.europa.eu,
22.12.2017, -on-/

GLOSA
Stavíme sa?

Pri pátraní po lokalizácii maličkej obce Pravica som zistil, že leží
v okrese Veľký Krtíš /do Pravice z hlavnej cesty vľavo.../ a spadá do
územnej pôsobnosti OO PZ v Dolnej Strehovej. Jeho príslušníci majú v územnej pôsobnosti dovedna 38 obcí a sídiel. Pomyslel som si:
to je ale požehnaný počet na jedno obvodné oddelenie PZ!
Zvedavosť mi nedala, pátral som ďalej a počty obcí v pôsobnosti
jedného obvodného oddelenia PZ stúpali: OO PZ v Rimavskej Seči
sa hrdí počtom 41 obcí, OO PZ Bánovce nad Bebravou má pod palcom 43 obcí, v Poltári sme narátali 45 obcí, OO PZ Sobrance má zapísaných 47 sídiel a absolútnym rekordmenom podľa môjho pátrania je v tomto smere OO PZ Svidník, ktoré sa má starať o bezpečnosť obyvateľov a objektov v 50 sídlach! Dovolím si ponúknuť stávku: Existuje aspoň jeden policajt z OO PZ Svidník, ktorý dokáže
z hlavy vymenovať všetkých 50 sídiel v územnej a objektovej zodpovednosti „svojho“ OO PZ? Stavím sa, že to nedokáže ani jeden...
P.S. Ak som sa zle hľadal a existuje OO PZ, ktoré má v pôsobnosti viac ako päťdesiat sídiel, dajte vedieť...
Peter Ondera

Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov!
Viac o ponukách firmy Dalian na stránke www.ozpsr.sk, rubrika Partneri alebo Nové benefity
Všetko na www.dalian.sk l Kontakty: l policia@dalian.sk l S dôverou sa obráťte na naše kolegyne: l Bibiana Mathiová – 0908 622 860, asistentka pre poistenie l Simona Kunayová – 0903 673 222, asistentka pre poistenie
info@dalian.sk l Martina Dzuricová – 0908 082 820, martina@dalian.sk, asistentka pre sluzby O2 a Slovak Telekom
l Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing
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Odborová kontrola BOZP na OR PZ v Trnave – hrôza a hanba!
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„Okresný dom“ v Trnave bol od
roku 1930 honosným sídlom
úradníkov. Dnes je OR PZ zdevastovaný objekt...

Naši kontrolóri BOZP, podpredseda OZP v SR Roman Laco a Zuzana Zedková navštívili na sklonku lanského roka objekty OR PZ
v Trnave. Objekt, tzv. starý okres, v ktorom sídli kriminálna polícia,
má na priečelí ešte stále dobre zachovaný nápis OKRESNÝ DOM.
Na mieste bývalého pohostinstva bol dokončený podľa projektu F.
Floriana a G. Schreibera v roku 1930. Ako dosvedčuje aj dobová, nedatovaná fotografia, táto stavba v duchu neoklasicizmu bola v tom
čase honosným sídlom úradníkov, projektanti nešetrili ani mramorom
na pompézny vestibul i schodisko.
Dnes, po 87 rokoch, je však už v stave, ktorý nemožno označiť
inak, než katastrofický. Keďže protokol z kontroly musí ešte absolvovať určený administratívny postup, prinášame zatiaľ aspoň niekoľko
fotografií, ktoré na mieste zhotovila naša kontrolórka BOZP Zuzana
Zedková. Hovoria za všetko. Aj v roku 2018 musia v takomto prostredí pracovať desiatky policajtov i občianskych zamestnancov. HANBA
je slabé slovo!
-on-

Kuriozitou sú zamurované dvere na balkónik...

Zátišie...
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Príjemný záver roka v športovom duchu
Policajní odborári z Michaloviec obsadili tretiu priečku na turnaji v minifutbale

Stejková reštaurácia BSH v Michalovciach usporiadala
futbalový turnaj v minifutbale, do ktorého sa prihlásilo aj
mužstvo ZO OZP č. 10-27 Michalovce. Turnaj sa uskutočnil v Michalovciach 30. 12. 2017 v športovej hale Gymnázia POH Michalovce. Záštitu turnaja prevzal na svoje plecia hráč prvej ligy SR Igor ŽOFĆÁK, ktorý sa turnaja zúčastnil aj ako hráč mužstva Respekt.
Mužstvo ZO OZP č. 10-27 Michalovce v zložení P. Chvostaľ, G.
Hreščák, P. Vasiľ, M. Barbarič, Ľ.
Miľovčík, T. Lazor a L. Pilipčinec
sa prebojovalo do štvrťfinále a napokon až na stupienok víťazov,

keď obsadilo skvelé 3. miesto.
Druhú priečku získal Jestrab Trebišov a prvenstvo patrilo tímu
Respekt Michalovce.
Domov si naši hráči doniesli
pohár za 3. miesto a každý hráč

Družstvo michalovských odborárov obsadilo 3. priečku

Silvester v Nemecku: množstvo útokov na policajtov i záchranné zložky

Ministri vnútra spolkových krajín hovoria o útoku na právny štát a demokraciu

Silvestrovskú noc v nemeckých mestách negatívne poznamenalo množstvo útokov oslavujúcich občanov na policajné vozidlá, ale aj na príslušníkov hasičských jednotiek a na vozidlá
lekárskej záchrannej služby.
Sexuálne útoky cudzincov na

ženy, ktoré sa zapísali čiernym
písmom do histórie silvestrovských osláv v roku 2015/2016,
boli tento raz aj vďaka prijatým
opatreniam v menšine. Ohrozovanie príslušníkov záchranných
zložiek raketami, petardami
a delobuchmi však vo viacerých
mestách prekročilo všetky medze. Len hasiči z Berlína sa stali
počas silvestrovskej noci terčom
ôsmich útokov a ich autá dokonca v 57 prípadoch. V Lipsku musela polícia použiť vodné delo
proti skupine štyroch až piatich
desiatok ľudí, ktorí na strážcov
zákona hádzali delobuchy, fľaše
a kamene. Niekoľko osôb polícia
zadržala.
V spolkovej krajine Severné
Porýnie-Vestfálsko bolo počas
silvestrovských osláv zranených

celkom 25 policajtov. U žiadneho
z nich ale neboli zranenia také
vážne, aby museli zostať v nemocnici. Policajtov zranili delobuchy, ktoré na nich ktosi hodil,
hlásil aj Stuttgart.
Útoky, ku ktorým došlo v Berlíne, v Lipsku, v Stuttgarte či vo

Frankfurte n/Mohanom odsúdil
na Twitteri minister spravodlivosti Heiko Maas. Saský minister
vnútra Roland Woller označil
útok na policajtov, hasičov a
zdravotníkov za útok na právny
štát a demokraciu, informovala
agentúra DPA. „Útoky na záchranné zložky sú – je jedno kedy, kde a od koho – absolútne
neprijateľné,“ uviedol minister
spravodlivosti Maas na Twitteri.
Podľa neho musia takí páchatelia počítať s najvyššími možnými
trestami. Odborník sociálnej demokracie pre otázky vnútra
Burkhard Lischka označil útoky
na verejných činiteľov za „nezodpovedné a odpudivé“.
Jörg Radek, podpredseda policajnej odborovej únie (GdP),
požadoval širokú verejnú disku-

siu, že „násilie nie je v žiadnom
prípade prijateľné“. „Začína sa to
v rodine a svoj vplyv majú aj školy,“ povedal Radek. „Dokonca aj
slovné urážky sú už formou násilia. Bolo obzvlášť hanebné, že
násilie je namierené proti tým,
ktorí chcú pomôcť a chrániť, proti
policajtom, paramedikom a hasičom,“ zdôraznil.
Predseda nemeckej policajnej únie Rainer Wendt povedal
novinárom, že útoky na záchranné služby už teraz nadobudli život ohrozujúce rozmery. „V konečnom dôsledku musí súdnictvo primeranými rozsudkami za-

bezpečiť, aby si aj posledný šialenec uvedomil, že to už nie je
zábava, ale že sa dopúšťajú vážnych násilných trestných činov.“
Hádzanie delobuchov na policajtov označil dokonca za „pokusy
o zabitie“. „Je len dielom náhody,
že sa policajtom nič horšie nestalo,“ dodal.
Aj predseda konferencie ministrov vnútra, nový minister
vnútra Saska Roland Wöller vyzval justičné orgány na prísne
trestanie páchateľov. „Každý, kto
napadne záchranné tímy, napáda našu vládu práva a demokraciu,“ povedal novinárom.
Spolkový minister spravodlivosti Maas aj jeho kolega z rezortu vnútra Thomas de Maizière
policajtom, hasičom aj záchranárom poďakovali za prácu na Silvestra a Nový rok. „Pracovali ste,
aby mohli oslavovať iní,“ ocenil
minister vnútra.
Minulý rok nemecká federálna vláda schválila zákon, ktorý
podstatne sprísňuje postihy za
fyzické útoky na policajné a záchranné tímy.

/podľa ČTK a zahraničných
médií –on-/

dostal aj medailu na pamiatku turnaja, ktorý prispel k utužovaniu
vzťahov, šíreniu dobrého mena
Policajného zboru i Odborového
zväzu polície v SR.
Som rád, že sme sa mohli tohto turnaja zúčastniť, touto cestou
sa chcem poďakovať organizátorovi turnaja, reštaurácii BSH Michalovce za kvalitnú prípravu
i priebeh turnaja. Samozrejme,
v mene celého kolektívu sa
chcem poďakovať aj ligovým rozhodcom, ktorý dbali na regulu zápasov. Nikto sa nezranil a v samom závere roka sme si ešte výborne zašportovali.
Marek Ihnacik,
predseda ZO OZP 10-27 v Michalovciach

Smútočné oznámenie

Dňa 3. januára 2018 nás vo veku 36 rokov náhle
opustil náš kolega a kamarát

por. Mgr. Radoslav Černák
z OCP PZ Dunajská Streda,

príslušník Policajného zboru, člen OZP v SR.
Zanechal po sebe manželku a dve deti vo veku 6 a 1 rok.
Venujte mu tichú spomienku.

Smútiaca rodina a kolektív OCP PZ Dunajská Streda

Paríž na Silvestra: Dav mladíkov na predmestí Paríža „on line“
lynčoval policajtku

Bujarí účastníci osláv vo Francúzsku
podpálili počas jednej noci 650 vozidiel

Silvestrovské bujaré oslavy v uliciach Paríža prerástli do násilností
proti policajtom. Na predmestí Champigny-sur-Marne, známom vysokým podielom prisťahovalcov, veľká skupina mladíkov prevrátila policajné auto a surovo kopala do policajtky, ležiacej na zemi. Zranený bol
aj ďalší policajt, ktorý sa snažil dôstojníčke pomôcť. Incident bol on line
zverejnený na sociálnych sieťach a vyvolal veľký rozruch aj na najvyšších miestach.

Prezident Emmanuel Macron nazval tento zločin „zbabelým a kriminálnym lynčovaním“ a prisľúbil, že zodpovední budú zachytení a potrestaní. Francúzsky minister vnútra Gerard Collomb označil útoky za
„divoké“ a „neprijateľné“. Vážny incident opäť vyvolal živú diskusiu verejnosti na tému chudoby a násilia v niektorých štvrtiach Paríža, minister vnútra potvrdil, že v týchto štvrtiach polícia začína s pilotnými projektmi v snahe chrániť občanov pred násilím na ulici.
V utorok sa objavili správy o ďalšom útoku na policajných dôstojníkov v severnom predmestí Aulnay-sous-Bois, jeden z policajtov musel
použiť zbraň na varovné výstrely.
Francúzski policajti okamžite reagovali zvolaním protestného zhromaždenia v centre Paríža, upozorňovali, že ak sú už brutálne napádaní
policajti, nebude mať kto pred násilím chrániť verejnosť.
V celom Francúzsku „oslavujúci“ podpálili počas silvestrovskej noci
650 vozidiel, rok predtým ich bolo „len“ 602, uviedlo ministerstvo vnútra.
/podľa The Sun a Daily news spracoval –on-
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Cudzincov pribúda, polícia už nestíha aj mimo Bratislavy
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Dobrý deň, prepáčte, pardon, môžem prejsť; takéto slova
neustále zaznievajú pred oddelením cudzineckej polície v
Dunajskej Strede. V úzkej a krátkej chodbe sa na seba tisne asi pätnásť ľudí, ktorí robia uličku pre ďalších cudzincov, ktorí potrebujú prejsť k stroju na poradové lístky.
Ostatní, ktorí sa chcú ponorkovej atmosfére vyhnúť, radšej postávajú vonku, fajčia alebo sa rozprávajú. „Teraz si predstavte, že
by pršalo. Kam by títo ľudia išli,
keď na chodbe už nie je miesto,“
hovorí bratanec Ukrajinky, ktorá si
na Slovensku vybavuje trvalý pobyt.

Svoje meno podobne ako
ostatní návštevníci cudzineckej
polície neprezradí, lebo sa obáva
problémov pri vybavovaní žiadosti. Na situáciu v Dunajskej Strede
upozornil Chorvát Ivan, ktorý pracuje na Slovensku vo veľkej nadnárodnej spoločnosti a s policajným oddelením začal strácať
trpezlivosť. Za jeden týždeň sa
pokúsil dostať na rad trikrát v čase, keď mal byť v práci, no ani raz
sa mu to nepodarilo. „Vždy som
prišiel s tlmočníkom, počkal si nie-

koľko hodín a potom pochopil, že
to nemá zmysel, a tak som odišiel,“ povedal Ivan.
Zvýšený počet cudzincov potvrdilo aj policajné prezídium.
Tvrdí, že pripravuje riešenie. Doteraz malo podobné problémy len
oddelenie v Bratislave.
Budova cudzineckej polície v
Dunajskej strede je typickým príkladom, že oddelenia vznikali v
čase, keď štát počítal s oveľa
menším počtom cudzincov na
svojom území. Zvonku pôsobí
staro, ešte aj štátny znak sa odliepa zo steny. Keďže schody pri
vchode nie sú bezbariérové, jedného klienta na vozíčku musí
zniesť policajt s pomocou okolostojacich.
„Je to hanba, nie sú tam stoličky, deti si nemajú kam sadnúť,“
hovorí ďalší čakajúci. Niektorí cudzinci odporúčajú ísť sa pozrieť
na miestnu toaletu. Kľúče od nej
majú zamestnanci oddelenia. „Ale
nezľaknite sa, pretože je to v ka-

tastrofálnom stave,“ hovorí so
smiechom policajtka, keď odomyká dvere. Z batérie, popri ktorej
vedie hadica z bojlera, spočiatku
tečie žltá voda, podlaha je rozpadnutá a vo vysekanej stene vidno potrubie. Inak je toaleta použiteľná, pri umývadle je mydlo aj
uterák.
Nápor nezvládajú
„Musíte si to rozotrieť,“ hovorí
na oddelení policajtka postaršej
cudzinke s modrými prstami, kto-

cov na oddelení všíma už od roku
2015 a každým rokom ich pribúda. „Zároveň je dôležité povedať
aj to, že cudzinci sú vybavení v
daný deň. Čiže, kto má lístok z vyvolávacieho systému, je v ten deň
vybavený, hoci aj po stránkových
hodinách, a v niektorých prípadoch aj po pracovnom čase,“ tvrdí
policajná hovorkyňa Denisa Baloghová. Na pomoc zavolali ľudí z
iných oddelení cudzineckej polície, hovorí.

rá si práve dala zosnímať odtlačky. Medzitým jej ďalší štyria kolegovia vybavujú ostatných ľudí pri
dvoch okienkach, ktoré ani zďaleka nestačia na zhruba 25 klientov,
ktorí sa za poslednú polhodinu na
oddelení ukázali.
Polícia si nárast počtu cudzin-

Prístroj na lístky však v čase
našej návštevy už žiadne nevydával s odôvodnením, že registruje
príliš veľa záujemcov.
Úrady sa čoraz väčšiemu počtu cudzincov na Slovensku budú
musieť prispôsobiť, tvrdí Zuzana
Vatráľová zo Medzinárodnej orga-

nizácie pre migráciu. „Je to aj o
obraze krajiny. Aj cudzinci by mali
mať možnosť vybavovať svoje
náležitosti v dôstojných priestoroch, kde si môže človek sadnúť,
ísť na toaletu či mať napríklad k
dispozícii automat s občerstvením,“ povedala Vatráľová.
Hoci čakáreň a policajný úrad
sú plné cudzincov, najčastejšie
tam počuť slovenčinu. Veľa z nich
žije na Slovensku už roky a vybavujú si trvalý pobyt alebo obnovujú prechodný. Iní si so sebou berú
tlmočníkov, keďže policajti podľa
nich okrem slovenčiny a maďarčiny iné jazyky nevedia.
Medzi klientmi podľa polície
pribúdajú najmä Ukrajinci a Vietnamci, Iránci a Rusi. Hoci v okolí
pracuje veľa Srbov, na oddelení
sa hlásiť nemusia, keďže sa na
Slovensku zvyknú zdržiavať len
tri mesiace a oficiálne sa tvária
ako turisti.
Hoci sa zdá, že cudzincov na
Slovensku prudko pribúda, medzi
krajinami Európskej únie patrí k
tým s najmenším počtom cudzincov, upozorňuje Vatráľová. Na
Slovensku je ich okolo stotisíc a
tvoria dve percentá populácie. V
Česku sú to oficiálne štyri percentá
/sme.sk, 13. 1. 2017, krátené/
Snímka Roman Cuprík
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Horskí záchranári zasahovali cez vianočné sviatky 85-krát

Za dva sviatočné dni zomreli na hrebeňoch veľhôr štyria ľudia

Nebývalo vysoký počet obetí
vo Vysokých Tatrách, keď tu za
dva dni zomreli štyria ľudia, z toho
hneď traja Česi, primäli slovenskú
Horskú záchrannú
službu
k vydaniu
varovania. Obľúbená
destinácia českých turistov
sa
v posledných
dňoch stáva čoraz nebezpečnejšou, hory pokrýva zľadovatený
povrch. Horská služba vyzýva návštevníkov, aby boli maximálne
opatrní a nepohybovali sa vo vyšších polohách.
V tomto roku zomrelo vo Vysokých a Nízkych Tatrách najmenej
sedem Čechov. Všeobecne panuje mýtus, že nie sú veľmi disciplinovaní lezci. „Nedá sa povedať, že by hralo hlavnú rolu, že sú
Česi,“ namieta horský záchranár

Marián Červenka, ktorý bol prítomný pri väčšine zásahov cez
sviatky. Podľa jeho slov je rozhodujúcim faktorom väčšiny nešťastí prevažne ľadom pokrytý po-

vrch, ktorý spôsobilo predchádzajúce oteplenie a následný pokles
teplôt. „Táto príčina sa dá eliminovať tak, že návštevníci budú dobre vystrojení. Jeden český občan
ale napríklad nebol dobre vybavený, mal letnú obuv do mesta, sa-

2014 - podľa riaditeľa Horskej záchrannej služby Jozefa Janigu došlo v tomto roku k takmer trojnásobnému nárastu počtu zásahov.
/www.lidovky.cz, krátené,
31.12.2017/

Slovenská politická pravica má
možno tých problémov viac, ale
reč je o obci Pravica v okrese Veľký Krtíš s ani nie 120 obyvateľmi,
ktorá hneď začiatkom tohto roka
prišla o svojho starostu Pavla
Lenhárda. Okolnosti, za akých sa
tak stalo, zaujali aj médiá.

Krajského súdu v Banskej Bystrici. V tej chvíli však starosta v súlade so zákonom prišiel aj o starostovskú stoličku, s problémami obce Pravica sa tak v danej chvíli
musí starostiť jeho doterajší zástupca.
Čo je ešte šokujúcejšie, dnes

vystrelil do vzduchu. Privolaná
hliadka PZ opitému mužovi zbraň
v legálnej držbe /revolver Arminius kalibru .22/ odobrala. Držiteľom zbrojného preukazu bol pritom 21 rokov. Hovorkyňa KR PZ
v Banskej Bystrici Petra Kováčiková potvrdila, že starostovi Pavlovi Lenhárdovi z Pravice bolo
vznesené obvinenie z prečinu výtržníctva a „rieši sa priestupková
situácia na úseku zbraní a streliva“.
Vyrobiť si za 17 dní dva vážne
problémy so zákonom – to je na
aktuálneho exstarostu celkom
slušná bilancia. O to viac je len
päťstoeurový verdikt samosudcu,
slušne povedané, dosť neuspokojujúci, darmo aj generálny pro-

mozrejme, bez mačiek,“ povedal
Červienka o jednej z obetí.
Len v priebehu Vianoc zasahovali záchranári v slovenských horách 85-krát. V porovnaní s rokom

Systémová chyba?

V októbrovom vydaní POLÍCIE, v čase tesne pred voľbami
do VÚC sme poukázali na neuveriteľne zničené a špinavé
kreslá vo vestibule budovy na
Drieňovej ulici v Bratislave, kde
sídli prezídium HaZZ, sekcia ve-

hanba, nie je o čom... Stačilo by
vytepovať za pár eur, asi nemá
kto. Otázka: je opakované zlyhávanie ľudského faktora už
systémovou chybou?
-on-

Ďalší nepochopiteľný verdikt súdu

Pravica má problém...

Pravica doľava!
Starosta pôsobil vo funkcii prvé volebné obdobie, keď predtým
24 rokov, teda šesť volebných období, starostoval v obci jeho otec.
Synovi však nie je dopriate stráviť
na richtárskej stoličke ani jedno
celé volebné obdobie. Hneď prvého januára tohto roku ho totiž
v Detve prichytili policajti za volantom s 1, 92 promile alkoholu,
potvrdila médiám Mária Faltániová, hovorkyňa KR PZ Banská Bystrica. Starosta putoval do cely a
v tzv. superrýchlom konaní mu
samosudca trestným rozkazom
nadelil pokutu vo výške 500 eur,
k tomu dostal zákaz činnosti na
20 mesiacov.
Čisto subjektívne si dovolím
tvrdiť, že dotyčný 42-ročný muž
s 1,92 promile obišiel na súde veľmi, ba až šokujúco dobre. Prokurátor mlčal ako ryba a rozsudok
sa tak stal právoplatný, potvrdila
Adriána Vašková, hovorkyňa

rejnej správy i sekcia
krízového riadenia MV
SR. Teraz nám od
predsedu tunajšej základnej
organizácie
Zdenka Kristína prišli
do redakcie ďalšie fotografie. Kreslá vo
vestibule vymenili, už
nie sú neuveriteľne
zničené, len poriadne
znečistené, s patinou
špiny. Vo vestibule ministerskej
budovy

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU

DECEMBER 2017

Arminius cal.22. Dáš pivo?
už bývalého starostu mali v rukách policajti celkom nedávno 15. decembra 2017 v Lučenci.
V pohostinstve mu totiž krčmárka
po záverečnej odmietla dať pivo.
Vytiahol z bundy revolver a keď
ho nebojácna šenkárka vyhodila
z krčmy aj s revolverom, na ulici

kurátor vo svojej správe o činnosti
za rok 2016 takýto prístup súdov
ostro kritizoval. Vyvoláva to otázku: Na čo je vlastne pri súdnom
pojednávaní prítomný prokurátor?
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