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Skvalitňovanie vybavenosti polície je stále aktuálna úloha
Na letné rokovanie rady predsedov ZO OZP zavítal nový prezident PZ

Banská Bystrica /on/ - Riadne letné zasadanie rady predsedov základných organizácií OZP v SR sa konalo 22. júna 2018 v zasadačke Okresného úradu v Banskej Bystrici.
Vedenie OZP na zasadanie písomne pozvalo ministerku
vnútra SR Denisu Sakovú i nového prezidenta PZ gen Milana Lučanského. V úvode zasadania predseda OZP Marián Magdoško informoval, že ministerka sa z vážnych
dôvodov ospravedlnila, prezident PZ však potvrdil svoj
príchod v priebehu zasadania. /informáciu z vystúpenia
prezidenta PZ prinášame na inom mieste – pozn.red./

Rokovanie tak začalo podľa
schváleného programu, v rámci
kontroly plnenia úloh M. Magdoško upriamil pozornosť predsedov
na priebežnú aktualizáciu webovej stránky OZP, kde už priamo
výkonná tajomníčka OZP Katarína Balážová operatívne umiestňuje všetky aktuality. Predseda
vyzval všetkých odborárov, aby
v záujme pohotovej informovanosti stránku často navštevovali.
Ďalej priblížil personálne zmeny
vo vedení ministerstva, keď odišli
generálni riaditelia sekcii ekonomiky i hnuteľného a nehnuteľného majetku, obaja už majú svojich
nástupcov, novým generálnym
riaditeľom sekcie ekonomiky MV
SR je Ing. Martin Fleischer, na
sekcii hnuteľného a nehnuteľného majetku zaujala post generálnej riaditeľky Ing. Michaela Boďo-

vá. Neobsadená je ešte pozícia
štátneho tajomníka po prechode
D. Sakovej do funkcie ministerky.
Predseda vysoko ocenil ústretovosť ministerky, ktorá od začiatku pôsobenia vo funkcii intenzívne komunikuje s vedením odborov, podobne aj nový prezident PZ
prejavuje záujem o úzku spoluprácu s OZP. Tém, ktoré čakajú
na riešenie, je podľa M. Magdoška veľa, medzi priority označil
uplatňovanie hodnotiaceho systému v praxi, keďže systém stále
naráža na nepochopenie a neochotu časti riadiacich pracovníkov, odbory registrujú prípady
hrubého porušenia princípov kariérneho postupu.
Téma: odmeňovanie
Ďalej sa Marián Magdoško
podrobne venoval aktuálnym pripravovaným zmenám v odmeňo-

Prezident PZ trpezlivo odpovedal na všetky otázky

vaní zamestnancov štátu. Ako
člen predstavenstva KOZ SR sa
zúčastňoval aj na záverečných
rokovaniach s členmi vlády, ktorých výsledkom je podpis platových úprav pre celú verejnú správu /cca 400-tisíc zamestnancov

štátu – pozn. red./. „Historicky je
najvyššie v dejinách SR,“ skonštatoval predseda. Výsledkom rokovaní je nová platová tabuľka
pre zamestnancov vo verejnom
záujme, ktorá začína „v ľavom
hornom rohu“ na úrovni predpo-

kladanej minimálnej mzdy pre rok
2019 vo výške 520 eur. Zo štrnástich pôvodných tried je jedenásť,
posúva sa hranica zápočtu odpracovaných rokov na 40 rokov
a podľa nových tried sa prerobí

dril presvedčenie, že podmienky
pre službu sa budú ďalej postupne zlepšovať tak, aby práca v PZ
bola ohodnotená a podmienky

úvahy, ako pritiahnuť do služby
v PZ viac záujemcov, veľa sa o téme diskutuje, či ísť cestou náborového príspevku alebo inou formou, do Bratislavy chodia vypomáhať ľudia z celého Slovenska,
„ale nemôžeme nechať región
bez policajtov, je to na nás, ako sa
dohodneme, „je to vec jednaní
a najmä peňazí. Ani KIA nedáva
svojim zamestnancom byty,“
zmienil sa. Pripomenul, že problém s dostatkom zamestnancov
nie je len v polícii, problém je v celej spoločnosti, chýbajú napríklad
aj remeslá.“
Prezident PZ sa na podnet
z pléna podelil aj so svojimi predstavami o odmeňovaní policajtov.
Vyslovil sa za adresnosť v udeľovaní odmien podľa dosiahnutých
výsledkov v práci, zároveň však
pripomenul, že je vo funkcii ešte
len veľmi krátko, vynorilo sa
množstvo problémov, do ktorých
musí vniknúť, a tak sa aj v proble-

matike odmeňovania musí ešte
zorientovať. Už teraz však má signály, že odmeny nie vždy zodpovedajú výsledkom. „Ak niekto objasní sériu lúpeží a niekto nás reprezentuje na nejakej okresnej
športovej súťaži, budem to selektovať,“ naznačil.
S témou súviseli aj ďalšie otázky okolo výšky osobných príplatkov napr. v HCP, kde veľa ľudí
chodí vypomáhať do Bratislavy aj
z Prešova, ocenenie chýba. Dlhodobo je tu neobsadená riadiaca
funkcia. Prezident sľúbil, že sa na
problémy s príplatkami pozrie
spolu s predsedom OZP, vidí však
aj v tejto oblasti nesystémovosť,
veľmi nerovnomernú záťaž policajtov nielen regionálne, ale aj
v jednotlivých druhoch služieb,
vníma napr. veľké rozdiely v počte
pridelených spisov, v rámci novej
systemizácie
organizačných
štruktúr sa bude musieť zaťaže-

,,Problém s nedostatkom zamestnancov nie je len v polícii...“
Z vystúpenia prezidenta PZ gen. Milana Lučanského

Po príchode prezidenta PZ gen. Milana Lučanského do zasadačky OÚ v Banskej Bystrici predseda OZP Marián
Magdoško prerušil rokovanie rady predsedov a prezidentovi odovzdal slovo. Predstavovať ho predsedom základných organizácií veľmi nebolo treba, prezident mal preto
len krátky úvodný príhovor, v ktorom skonštatoval, že velí, ale aj zastupuje všetkých policajtov, nie je členom odborov, ale potvrdil vôlu byť s vedením OZP „často v styku,
možno na týždennej báze najmä s predsedom“ a pripomenul, že je vo funkcii len dočasne. „Chcem vás ubezpečiť,
že som človek, ktorý sa snaží počúvať a robiť pre policajtov, verím, že budete mať vo mne oporu v práci, ale aj pri
oddychu,“ povedal a hneď vyzval prítomných na kladenie
otázok. Tie nenechali na seba dlho čakať, so zaujímavej
diskusie vyberáme aspoň niektoré témy.

Prezident reagoval na otázku
k riešeniu bytov pre policajtov, potvrdil, že spolu s odbormi sa vo
vedení PZ zaoberajú touto témou,
ale aj cestami k skvalitňovaniu
MTZ, spomenul, že sú už vyčlenené prostriedky na nákup ramerov, je potrebné zmeniť limity na

Myšlienka mesiaca:

výstrojné súčiastky, aby policajti
chodili dobre ustrojení, nemôžu
dostať jedny nohavice na dva roky. Prezident potvrdil, že s ministerkou už tieto problémy otvoril –
podobne sa rieši nákup vozidiel a
ich úpravy pre kynologickú službu
„v dosť veľkom množstve“. Vyja-

gen. Milan Lučanský
pre službu aby boli reprezentatívne.
Na otázku k nenaplnenosti stavov už aj v iných regiónoch, nielen
v Bratislave, prezident potvrdil, že
je to už problém, sú zatiaľ rôzne

„Dal by som všetko, čo viem, za polovicu toho, čo nepoznám.“

(Pokračovanie na strane 2)

(Pokračovanie na strane 2)

René Descartes, francúzsky filozof /1596-1650/
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celý katalóg pracovných činností,
aby popisy zodpovedali triedam.
V praxi to znamená, že každý zamestnanec štátu dostane k 1. 1.
2019 a k 1. 1. 2020 plat zvýšený
o 10 percent, zachované ostávajú
osobné príplatky. Platové úpravy
v tejto výške sa dotýkajú všetkých

(Pokračovanie zo strany 1)

Významné benefity
Predseda OZP ocenil výsledok
rokovaní odborárov s vládou, pripomenul však, že platy zamestnancov štátu svojou výškou nikdy
nebudú konkurovať odmeňovaniu
v súkromnom sektore. Takisto
alebo veľmi podobne je to aj
v okolitých krajinách, ťažkosti

zamestnancov štátu vrátane
ozbrojených zložiek. Predseda informoval, že v zákonnej úprave
pre zamestnancov vo verejnom
záujme odbory presadzujú aj odmenu pre zamestnanca pri dovŕšení 60. roku života a príplatok
za vedenie služobného motorového vozidla pre všetkých, ktorí takéto vozidlo riadia.
Po viacročných odklonoch zamestnancov školstva od spoločného postupu odborových zväzov
zamestnancov štátu v rámci KOZ
sa napokon aj „školáci“ termínovo
zblížili s ostatnými odborovými
centrálami zamestnancov verejnej správy, platy v školstve budú
takisto upravené k 1. 1. 2019
a k 1. 1. 2020.
Naopak, otvorené ostávajú ešte otázky okolo civilných zamestnancov v štátnej službe, kde sa
len nedávno menil zákon, v tejto
podobe však neodráža aktuálne
zmeny a už sa pripravuje nová
verzia, ktorá by mala prípady skrivodlivosti odstrániť, konštatoval
predseda.

s prijímaním nových ľudí do polície už má dokonca aj Nemecko,
snaží sa aspoň udržať starších
policajtov v službe, federálna vláda im schválila 10-percentný príplatok, aby ich motivovala ešte
zostať.
Téma úprav platov, príplatkov
za nočné služby a celého systému odmeňovania pokračovala na
zasadaní rady diskusiou. Predseda OZP reagoval na množstvo
otázok a všetkých prítomných požiadal, aby informovanosti členskej základne v tomto období venovali maximálnu pozornosť. Pripomenul, že KOZ nepodpíše kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa,
kým parlament novelu zákona č.
553/2003 neschváli. Zdôraznil
tiež, že kolektívne vyjednávanie
aj v tomto roku zabezpečilo pre
zamestnancov celý rad ďalších
významných benefitov. Po prvýkrát sa pri rokovaniach otvorila
možnosť uzatvoriť vyššie kolektívne zmluvy na dva roky, vyžaduje si to však novelu zákona, cez
poslanca Erika Tomáša ide do

parlamentu návrh novely. M.
Magdoško ocenil, že tohoročné
kolektívne vyjednávanie vyšších
kolektívnych zmlúv prebiehalo aj
z historického aspektu veľmi hladko, v návrhoch sa zachovali všetky aktuálne benefity, platné pre
tento rok. Podčiarkol, že kolektívne zmluvy ako výsledok sociálneho dialógu sú najúčinnejším prostriedkom ochrany zamestnanca,
majú silu zákona, tvoria pevný legislatívny rámec, sú vymáhateľné
súdnou cestou, dosiaľ však každý
rok začínali sociálni partneri pri
vyrokúvaní zmlúv na nule.
Čo bude ďalej...
Čo ďalej čaká ministerstvo
a políciu? Na rade je dokončenie
typizácie OR a KR PZ, ktorá, ako
konštatoval predseda, ešte nie je
celkom hotová, pripomienky majú
aj odbory. „Dohodli sme sa s prezidentom, že si k tejto veci sadneme s novým viceprezidentom plk.
Bozalkom hneď po jeho nástupe
do funkcie po 1. 7. 2018. Podobne
je potrebné doriešiť celý systém

rady nasledovali otázky v oblasti
MTZ, kde sústavne vznikajú nové
problémy, tie staršie sa zasa riešia veľmi pomaly - napríklad taktické nepriestrelné vesty. Nie celkom dokončené je aj prezbrojenie
príslušníkov PZ pištoľami zn. CZ.
Podľa slov predsedu OZP aj na
porade krajských riaditeľov PZ sa
už otvorila otázka metodického
pokynu, ktorý stanovuje limity na
výstrojné súčiastky, v niektorých
položkách sa limity ukazujú ako
výrazne nepostačujúce, názornou ukážkou sú služobné nohavice. Ministerstvo reagovalo zavedením limitov na rozmáhajúcu sa
prax obchodovania s výstrojnými
súčiastkami, policajt však nemôže vydržať s jednými nohavicami
dva roky, alebo s troma polokošeľami na rok, ako to určuje limit.
Predseda požiadal prítomných,
aby o problémoch v tomto smere
operatívne informovali centrálu,
cieľom je po dohode s novou generálnou riaditeľkou celý proces
objektivizovať vydaním novely

vateľa rozsiahlej rekonštrukcie
starej budovy OR PZ v Trnave
/o jej stave sme priniesli priam hororovú fotoreportáž v januárovom
vydaní POLÍCIE - pozn. aut/.
Naopak, doslova za rezortný
škandál možno označiť dodanie
služobných opaskov, ktoré nevydržia v užívaní ani mesiac! Všetkých 20-tisíc dodaných kusov išlo
do reklamácie... V diskusii odznela aj kritika dodaných plastových
pištoľových puzdier na skryté nosenie, ktoré sú podľa policajtov na
tento účel nepoužiteľné. A reč sa
dostala aj na dodávku vozidiel pre
kynológiu. Sú v nich umiestené
schránky, do ktorých sa psiská
nezmestia, hoci návrh bol pripomienkovaný aj odborníkmi kynológmi, poznamenal predseda.
Prípadov nezmyselných či nekvalitných dodávok pre potreby
policajnej služby tak naozaj nie je
málo, niektoré sú až šokujúce.
Radový policajt je v službe aj za
maličkosť okamžite tvrdo potrestaný, ale zodpovednosť voči úrad-

organizačných zmien v štruktúre
hraničnej a cudzineckej polície.“
V programe rokovania členov

pokynu podľa reálnych potrieb
policajtov v službe a finančných
možností rezortu.
Medzi pozitívne správy možno
zaradiť informáciu o blízkom vyhlásení verejnej súťaže na dodá-

níkom a riadiacim pracovníkom,
ktorí svojím neprofesionálnym konaním spôsobia rezortu neraz aj
veľmi veľké hmotné škody
a strpčujú policajtom službu, ako-

,,Problém s nedostatkom zamestnancov nie je len v polícii...“
(Pokračovanie zo strany 1)

nosť hlbšie analyzovať a nové tabuľky by tieto skutočnosti mali zohľadniť. Rovnako výška osobných príplatkov podľa jeho názoru
nezodpovedá vždy výkonu, potvrdil, že cieľom je dosiahnuť vyrovnanosť výšky priemerných príplatkov podľa krajov i podľa služieb – aj vo vzťahu k nadčasom.
Ďalší diskusný príspevok priblížil vážne problémy skráteného
vyšetrovania, ktoré veľmi zmenilo
svoj charakter, keď masívne
vzrástla náročnosť práce aj v spisoch, ktoré nekončia návrhom na
podanie obžaloby – a takých je
väčšina. Vyšetrovanie veľmi zaťažuje napr. pomalosť znaleckého dokazovania, ale napríklad aj
nepružnosť okresných úradov
v priestupkovej agende. Veľmi
vzrástla administratívna náročnosť spisov, túto prácu už nemož-

no nazývať skráteným vyšetrovaním, Výsledok je, že na skrátenom vyšetrovaní nikto nechce robiť, ľudia idú radšej do civilu. Aktuálne veľmi skomplikovali činnosť výsluchy na kameru a ich
prepisy, bolo počuť z pléna.
Prezident PZ povedal, že bez
1,5 roka, čo bol nedobrovoľne
v civile, má odslúžené tridsať rokov a mladším pripomenul, ako
efektívne fungovalo vtedajšie vyhľadávanie, dnes je situácia oveľa zložitejšia aj v skrátenom vyšetrovaní. Upriamil zodpovednosť
za situáciu na riadiacich pracovníkov, ktorí sa často sťažujú, ako
sa všeličo nedá, ale neprídu
s konkrétnym návrhom na zlepšenie postupu, len čakajú, čo im
zvrchu prikážu. Prezidentovi chýba u časti riadiacich pracovníkov
aktívna vôľa po zmene k lepšiemu, chuť riešiť problémy a nachá-

dzať riešenia, nie len kritizovať.
Skonštatoval, že je veľa oblastí
na zlepšenie situácie v zbore,
počnúc personálnym stavom,
keď je už problém získať policajta
aj na kriminálku, „čo sa voľakedy
považovalo za poctu, keď tam policajt mohol pracovať.“ Vyjadril
nespokojnosť s tým, že policajti
majú stále problémy s výstrojnými
súčiastkami, ktoré musí riešiť policajný prezident a nie na to určení
ľudia. „Mojou snahou bude posunúť riešenie problémov, uvidíme,
koľko z toho sa mi podarí. Tiež by
som chcel zmeniť postoj verejnosti k polícii, dnes sú ľudia, bývalí príslušníci, ktorí sa už ani nepriznajú k tomu, že voľakedy robili
v polícii, to je smutné,“ konštatoval trpko na záver.
Spracoval - on -

(Pokračovanie na strane 3)

Rada predsedov ZO OZP schválila ďalšie ocenenia

Medaily OZP v SR II. stupňa:
Ľubici Mestickej
- podpredseda ZO OZP Liptovský Mikuláš
kpt. Mgr. Petrovi Matejovi
- člen výboru ZO OZP Liptovský Mikuláš
mjr. Mgr. Michalovi Debnárovi - člen výboru ZO OZP Liptovský Mikuláš
Štefanovi Bugáňovi
- člen ZO OZP Komárno
Mgr. Jozefovi Kováčovi
- člen ZO OZP pri Prezídiu PZ
Ing. Petrovi Stančiakovi
- člen ZO OZP pri Prezídiu PZ
mjr. Róbertovi Galbavému
- predseda ZO OZP Šaľa
mjr. Ing. Pavlovi Čerňanovi
- predseda Krajskej Rady Nitra a ZO OZP Topoľčany
Medaily OZP v SR III. stupňa:
por. Bc. Marcelovi Fiačanovi - člen výboru ZO OZP Liptovský Mikuláš
mjr. Mgr. Jánovi Pacigovi
- člen výboru ZO OZP Liptovský Mikuláš
npor. Vladimírovi Meštánkovi - člen výboru ZO OZP Senica
npor. Mgr. Pavlovi Rybnikárovi - člen ZO OZP Senica
Mgr. Ladislavovi Lietavovi
- člen výboru ZO OZP Zvolen
Mgr. Jozefovi Golianovi
- člen výboru ZO OZP Zvolen
mjr. Petrovi Barháčovi

Ďakovný list:
- člen ZO OZP Šaľa
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si nemá kto vyvodiť. Nová generálna riaditeľka sekcie hnuteľného
a nehnuteľného majetku MV SR
podľa slov predsedu OZP sľúbila
maximálnu súčinnosť pri riešení
týchto problémov.
Policajti chýbajú
Ďalšou vážnou témou rokova-

dobrá ani v Nitrianskom kraji
a v niektorých regiónoch na strednom i východnom Slovensku.
K téme sa rozvinula bohatá diskusia. Z nej vyplynulo, že ani mladí
policajti nechcú ísť po škole slúžiť
do Bratislavy – radšej odídu z PZ.
Možnosť vybrať si miesto výkonu
prípravnej služby majú podľa no-

M. Magdoško odovzdal ocenenia Pavlovi Čerňanovi /vľavo/
a Róbertovi Galbavému
nia rady bol nedostatok policajtov,
ktorý je už v krajoch Bratislava
a Trnava akútny, situácia nie je

vých pravidiel len dvadsiati najlepší poslucháči zo školy, ostatní
sú na začiatku prípravnej služby

k dispozícii podľa potrieb ministerstva. Predseda OZP pripomenul, že takáto prax bola v PZ ako
v ozbrojenom zbore vždy, dnešní
mladí ľudia sú už v tomto smere
veľmi zhýčkaní. Na druhej strane,
pripomenul na adresu personalistov, mladým policajtom sa nesmie
klamať, nesmie sa im dopredu
sľúbiť, že budú môcť slúžiť
v mieste bydliska alebo v jeho
blízkosti, a potom ich nasilu odveliť do Bratislavy. V parlamente je
aj návrh novely zákona, ktorá vracia vekovú hranicu na prijatie do
PZ z 21 znova na 18 rokov – z dôvodov, ktoré sú známe. „Či to však
bude dobre, to ukáže len čas,“ poznamenal M. Magdoško. Je potrebné nájsť mechanizmus, ako
pozitívne, určitými benefitmi motivovať policajtov, aby boli ochotní
slúžiť v Bratislave.
Pozornosť SOFO
Podpredseda OZP Viktor Kiss
informoval predsedov o príprave
nového návrhu na riešenie postupu pri schvaľovaní sociálnych výpomocí. Cieľom je celý proces
zjednodušiť, o návrhu sa ešte vedie diskusia medzi predstaviteľmi
ministerstva a odbormi.
Vznikla nová ZO
Podpredseda OZP Pavol Mi-

Odbory dosiahli unikátny výsledok: zmena tabuliek, najvyššie zvyšovanie platov,
dohoda na dva roky!

Sociálni partneri slávnostne podpísali Vyhlásenie k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa

V Bratislave zástupcovia
vlády a sociálnych partnerov
podpísali Vyhlásenie zástupcov sociálnych partnerov k
dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe
na roky 2019 a 2020. Za KOZ
SR vyhlásenie podpísala viceprezidentka KOZ SR a hlavná
vyjednávačka Monika Uhlerová.

Účelom tohto vyhlásenia je
garancia podpísania Kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa v štátnej
službe na rok 2019 a Kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
na rok 2019 s predpokladom
podpísania kolektívnych zmlúv
vyššieho stupňa aj na rok 2020.
Podpísanie kolektívnych zmlúv
vyššieho stupňa sa odkladá do
nadobudnutia účinnosti novely
zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, ktorá umožní uzatvoriť kolektívne zmluvy
vyššieho stupňa aj na obdobie
dlhšie ako jeden rok. K samotnému podpisu by malo prísť v závere tohto roka.
Sociálni partneri týmto vyhlá-

sením deklarujú, že do podpísania kolektívnych zmlúv vyššieho
stupňa nebudú meniť svoje postoje prezentované na kolektívnom vyjednávaní uskutočnenom
20. júna 2018 a súhlasia s dohodnutým rozsahom kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa aj
na rok 2020, vrátane 10 % valorizácie.
Valorizácia v uvedenom rozsahu sa od 1. januára 2019 neuplatní pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
ktorí budú odmeňovaní podľa
novej základnej stupnice platových taríf uvedenej v pripravovanej novele zákona č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých

lorizovaná až od 1. januára 2020
o 10 %.
Prvýkrát v histórii kolektívneho vyjednávania pre verejnú a
štátnu službu dosiahli odbory
unikátny výsledok: zmena tabuliek, najvyššie zvyšovanie platov,
dohoda na dva roky!
Zástupcovia vlády Slovenskej
republiky a reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov týmto vyhlásením akceptovali nami
predložený návrh kolektívnych
zmlúv vyššieho stupňa predložený na kolektívnom vyjednávaní,
ktorý sa týkal aj skrátenia služobného/pracovného času, zvýšenia dovolenky, zvýšenia odstupného v podnikových kolek-

chalík informoval o vzniku novej
základnej organizácie OZP pri
Hudbe MV SR. Dôvodom vzniku
boli problémy medzi vedením telesa a hudobníkmi, zo 42 príslušníkov prejavilo záujem o vstup 32.
Ustanovujúcu schôdzu mali naši
muzikanti 12. júna, za predsedu
základnej organizácie si zvolili
Václava Vernera. Novým odborárom pomáhal so založením organizácie predseda ministerskej
a prezidiálnej rady OZP Michal
Bogyai i podpredseda P. Michalík.
Od pôsobenia odborovej organizácie v Hudbe MV SR očakávajú
jej členovia účinnejšie riešenie
problémov, „zladenie“
celého kolektívu a vedenia tohto hudobného
telesa. Plénum vznik
novej základnej organizácie schválilo hlasovaním.
Rôzne
V bode rôzne Viktor
Kiss predložil plénu
zoznam členov a funkcionárov OZP, navrhnutých na ocenenie, predsedovia menoslov schválili en
bloc. /uverejňujeme na
inom mieste – pozn.
red./
Podpredseda OZP
Roman Laco priblížil
stav na účte právnej
ochrany a informoval
o ďalších prípadoch
Na čele
schválených i neschválených právnych
ochrán. V tejto súvislosti sa predseda M.
Magdoško zmienil, že niektorí
predsedovia ZO prejavili nespokojnosť, keď predsedníctvo ich
návrh na poskytnutie právnej
ochrany neschválilo, pýtali sa na
dôvody. „O schválení ochrany
rozhoduje celé predsedníctvo
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, podľa podkladov, ktoré dodajú predsedovia základných organizácií. Dohodli
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sme sa na predsedníctve, že budeme na prerokúvanie žiadostí
prizývať aj predsedov príslušných
ZO, prípadne aj žiadateľov, aby
mali možnosť priamo osobne vysvetliť, čo ich viedlo k podpore
žiadosti, aby sme mali čisté vzťahy. Veľmi nám záleží na benefite
právnej ochrany,“ zdôraznil predseda, „taký výhodný produkt neponúka ani jedna poisťovňa.“
V rámci možnosti poskytnúť
dve percentá z ročných daní
v prospech OZP prišlo na účet
centrály 2 679,57 eura, komisia
ich rozdelila medzi piatich žiadateľov, informoval P. Michalík. Na-

novej ZO pri Hudbe MV SR je
Václav Verner
pospol ide o prípady vážneho
zdravotného postihnutia detí alebo rodinných príslušníkov, ktoré si
vyžadujú nákladnú starostlivosť,
v jednom prípade peniaze putovali na konto ženy, ktorej snúbenec policajt zahynul pri dopravnej
nehode, čakala s ním dvojičky.
Návrhy plénum jednomyseľne
schválilo.
Spracoval Peter Ondera

Dobrá správa pre OO PZ Spišské Vlachy

Ako sme už avizovali v júnovom vydaní nášho mesačníka,
ľady okolo prípravy rekonštrukcie objektu pre OO PZ Spišské
Vlachy sa po takmer šiestich rokoch pohli. Vestník Úradu verejného obstarávania č. 118 z 15.
júna 2018 zverejnil súťaž na do-

dávateľa rekonštrukcie tohto objektu v predpokladanej hodnote
239 503,68 EUR bez DPH.
Termín na otváranie obálok
s ponukami je 23. júl 2018 o 10.
hodine s výškou zábezpeky
7 100 EUR. Dodajme: konečne!
-er-

Smútočné oznámenie

zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov za
predpokladu, že táto novela nadobudne účinnosť 1. januára
2019. Táto stupnica platových
taríf, ktorá už bude zohľadňovať
zvýšené platové tarify, bude va-

tívnych zmluvách, zvýšenia odchodného, výšky príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, celkového
prídelu do sociálneho fondu a
zvýšenia dennej výšky náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti.
/www.kozsr.sk, 28.6.2018/

Dňa 14. júna 2018 zomrel vo veku nedožitých 82 rokov dlhoročný príslušník PZ, riadiaci pracovník a vyšetrovateľ

Mgr. Ján Body

z Vydrníka. Bol členom OZP v SR prakticky od jeho
vzniku a ostal členom ZO 10-06 v Poprade až do
svojej smrti.

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina
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„Kde je vedenie, tam je elektrina a kde je elektrina, tam sa občas iskrí...“
Hovoríme s Pavlom Čerňanom, predsedom krajskej rady ZO OZP v Nitre

Členom rady predsedov ZO OZP už Pavla Čerňana, predsedu ZO Topoľčany a predsedu nitrianskej krajskej rady,
predstavovať netreba, patrí „do kmeňa“ dlhoročných odborových predákov. Skúsený, rozvážny, nehovorí do vetra – tak ho poznajú kolegovia v práci i na odborárskej pôde. Redakcia POLÍCIA ho oslovila s niekoľkými otázkami.
l Pre tých, čo vás osobne
nepoznajú, skúste najprv povedať niečo o sebe...
V Policajnom zbore som od roku 1993, pôvodne som robil vyšetrovateľa, v roku 2010 som prešiel
na ODI, na nehodovku, od roku
2016 pracujem na oddelení bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, čiže na správnom konaní.
V OZP som od 1994, od roku
2002 robím vo výbore, bol
som podpredseda, v roku 2007
som bol zvolený na post predsedu
ZO, ním som už tretie volebné obdobie. V decembri 2011 mi predsedovia dali dôveru, bol som zvolený za predsedu krajskej rady.
Netajím, odborárska činnosť je
môjmu srdcu blízka, robím ju
z presvedčenia a už dlho. Nikto
ma nenúti, skrátka to mám v sebe, vidím v tej práci zmysel, má
význam.
l Zastúpenie odborárov
v kraji?
Máme šesť základných organizácií, to je aktuálne okolo 630 členov. Spoluprácu s predsedami
základných organizácií hodnotím
ako vynikajúcu, problémy riešime
operatívne cez telefón, mail, a radíme sa na zasadaniach krajskej
rady. Našich 630 členov nie je číslo, ktoré by nás uspokojilo, hľadáme cesty, ako počet členov zvýšiť,
verím, že pôjdeme hore, že sa dopracujeme k slušnejšiemu číslu.
l Štatistika ukazuje, že čím
je policajt bližšie k Bratislave,
tým je záujem o vstup do OZP
menší... Čím to je?
Faktom je, že v našich podmienkach už ani trebárs voľnočasové benefity, ktoré odbory ponúkajú, nie sú až také atraktívne.
Treba si ale uvedomiť, že OZP
v SR nie je cestovná kancelária.
Myslím si, že ľudia, ktorým záleží
na policajnom povolaní a chcú
v ňom zotrvať, po čase zistia,
v čom sú odbory užitočné, v čom
je ich hlavné poslanie, že je to
cesta, ako veľa urobiť pre seba
i pre ostatných kolegov, aby pracovali v kvalitnejších podmienkach a za slušnú mzdu. Ľudia vidia, že bez odborov by nemali ani
to, čo majú teraz, vnímajú, že
z OZP je už silný sociálny partner,
ktorý vie pre ľudí veľa urobiť. Do
odborov asi dnes nikto nevstúpi
preto, aby zbohatol, ale čoraz viac
ľudí podľa mňa vníma, že čím bude odborárov viac, tým je pozícia
zamestnancov pri vyjednávaní so
zamestnávateľom výhodnejšia.
Takže v tomto som optimista, verím, že ľudia postupne pochopia,
v čom je význam existencie a sila
odborov.

l Veľa ľudí v regiónoch okolo Bratislavy aj v radoch PZ sa
zrejme spolieha aj na kontakty,
ktoré má v Bratislave, „na vyšších zložkách“, že keď bude
problém, vybavím ...
Dnes do radov polície vstupujú
mladí ľudia, ktorí sú ambiciózni,
vidia rýchly rast v pracovnom prostredí. U niektorých by nezaškodilo, keby mali trochu sebareflexie
a pri túžbe zastávať a vykonávať
inú službu v polícii, ako na ktorej

sú zaradení, by si mali uvedomiť,
či na to majú a čo táto iná služba
obnáša. Aj tie „vyššie zložky“ by si

Pavol Čerňan

mali uvedomiť, že pokiaľ takéhoto
človeka niekam dotlačia, neuškodia iba jemu, ale aj okoliu, kam ho
zaradia.
l Vnímate nejaké špecifiká
nitrianskeho regiónu?
My sme kraj, rozložený v rámci
územno-správneho usporiadania
od južnej hranice SR až po hranicu severného Slovenska, takže tu
máme zo všetkého niečo, aj čo sa
týka druhov kriminality, aj národnostne. Na juhu veru neraz berieme aj tlmočníka k úkonom.
l Vzťah so služobným vedením?
Predsedom som už dosť dlho,
všeličo som zažil, ale súčasnú
spoluprácu so služobným vedením hodnotím pozitívne, chodievam na operatívne porady krajského riaditeľa, nemám pocit, že
by služobné vedenie odbory nejako obchádzali alebo zaznávali,
máme priestor vyjadriť svoj názor.
Rešpektujú naše postavenie, dané zákonom a kolektívnou zmluvou. Samozrejme, kde je vedenie,
tam je elektrina a kde je elektrina,
tam sa občas iskrí, ale väčšinou si
vieme veci vydiskutovať. Po každej búrke doposiaľ vždy vyšlo
slnko a že sa už nezamračí...

l Čo najviac hnevá policajtov vo vašom regióne?
Neviem, či najviac, ale problémy sú s kancelárskou a výpočtovou technikou, chýbajú tlačiarne,
multifunkčné zariadenia a všeličo
iné. Osobitne vznikol problém
s kamerami, potrebujeme ich
v rámci novej legislatívy v trestnom konaní. Tá predbehla realitu.
Máme CPZ v krajskom meste
aj v niektorých okresoch, lenže
nie sú vybavené kamerami, cely
sa zatvárajú a tak zadržané osoby
ľudí prevážame na dlhé vzdialenosti hore - dole. Podľa mňa to
stojí viac, ako keby sa urýchlene
nakúpili kamery a všetko, čo k tomu treba.
l Čo vás osobne najviac
hnevá?
Vie ma nahnevať, keď príde v úvodzovkách - zvrchu nejaké
nariadenie, ktoré len komplikuje

prácu, neprinesie nič pozitívne,
nič nezlepší, je vidieť, že bolo šité
horúcou ihlou. Vždy sa pýtam,
prečo tí ľudia, čo ho stvorili, najprv

neoslovili policajtov v útvaroch,
nespýtali sa ich na názor, neodkonzultovali úskalia. Takto len nervujú ľudí. Potom tí hore zistia, že
je to zlé, niekedy až nerealizovateľné nariadenie, a vzápätí sa
škrabú za uchom, že kto to vlastne vymyslel.
l Veľa sa hovorí o nutnosti
zlepšiť vzťah verejnosti a policajtov, médiá sú plné kritiky,
niekedy až generalizujúcej...
Váš názor?
Možno so mnou nebudú všetci
súhlasiť... samozrejme, niekedy
aj mňa hnevá hlúpa, neopodstatnená kritika, ale myslím si, že
vždy musíme začať u seba. Robím roky na doprave, čo je, ako
vieme, zložka v najčastejšom styku s občanmi, s vodičmi na cestách. Preto si myslím, že základ
zlepšenia vzťahov je v komunikácii, v prístupe policajta, v jeho
schopnosti komunikovať s občanom slušne, korektne, pritom rázne, a tak si získať prirodzený rešpekt. Časť mladých policajtov má
v komunikácii problém, chýbajú
im skúsenosti, ešte si neuvedomujú, že poslaním policajta aj
v cestnej premávke je pomáhať

ľuďom, chrániť ich životy a zdravie, nie - s prepáčením - buzerovať. Trocha pokory nezaškodí.
Samozrejme, pokutu nemá rád
ani jeden vodič, ale skúsenejší
policajt dokáže viesť dialóg tak,
aby vodič pochopil, že aj chybami
sa človek učí. Pri komunikácii
s vodičom na ceste platí staré
známe: ako sa do hory volá, tak
sa z nej ozýva. Slušnosť a rešpekt, to sú spojené nádoby.
l Moja tradičná otázka: keby
ste mali neobmedzené právomoci a financie, čo by ste zmenili ako prvé?
Určite by som veľa investoval
do celej oblasti MTZ, do prostredia a pracovných podmienok policajtov i ostatných zamestnancov.
Ale čo si veľmi prajem a čo vlastne nestojí nič, to je zlepšenie
vzťahov medzi občanmi a policajtmi, ale aj medzi policajtmi.
Pracoviská, kde vládne nevraživosť medzi ľuďmi, nie sú nijakou
zriedkavosťou. Vzájomná úcta,
rešpekt, lepšie vzťahy – o to lepšie by sa žilo. Preto všetkým prajem zdravie, trpezlivosť a pokoru.
Zhováral sa Peter Ondera
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Polícia: mierny pokrok, problém v ,,skrátenom“ vyšetrovaní
Zo správy generálneho prokurátora SR o činnosti v roku 2017

Generálny prokurátor SR predložil na júnovú parlamentnú schôdzu Správu o činnosti prokuratúry v roku 2017
a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike. Túto správu poslanci NR SR každoročne
berú na vedomie. Bolo už tradíciou, že výročná správa generálneho prokurátora obsahovala mimoriadne kritické,
niekedy aj neobjektívne, resp. veľmi zovšeobecňujúce
kritické vyjadrenia na adresu kvality práce príslušníkov
PZ, pravidelne sa o tom mohli presvedčiť aj čitatelia POLÍCIE.
Správa za rok 2017 sa nám po
viac rokoch vidí byť aspoň o čosi
iná, objektívnejšia vo vzťahu
k hodnoteniu práce PZ, predovšetkým však podľa nás prináša
analytickejší pohľad na problém
pomalosti celého prípravného
i súdneho konania, pomenúva
hlavné príčiny a navrhuje i riešenia – v prvom rade legislatívne, no
nielen. Samozrejme, pri čítaní
takmer 150 – stranovej analýzy

Jaromír Čižnár
sa nám videlo, že najmenší podiel
nedostatkov aj v uplynulom roku
definovala správa v činnosti prokurátorov, resp. prokuratúr a niektoré tvrdenia na adresu polície sa
nám zdali protichodné, ale určitý
pokrok je predsa len vidieť...
Samostatnú správu dostali poslanci aj o činnosti Špeciálnej prokuratúry.
Problémy prokuratúry
Jedným z limitujúcich faktorov
činnosti prokuratúr je personálny
stav. Plánovaný počet prokurátorov v rezorte prokuratúry v roku
2017 bol 1 063, v služobnom pomere však bolo k 31. 12. 2017 len
880 prokurátorov. Na pracovisku
chýbalo 44 prokurátoriek z dôvodu materskej dovolenky a z rôznych dôvodov ďalších deväť prokurátorov /trom prokurátorom bol
dočasne pozastavený výkon
funkcie prokurátora do právoplatného skončenia trestného konania a dvom prokurátorom generálny prokurátor prerušil výkon funkcie prokurátora na základe ich
žiadosti z vážnych osobných alebo rodinných dôvodov/. Prokuratúra mala dovedna 74 právnych
čakateľov.
ZO SPRÁVY SME VYBRALI:
„Z konštatovaných štatistických údajov vyplýva, že pokles
počtu vybavených trestných vecí
súvisí s poklesom nápadu trestných vecí do trestných registrov.
Rozhodujúcim je fakt, že aj v roku 2017, v porovnaní s rokom

2016, bolo vybavených viac
trestných vecí, ako ich do trestných registrov napadlo. Svedčí
to o pozitívnom trende znižovania počtu rozpracovaných
trestných vecí.“
„V roku 2017 bolo zaznamenané zníženie počtu zrušených
uznesení policajtov o začatí trestného stíhania a o vznesení obvinenia príslušnými prokurátormi
(v roku 2016 ich bolo 3 314, v roku
2017 ich bolo 2 295). Pokles zrušených rozhodnutí prokurátormi má súvislosť s poklesom
nápadu trestných vecí a zároveň so zvýšením odbornosti
v rozhodovacej právomoci policajtov.“
„V trestných veciach, v ktorých
bolo začaté trestné stíhanie a trvá
viac ako 1 rok a menej ako 2 roky,
došlo k 20. marcu 2018, v porovnaní so stavom k 30. septembru
2017, k poklesu ich počtu o 148
(o 5,95%).
V trestných veciach, v ktorých
bolo začaté trestné stíhanie a trvá
viac ako 2 roky a menej ako 3 roky, došlo k 20. marcu 2018, v porovnaní so stavom k 30. septembru 2017, k poklesu ich počtu
o 37 (o 4,84%).
V trestných veciach v ktorých
bolo začaté trestné stíhanie a trvá
viac ako 3 roky, došlo k 20. marcu
2018, v porovnaní so stavom k
30. septembru 2017, k poklesu
ich počtu o 40 (o 7,25%).“
Príčiny prieťahov
„Z činnosti orgánov činných v
trestnom konaní je zrejmé, že neprimeraná dĺžka prípravného konania je výsledkom pôsobenia
viacerých faktorov objektívnej
alebo subjektívnej povahy. Medzi
najčastejšie sa opakujúce objektívne príčiny neúmernej dĺžky prípravného konania, ktoré orgány
činné v trestnom konaní mohli len
v minimálnom rozsahu ovplyvniť,
boli:
- nedostatočná spolupráca zo
strany subjektov trestného konania, ktoré sa zdržiavajú mimo
územia Slovenskej republiky, kde
pracujú a do miesta trvalého bydliska sa vracajú často raz za 3 až
4 mesiace, pričom aj počas pobytu v cudzine sa nezdržiavajú na
tom istom mieste, ale pohybujú sa
po celom území EÚ,
- nepreberanie zásielok na adrese trvalého pobytu, účelové obštrukcie strán trestného konania a
obhajoby,
- potreba vykonania vecne a
časovo náročného znaleckého
dokazovania (lehoty na vypraco-

vanie znaleckého posudku znalci
často nedodržujú z dôvodov zložitosti posudku, resp. ich nadmernej zaťaženosti),
- potreba vykonania rozsiahleho počtu procesných úkonov
vzhľadom na skupinový charakter
trestnej činnosti alebo skutkovú
početnosť trestnej činnosti,
- nutnosť vykonania procesných úkonov v zahraničí prostredníctvom inštitútu medzinárodnej
justičnej spolupráce (vybavenie
žiadosti o právnu pomoc v zahraničí je časovo náročné, pričom výsledky právnej pomoci neboli
vždy na požadovanej úrovni).
- Medzi subjektívne príčiny
prieťahov v trestnom konaní patrili najmä nečinnosť policajtov alebo ich nesprávna činnosť, nesprávna organizácia ich práce,
resp. výkon služobnej činnosti nesúvisiacej s činnosťou orgánu činného v trestnom konaní, nedostatočné poznanie merita veci a nedostatočné zistenie skutkového
stavu.“
Problém: „skrátené“
vyšetrovanie
Z hľadiska posledného vývoja
trestného konania dochádza k popretiu zamýšľaného účelu prípravného konania, a to paradoxne bez toho, aby došlo k zmene
platnej právnej úpravy. Postup,
ktorý zákon výslovne ustanovuje
napríklad pri skrátenom vyšetrovaní v ustanovení § 203 ods. 1
Trestného poriadku, je z hľadiska
vyžadovanej aplikačnej praxe nepoužiteľný. V prípravnom konaní sa tak vykonáva rozsiahle
dokazovanie spojené s opakovanými výsluchmi osôb po
vznesení obvinenia, pričom v
praxi neexistuje rozdiel medzi
skráteným vyšetrovaním a vyšetrovaním, s výnimkou rozdielu vo vecnej príslušnosti policajtov. Súčasná ideová rozpoltenosť ohľadne toho, aký charakter
má mať vlastne trestné konanie,
dospela do štádia, keď je na jednej strane proklamované, že o vine a treste má rozhodovať súd,
pred ktorým sa má ako pred nezávislým arbitrom vykonávať dokazovanie na základe iniciatívy
strán s dôrazom na dôkazné bremeno prokurátora, na strane druhej snaha o splnenie tejto požiadavky a vytvorenie predpokladu,
aby sa mohla vec dostať do štádia
súdneho konania, je zaťažená
povinnosťou vykonať komplexné
a kontradiktórne konanie a dokazovanie už v prípravnom konaní.
Takýto spôsob vykonávania
trestného konania je enormne
zdĺhavý a neefektívny a okrem
iného prispieva aj k averzii
osôb – subjektov trestného konania, ktoré sa v jeho priebehu
musia niekoľkonásobne dostavovať na obsahovo identické
úkony trestného konania.
Viaceré faktory...
Neprimeraná dĺžka prípravného konania je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov objektívnej
alebo subjektívnej povahy. Medzi
najčastejšie sa opakujúce príčiny

neúmernej dĺžky prípravného konania, ktoré orgány činné v trestnom konaní mohli len v minimálnom rozsahu ovplyvniť, boli:
l doba vypracovania znaleckých posudkov (najmä napr. v odboroch písmoznalectvo, účtovníctvo, v odvetví kriminalistickej analýzy DNA),
l dĺžka vybavovania žiadostí o
právnu pomoc,
l účelové využívanie tzv. obštrukčných postupov umožnených aktuálnou zákonnou úpravou obvinenými a obhajcami,
l nemožnosť zabezpečiť osoby na úkonoch trestného konania,
l zložitá dôkazná situácia,
resp. náročné dokazovanie veľkého rozsahu,
l preformalizovanosť prípravného konania,
l personálny stav na policajných súčastiach, kde dlhodobo
funguje vysoká fluktuácia policajtov,
l prístup policajtov v trestných
veciach, ktorí často nekonajú samostatne alebo konajú bez odbornej znalosti trestnej veci, ktorú
vyšetrujú a spoliehajú sa na pokyny dozorového prokurátora, absencia praktických skúseností policajtov, ich nedostatočná odborná úroveň a nesprávna organizácia práce,
l povrchne a nekvalitne vykonávané dôkazné prostriedky policajtmi,
l nedostatočné zisťovanie
skutkového stavu.
V porovnaní s rokom 2016
nedošlo k zlepšeniu z pohľadu
eliminovania prieťahov v prípravnom konaní zo strany policajtov. Nedostatky v postupe
policajtov a dôvody prieťahov
boli viac menej rovnaké aj v roku 2017, pričom tieto sa opakujú napriek opatreniam zo strany
prokurátorov.“
„Na zabránenie vzniku a odstránenie prieťahov v prípravnom
konaní je potrebné:
- realizovať aktívny a kvalitný
dozor prokurátora nad prípravným konaním (pravidelné previerky vyšetrovacích spisov, ukladanie pokynov s určením termínov
na ich plnenie, účasť prokurátora
na vykonávaní úkonov policajta,
využívanie inštitútu odňatia veci
policajtovi a prikázania inému),
- žiadať nadriadeného príslušného policajta, ktorý spôsobil
prieťahy v prípravnom konaní, o
zabezpečenie nápravy s určením
lehoty na odstránenie prieťahov,
- dodržiavať určené lehoty na
spracovanie konečných opatrení,
na rozhodovanie o sťažnostiach,
o žiadostiach o prepustenie z väzby,
- vykonávať pravidelné previerky vyšetrovacích spisov, osobitne pri veciach starších ako 1, 2
a 3 roky, väzobných veciach,
- zabezpečiť dôsledné využívanie ustanovení § 203 a § 204
Trestného poriadku zo strany konajúcich policajtov a tiež § 206
ods. 1 Trestného poriadku v prípadoch, kde je známy páchateľ,

- zabezpečiť dôsledné vyhodnocovanie potreby znaleckého
dokazovania v konkrétnych trestných veciach a využívať postup
podľa § 141 Trestného poriadku
(odborné vyjadrenie, písomné potvrdenie),
- na pracovných poradách
oboznamovať veci staršie ako 2
roky a takýmto trestným veciam
venovať zvýšenú pozornosť za
účelom skončenia prípravného
konania,
- na medzirezortných pracovných poradách s vedením Policajného zboru klásť dôraz na vyhodnocovanie trestných vecí starších
ako 1, 2 a 3 roky s tým, aby aj zo
strany vedenia Policajného zboru
boli prijaté opatrenia smerujúce k
odstráneniu nedôvodných prieťahov v činnosti policajtov.
„Z hľadiska spôsobu skončenia prípravného konania bol v roku 2017 zaznamenaný pokles
počtu podaných návrhov na súd
na schválenie dohody o vine
a treste (o 795 trestných vecí v
porovnaní s rokom 2016).“
Zámery
Generálna prokuratúra bude
v súvislosti s touto problematikou
de lege ferenda: iniciovať legislatívne zmeny Trestného zákona a
Trestného poriadku, resp. na nich
participovať (napríklad zmena §
212 Trestného zákona, vypustenie § 200 ods. 2 písm. a) Trestného § 228 Trestného poriadku
o dôvod prerušenia trestného stíhania počas doby vykonávania
žiadosti slovenského justičného
orgánu o právnu pomoc, zmena §
363 Trestného poriadku),
► vytvorí databázu vzorov písomností najčastejšie používaných v medzinárodnom styku, a
to podľa osobitosti jednotlivých
štátov s upozornením na požiadavky, ktoré jednotlivé štáty
v právnom styku uplatňujú (výhrady k jazyku, spôsob doručovania
a pod.),
► participovať na legislatívnej
zmene týkajúcej sa statusu poverených príslušníkov Policajného
zboru, ktorí vykonávajú skrátené
vyšetrovanie. Cieľom legislatívnej
zmeny bude, aby títo policajti neboli organizačne (služobne) zaradení na obvodných oddeleniach
Policajného zboru (v rámci služby
poriadkovej polície), ale na odboroch kriminálnej polície okresných riaditeľstiev Policajného
zboru. Účelom legislatívnej zmeny bude zníženie zaťaženosti policajtov inou služobnou činnosťou,
zameranou najmä na zabezpečenie výkonu bezpečnostných opatrení (napr. na zhromaždeniach,
športových zápasoch), výsledkom legislatívnych a organizačných opatrení bude zefektívnenie
a skvalitnenie práce policajtov,
stabilizácia ich personálneho stavu a zvýšenie odbornej pripravenosti.
► Generálna prokuratúra má
pripravené komplexné podkladové materiály, potrebné pre legislatívne vytvorenie Prírodnej polície
(Pokračovanie na strane 6)
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„Už aj u nás chýbajú ľudia, máme podstav 32 policajtov“
V polovici júna absolvovala výročnú členskú schôdzu
základná organizácia OZP v Čadci. Kysučania majú
tradične silnú, životaschopnú organizáciu, na jej čelo si
znova zvolili Martina Sojku.
l Na slovičko, pán predseda! Predstavte sa nám...
V Policajnom zbore som od
1.10. 1994, o mesiac neskôr som
vstúpil do OZP. Služobne som na
OO PZ v Čadci vo funkcii
staršieho referenta pre riadenie
referentov. Ja vravím, že to je
také “dievča” pre všetko, ale

Martin Sojka
ťahám 26. rok služby... Naša základná organizácia je vcelku stabilizovaná, môžem sa pochváliť, že
našimi členmi sú aj takmer všetci
z vedenia OR PZ, boli aj na
schôdzi - okrem okresného
riaditeľa, ten mal dovolenku. Je
nás tak do 220, aktuálne 215
členov, z toho 115 policajtov, 37
občianskych zamestnancov a 62
dôchodcov.
l Nebolo vás voľakedy
viac?
Ešte pred Schengenom nás
bolo dokonca 480, ale väčšina
hraničiarov odišla inde alebo do
civilu, prílev mladých nie je až
taký veľký, ale verím v mierny
nárast členskej zakladne v
dohľadnej dobe.
l Keď už sme spomenuli
mladých, všade je to problém...
Keď prídu zo školy, trvá im to
rok či dva, kým sa, ako sa vraví,

Polícia: mierny pokrok, problém
v ,,skrátenom“ vyšetrovaní

(Pokračovanie zo strany 5)
v podobe legislatívneho návrhu
novely zákona č. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore. Disponuje 56
špecialistami na trestné činy proti
životnému prostrediu, ktorí môžu
participovať na edukácii príslušníkov Policajného zboru SR a odborne ich pripraviť na výkon tejto
špecializovanej agendy. V roku
2017 intenzívne spolupracovala
s Odborom odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej polície Prezídia Policajného zboru s cieľom personálneho zabezpečenia vznikajúceho
špecializovaného útvaru – Prírodnej polície.“
/Medzititulky a zvýraznenia
textu redakcia/

rozkukajú a začnú vnímať, čo
robíme. Vysvetľujem im, o čom je
v reálnom svete napríklad naša
právna ochrana, keď si vás dnes
každý natáča pri služobnom
zákroku, aj posledný vagabund
sa hneď vyhráža inšpekciou...
začnú si to uvedomovať, vidia aj
dobré akcie, ktoré robíme, trebárs
výlety, zistia, že dávame aj výhodné pôžičky a rôzne benefity, postupne menia prístup aj k odborom.
Dnes je to tak, že keď nemáte
férového šéfa, ostanete sám v
probléme. Zastanú sa vás len
odbory. Ale naozaj, s mladými
treba veľa hovoriť, vysvetľovať,
lebo je to už úplne iná generácia,
ako keď sme nastupovali my do
zboru. Pozerajú sa na svet inými
očami, chlapec príde na oddelenie, odrobí si 8 alebo 12 hodin a
ide domov, berie to, ako keby robil
vo fabrike. Svet vnímajú cez facebook. Neponosujem sa, len konštatujem. Naša generácia chápala
profesiu policajta skôr ako povolanie na 24 hodín denne, nie
zamestnanie. Dnešným mladým
trvá kus dlhšie, kým pochopia, že
policajná práca je predovšetkým
služba luďom a obeta.
l Čo ponúkate svojim
členom?
Po istej pauze sme obnovili
tradíciu plesov, vo februári sme
mali už tretí ročník, ples sme robili
spolu s IPA, bol som milo prekvapený záujmom. Aj vďaka tomu
sa nám bez väčšej námahy podarilo získať do tomboly ceny v
hodnote 2 500 eur. Robíme aj
rôzne výlety, pre deti i pre
dospelých, chodíme do Tatralandie, do Bešeňovej, na Oravice
kúpať sa, boli sme v ostravskej
ZOO, v Prahe. Tento rok sa chystáme do Vysokých Tatier. Nakúpili
sme permanentky na kúpalisko i
do sauny, naši ľudia robia v zime

Upozornenie

Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 10. augusta 2018
Redakcia

skipolíciu v Oščadnici. Pomôžu
tak usporiadateľom a zalyžujú si
pritom.
Pravidelne
robíme
posedenie s dôchodcami, kam
chodia aj mladší na výmenu
skúseností, matkám dávame
poukážky na regeneráciu, pre deti
tradične
pripravujeme
aj
mikulášske posedenie. A, ako
som už spomenul, poskytujeme
aj návratné pôžičky, ,,točíme“ 24tisíc eur. Toto všetko je zásluha
celého výboru ZO, nnaozaj si
vážim ich prácu a celkom osobitne by som chcel aj touto cestou
poďakovať Mgr. Oľge Kocúrovej,
ktorá veľmi zodpovedne a obetavo robí ekonómku našej základ-

nej organizácie od samého
počiatku, od roku 1991. Olinka,
veľká vďaka za všetko!
l Slušná bilancia! A čo vás
trápi po služobnej línii?
Veru, už aj u nás chýbajú ľudia.
Aktuálne máme v okrese 32 ľudí
podstav, to je vlastne jedno celé
obvodné oddelenie... Čo sa týka
vozidiel, tak sme na tom dobre,
horšie je to s kancelárskou technikou, to už je stará bolesť, veľa
počítačovej techniky sa síce obnovilo, ale všeličo ešte chýba alebo opravy trvajú veľmi dlho. Nie je
to problém len u nás.
l Pracovné prostredie?
Vaše priania?

Tu musím povedať, že pri
porovnaní s inými okresmi sa u
nás urobilo dosť veľa, obnovená
je budova OR PZ vrátane výťahu,
ktorý dlho zlostil, zateplené je
oddelenie v Turzovke, vynovená
je Stará Bystrica aj Kysucké Nové
Mesto. Prišlo aj veľa nového
nábytku. Z tohto pohľadu vidíme
veľký pokrok, treba uznať. Takže
ja by som ľuďom najviac prial také
nehmotné veci, ako je zdravie a
pohoda na pracovisku, lebo tieto
faktory sú aj predpokladom k lepším pracovným výsledkom.

VIEDEŇ - Nemecko a Rakúsko chcú spoločne bojovať
proti nelegálnej migrácii v EÚ
a proti nekontrolovanému pohybu žiadateľov o azyl v Európe. Do tohto procesu sa pokúsia zapojiť aj Taliansko. Azylantov zaregistrovaných v
Grécku a Taliansku vrátia späť
na územie týchto krajín bez toho, aby to predstavovalo záťaž
pre Rakúšanov.

pred novinármi priznal, že je spokojný s rozhovormi so Seehoferom, lebo Nemecko objasnilo
svoju pozíciu a aj v súvislosti s
dianím v nemeckej vládnej koalícii konštatoval, že ,,za dva dni sa
podarilo urobiť viac ako za po-

ciu. Spolkový minister vnútra dodal, že v najbližších týždňoch by
sa mali konať rokovania s Gréckom a Talianskom, pričom upozornil, že pôjde o ťažké rokovania s celoeurópskym dosahom.
Aj preto by sa podľa jeho slov
mali konať na najvyššej politickej
úrovni, medzi kancelárkou Angelou Merkelovou a premiérmi Giuseppem Contem a Alexisom Tsiprasom. ,,Ak rokovania s Gréckom a Talianskom zlyhajú, tak
naše krajiny premyslia nové
opatrenia ako zastaviť nelegálnu
migráciu,” dodal Seehofer.
Predsedovia strán tzv. veľkej
koalície v Nemecku sa vo štvrtok

Zhováral sa Peter Ondera

Rakúsko a Nemecko prijímajú závažné rozhodnutia

Rodí sa reálna dohoda o migrantoch?

Uviedli to vo štvrtok vo Viedni
nemecký minister vnútra a šéf
Kresťanskosociálnej únie (CSU)
Horst Seehofer s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom.
Seehofer potvrdil, že žiadatelia o
azyl, ktorí sú nelegálne na území
Nemecka, nebudú posielaní
späť do Rakúska, ale zo zadržiavacích centier neďaleko rakúsko-nemeckých hraníc poputujú
do Talianska a Grécka, kde požiadali o právnu ochranu po vstupe do Európskej únie. Spresnil,
že až dve tretiny azylantov v Nemecku prišlo práve z Grécka a
Talianska, a dodal, že Španielska sa zatiaľ tieto návratové opatrenia netýkajú. ,,Rakúsko sa nemá čoho obávať, nikto ho nebude brať na zodpovednosť za azylantov,” uviedol Seehofer. Kurz

sledné dva roky”. Pripomenul, že
na budúci týždeň v Innsbrucku
dôjde k stretnutiu ministrov vnútra Nemecka, Rakúska a Talianska, ktorých úlohou bude hľadať
spoločné riešenie na zastavenie
južných migračných trás (Stre-

Ilustračné foto web

domorie) s cieľom znížiť počet
migrantov v Európe.
Aj Seehofer ocenil význam
pripravovaného trojstretnutia v
rakúskych Alpách a pripomenul,
že Grécko a Taliansko majú povinnosť riešiť nelegálnu migrá-

večer na koaličnej rade v Berlíne
dohodli na balíku opatrení proti
nelegálnej migrácii a sprísnení
azylovej politiky. Informovala o
tom agentúra DPA.
/TASR, 6.7./
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Podujatie, ktoré si zaslúži uznanie nás všetkých
V Smoleniciach sa konal už IV.ročník Memoriálu Petra Opaleka

V Smoleniciach sa 19. júna 2018 už po štvrtýkrát konalo
podujatie, ktoré má podľa nášho názoru viac ako regionálny a pritom doslova nadčasový význam. Na IV. ročníku
Memoriálu Petra Opaleka sa tu zásluhou organizátorov a
desiatok ochotných dobrovoľníkov poschádzali deti z
materských škôl zo šíreho okolia, ktoré absolvovali pestrý, zaujímavý, zábavný, vzrušujúci a pritom poučný program, zameraný na predstavenie činnosti zložiek integrovaného záchranného systému.
Deti vďaka ukážkam práce príslušníkov jednotiek CO, zdravotníkov, policajtov, hasičov, pyrotechnikov, kynológov či dobrovoľných záchranárov, najmä však

priamym zapojením do aktivít na
jednotlivých pracoviskách nadobúdajú cenné vedomosti a zručnosti, ktoré im alebo iným môžu
zachrániť život. V skratke: podu-

Deti pri prekonávaní tunela prekonali aj svoj strach

jatie, ktorého organizátori si zaslúžia uznanie nás všetkých.
Ako vlastne memoriál vznikol a
začal písať svoju tradíciu? V noci

k deťom, čo ho priviedlo k spolupráci s vedením materskej školy v
Smoleniciach. Vo voľných chvíľach rád chodil medzi škôlkárov,
pritiahol aj kolegov z OO PZ, detvákom robili ukážky z policajnej

program prípravy detí k ochrane
životov a zdravia, ktorého súčasťou boli aj akcie Petra Opaleka a
kolegov. Jeho tragická smrť priviedla pedagógov k myšlienke
vzdať hold zavraždenému policaj-

Peter Opalek

zo soboty na nedeľu, 15. júna
2014 pri bežnej dopravnej kontrole opitý vodič /1,38 promile/ v Bolerázi dvoma ranami do hrude zastrelil 34-ročného policajta z OO
PZ v Trstíne nstržm. Petra Opaleka, člena OZP v SR. Vrah z miesta činu ušiel, o dve hodiny sa sám
prihlásil na OO PZ v Bratislave Podunajských Biskupiciach. Krajský súd v Trnave ho za usmrtenie
policajta v službe poslal za mreže
na 24 rokov.
Peter Opalek pochádzal priamo z Bolerázu, známy bol ako
priateľský človek, ktorý rád pomáhal iným a mal veľmi dobrý vzťah

Do pyrotechnického obleku navliekli policajti ,,dušu" memoriálu
Zuzanu Antoškovú
práce a učili ich všeličo užitočné.
Zástupkyňa riaditeľky materskej
školy Lienka v Smoleniciach pani
Zuzana Antošková zasa má brata, dlhoročného príslušníka CO
Ing. Kamila Schöna, a tak sa
vlastne v tejto materskej škôlke už
v roku 2009 zrodil systematický

tovi usporiadaním Memoriálu Petra Opaleka, ktorý si svojím poslaním i zodpovednou každoročnou
realizáciou naozaj zaslúži uznanie všetkým organizátorom a
,,účinkujúcim“.
-erSnímky Kamil Schön
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Mesto zachvátila vlna výtržností

PARÍŽ. Francúzske orgány vyzvali v stredu na upokojenie
situácie v meste Nantes na západe krajiny, ktoré počas
uplynulej noci zachvátila vlna výtržností a násilných potýčok medzi obyvateľmi a príslušníkmi polície. Nepokoje
vyvolala smrť mladého vodiča, na ktorého vystrelil policajt, keď sa vodič snažil vyhnúť kontrole, informovali
agentúry AP a DPA.

Dôvodom streľby na nemenovaného 22-ročného muža bolo
podľa polície to, že pri pokuse
uniknúť kontrole vrazil autom do
jedného z policajtov. Viaceré francúzske médiá však citovali výpovede údajných očitých svedkov,
ktoré policajnej verzii odporujú.
Postreleného vodiča previezli
do nemocnice, kde neskôr zraneniam podľahol. Podľa DPA išlo o

hľadanú osobu, na ktorú bol vydaný zatykač za účasť na krádeži,
prechovávanie odcudzených vecí
a členstvo v zločineckej skupine.
Oblastná prefektka Nicole Kleinová pre televíziu BFMTV uviedla, že pri nočných nepokojoch vo
viacerých štvrtiach Nantes bolo
podpálených približne 30 áut a
niekoľko obchodov, pričom vznikli
„značné“ škody. Podľa agentúry
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AP sa protestujúci obyvatelia dostávali do potýčok s políciou a hádzali zápalné fľaše, pričom okrem
áut a nádob na odpad podpaľovali
aj budovy. Výtržnosti utíchli až v
skorých ranných hodinách.
Francúzsky minister vnútra
Gérard Collomb násilie dôrazne
odsúdil a prisľúbil využitie ,,všetkých potrebných prostriedkov“ na
upokojenie situácie. Udalosťami v
Nantes sa začala zaoberať proku-

ratúra, zatiaľ čo polícia začala interné vyšetrovanie prípadu použitia strelnej zbrane proti motoristovi.
Podobné dramatické udalosti

sa odohrali v roku 2005 na predmestiach Paríža, keď pri dvoch
mladíkov, ktorých prenasledovala
polícia, zabil elektrický prúd. Si-

tuácia sa vtedy vrátila do normálu
až po niekoľkých týždňoch.

Silný
náraz
auto
takmer
roztrhol na dve polovice. Na mieste zasahovali všetky záchranné
zložky. Hasiči museli obete z vraku vystrihávať. Ajla a Nadja boli
na mieste mŕtve. Lejlu, ktorá ešte
javila známky života, previezli do
nemocnice v Sarajeve, kde, žiaľ, v

Dievčatá sa v osudný deň stretli,
pretože chceli naplánovať narodeninovú oslavu Ajly Orucovej,
ktorá mala byť v sobotu. Ako informuje portál vijesti.ba, odvolávajúc sa na ministerstvo vnútra v
Sarajeve, vlastníkom smrtiaceho
BMW X5 bol otec Almiry Ejubovi-

ten večer krátko po 20-tej hodine
vydýchla naposledy. Na klinike
anestéziológie bojuje stále o život
Ajla Orucová (18), sestra mŕtvej
Lejly. Vodička BMW Almir Ejubovićová utrpela zlomeninu chrbtice
a nosovej kosti. Zdroj blízky vyšetrovaniu potvrdil, že príčinou
strašnej nehody bola enormne vysoká rýchlosť a neskúsená vodička. ,,Jazdili tak rýchlo, že moje
auto podskočilo, keď prešli okolo
mňa,“ povedal svedok.
Rodiny, priatelia a známi sa z
tragédie nedokážu spamätať.

ćovej, pričom auto nebolo registrované. Na prednej a zadnej strane vozidla boli rozdielne registračné značky 689-M-155 a 669E-155.
Susedia hovoria, že mladá vodička práve absolvovala test na
získanie vodičského preukazu, no
ešte nebola jeho držiteľkou. V dedine boli dievčatá obľúbené. V rodinách mladých žien, medzi
miestnymi, ale aj širokou verejnosťou nastal obrovský smútok.

Nepochopiteľný hazard: tri mŕtve dievčatá

SARAJEVO - Kamarátky z
mesta Hadžići v Bosne a Hercegovine sa vybrali v piatok na kávu
do mesta. Poznali sa od prvého
ročníka základnej školy. Nešťastie sa stalo v piatok krátko pred
pol siedmou večer. Kamarátky sedeli v BMW X5, ktoré riadila Almir
Ejubovićová (20). Spoločne sa v
aute viezlo päť dievčat. Okrem
vodičky aj Ajla Ibricaová (†18),
Nadja Neradinová (†17) a sestry Lejla Orucová (†17) a Ajla Orucová (18). Vo veľmi vysokej rýchlosti auto narazilo do kovovej
tyče na diaľnici A-1 pri Sarajeve.
Jazdili rýchlosťou neuveriteľných 244 kilometrov za hodinu.
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VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
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Čiastka 59
59. Nariadenie Prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 24/2010 o činnosti útvarov služby železničnej
polície Policajného zboru v znení
neskorších predpisov
Čiastka 60
60. Oznámenie riaditeľa kancelárie prezidenta Policajného
zboru o oprave chyby v pokyne
riaditeľa odboru dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru č. 48/2018 o podrobnostiach o
vedení evidencie vozidiel
Čiastka 61
61. Nariadenie Prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení
nariadenie Prezídia Policajného
zboru č. 62/2016 o skúšobnom
komisárovi v znení nariadenia
Prezídia Policajného zboru č.
14/2017 a o zmene nariadenia
Prezídia Policajného zboru č.
61/2017 o rozhodovaní o vodičskom oprávnení a evidovaní
skutkov spáchaných v cestnej
premávke

Čiastka 62
62. Pokyn Prezídia Policajného zboru o podrobnostiach o výbere koordinátorov, členov a náhradníkov a o zániku členstva v
antikonfliktnom tíme Policajného
zboru
Čiastka 63
63. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslaného
na územie Gréckej republiky a
Tureckej republiky
Čiastka 64
64. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslanom
na územie Srbskej republiky
Čiastka 65
65. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslaného
na územie Talianskej republiky
Čiastka 66
66. Nariadenie Prezídia Policajného zboru o vedení administratívnej pomôcky o obmedzení

osobnej slobody osôb na útvaroch Policajného zboru služby
kriminálnej polície

Čiastka 67
67. Nariadenie Prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 19/2009 o podmienkach poskytovania služby
technickej ochrany objektov iným
právnickým osobám a fyzickým
osobám útvarmi Policajného
zboru za úhradu v znení neskorších predpisov
Čiastka 68
68. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslaného
na územie Gréckej republiky
Čiastka 69
69. Oznámenie riaditeľa kancelárie prezidenta Policajného
zboru o uverejnení Dodatku č. 1 k
Dohode o vzájomnej spolupráci
medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Úniou vojnových veteránov Slovenskej republiky

/Zdroj: FB, Dnevni avaz/

Žeby čaro nechceného?

Ruská tlač začiatkom júna
zverejnila kuriózny krimipríbeh.
Chlapík v obci Luzino neďaleko
Omska na Sibíri okopával
zemiaky na záhrade a objavil
akési ľudské kosti. Privolal policajtov a ktovie, či urobil dobre:
kosti totiž patrili manželovi jeho
terajšej družky. Priznala sa, že
muž bol strašný pijan a tyran,

raz, bolo to v roku 1997,
neovládla hnev a zabila ho
sekerou. Potom ho rozštvrtila a
zakopala v záhrade. Nebožtík
nemal rodinu, susedom povedala, že od nej odišiel za prácou a viac ho nikto nehľadal...
Polícia ženu vyšetruje na slobode.
-on-
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