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Univerzálny recept na zvýšenie záujmu ľudí o profesiu policajta neexistuje
Ministerka vnútra Denisa Saková po prvýkrát na zasadaní rady predsedov ZO OZP

Bratislava (on) - V bratislavskom hoteli SOREA sa v piatok 28. septembra 2018 konalo riadne zasadanie rady
predsedov základných organizácií OZP v SR.

Predseda OZP Marián Magdoško hneď v úvode privítal ministerku vnútra SR Denisu Sako-

vú, ktorá sa zasadania rady zúčastnila prvýkrát v novej funkcii.
Premiéru na zasadaní rady mala

aj nová generálna riaditeľka sekcie hnuteľného a nehnuteľného
majetku MV SR Michaela Boďová. Obe dámy tak hneď na začiatku dostali priestor na svoje vystúpenia a následnú diskusiu s odborármi, ktorá trvala vyše dve a pol
hodiny – až do vyčerpania všetkých otázok z pléna. Ministerka
však hneď na úvod prisľúbila, že

sa bude usilovať prísť na každé
ďalšie zasadanie rady predsedov.
/Bližšie z tejto bohatej diskusie na
inom mieste - pozn. red./
Málo ľudí...
Po prestávke sa predsedovia
už venovali schválenému programu, hoci, konštatoval predseda
Marián Magdoško, najmä z bodu
aktuálnych úloh sa predsedovia

veľmi veľa dozvedeli už z úst ministerky a generálnej riaditeľky.
Pri niektorých problémových
okruhoch sa však ešte pristavil
a odpovedal na množstvo ďalších
otázok.
Aj po diskusii v predsedníctve
odbory vidia veľmi naliehavú potrebu riešiť vážne podstavy policajtov už nielen v krajoch Bratislava a Trnava, ale takmer vo všetkých. Univerzálny recept na zvýšenie záujmu ľudí o profesiu policajta neexistuje, podľa slov predsedu však bude musieť vláda,
resp. rezort nájsť prostriedky na
zavedenie jednorazových náborových príspevkov, z dlhodobejšieho výhľadu môže prispieť
k personálnej stabilizácii výstavba alebo kúpa služobných bytov
najmä v najkritickejších regiónoch. Predseda upozornil, že
v súčasnosti odchádzajúci policajti, ktorí odslúžili 25 rokov, musia z odchodného platiť už plnú
19-percentnú daň. Niektorí sa čudujú, zákon však platí už dlhé roky – od roku 2003, nejde teda
o nič prekvapujúce. V nasledujúcich dvoch rokoch aj policajti očakávajú navýšenie platov dvakrát
po desať percent, odchodovosť je
preto teraz mimoriadne nízka, potom však reálne hrozí masívna

(Pokračovanie na strane 3)

Problémov na riešenie je naozaj požehnane...
Ministerka vnútra Denisa Saková a generálna riaditeľka Michaela Boďová čelili záplave otázok odborárov

Rada predsedov základných organizácií OZP v SR dala na
úvod slovo pozvaným dámam, ministerke vnútra Denise
Sakovej a generálnej riaditeľke sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR Michaele Boďovej. Mnohé z
toho, čo v diskusii odznelo, ostalo len za stenami zasadačky, zo živej a otvorenej debaty sme vybrali témy, ktoré
by mohli zaujať najširší okruh odborárov.

Ministerka vnútra Denisa Saková mala na úvod svojho stretnutia s odborármi krátky príhovor,
v ktorom sa sústredila na aktuálne
problémy. Začala nedostatkom
policajtov ,,skoro v každom kraji“,
priblížila model štúdia kadetov,
ktorý je už v rámci návrhu novely
zákona o PZ na pôde parlamentu
a zmienila sa aj o mzdovej problematike, o zvyšovaní platov v rokoch 2019 a 2020, požiadala však
aj plénum, aby ponúkli svoje námety, ministerka ocenila veľmi
dobrú spoluprácu s odborovým
zväzom a požiadala o spätnú väz-

Myšlienka mesiaca:

bu v súčinnosti s odborovým zväzom, lebo ju považuje za veľmi
dôležitú.
V ďalšej časti sa pani ministerka venovala problematike MTZ,
ponosovala sa na zdĺhavosť procesov verejného obstarávania osobitne pri projektoch s čerpaním eurofondov, kde postupy kontroluje viacero inštitúcií, čo často
predstavuje zdržanie aj o pol roka. Skonštatovala, že až na bežné výdavky má rezort v rozpočte
dostatok prostriedkov na nákupy,
očakáva ešte rokovania s ministerstvom financií, aby sa tento rok

uzatvoril pozitívne, bez dlhov, ako
celkom dobrú vidí situáciu v kapitálových výdavkoch v tomto i v budúcom roku, cieľom je pripraviť čo
najviac tendrov. Pani ministerka
vyslovila presvedčenie, že po
,,búrlivom období“ už bude mať
rezort možnosť pracovať bez
emócií a vo väčšom kľude.
Generálna riaditeľka M. Boďová vo svojom vstupe potvrdila, že
od začiatku svojho pôsobenia vo
funkcii je v kontakte s predsedom
OZP v SR, spoločne riešia problémy s výstrojnými súčiastkami, aj
po vydaní nového pokynu, sú tu
ešte témy, ktoré je potrebné dotiahnuť - v rámci finančných možností a podľa potrieb policajtov v
záujme konsenzu. V skratke sa
venovala niekoľkým komoditám,
rámcová zmluva na balistické
vesty končí v tomto roku, zvyšok
dodávky by mal prísť v októbri.
Prezbrojovanie by malo byť v závere, problém s puzdrami by sa

mal vyriešiť v prvom polroku
2019, ,,kde ešte chýbali“. Na tzv.
,,goraoblečenie“ sa spustí nové
obstarávanie, aby bola zmluva na
jeho nákup hotová v prvom polroku 2019 - ,,ak to pôjde hladko“.
K problému stavu nehnuteľností skonštatovala, že rezort
dlhodobo neinvestoval toľko, koľko by bolo treba a ,,stav je taký,
aký je“, cieľom je urobiť maximum, ,,čo najviac a s väčšou vervou, máte moje slovo,“ povedala.
Ťažisko opráv a rekonštrukcií
nehnuteľností je podľa jej slov vo
využívaní zdrojov z eurofondov v
rámci operačného programu životného prostredia všade tam,
kde je to v zmysle pravidiel EÚ
možné.
Ministerstvo pokračuje aj v dodávkach nového nábytku z produkcie našej príspevkovej organizácie prednostne pre obvodné
oddelenia PZ, zámer je obmeniť
nábytok na všetkých základných

„Keď muž nemá rozum, musí byť žena vynaliezavá. Keď žena nie je vynaliezavá, musí mať muž rozum.“

útvaroch, informovala generálna
riaditeľka. Zatiaľ oddelenia dostávajú len. tzv. základné sety nábytku v zložení stôl, stolička, skriňa,
kontajner, pribudnúť má aj sortiment pre riaditeľské kancelárie. Z
diskusie vyplynulo, že pokyn
predchádzajúceho vedenia sekcie, aby sa v kanceláriách nemiešal starý a nový nábytok, je nereálny. Zbrane, napríklad, nemožno uschovávať v drevených skriniach, čaká sa ešte na dodávky
kovového nábytku, políc, regálov
a ďalšieho sortimentu.
Desiatky objektov
v rekonštrukcii
Ako ďalej vyplynulo zo slov generálnej riaditeľky,
využívanie
prostriedkov z eurofondov v rámci
operačného programu životného
prostredia je v plno prúde, 52 policajných objektov už má zmluvu
o pridelení prostriedkov, sú teda
v štádiu realizácie, ďalších 40 je
(Pokračovanie na strane 2)

/Jan Werich, český herec, dramatik a spisovateľ 1905 – 1980/
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Problémov na riešenie je naozaj požehnane...
(Pokračovanie zo strany 1)

vo fáze projektovej dokumentácie, 80 objektov už má spracovaný energetický audit, z ktorého vyplynie, či bude možné využiť na
ich rekonštrukciu prostriedky z
programu, alebo ich bude musieť
v plnej výške financovať rezort.
Zmienila sa aj o často medializovanom ,,bradatom“ probléme stavu objektu OO PZ v Spišských
Vlachoch, rekonštrukcia získaného objektu bude konečne realizovaná. Podobne napr. OO PZ v
Štítniku.
Celoslovensky vážnym problémom je aj stav výťahov, ponosy
idú zo všetkých strán, servis dlhodobo viazol, zmluvy na servis sa
podľa slov generálnej riaditeľky
podpisovali až koncom minulého
a začiatkom tohto roka, generálne
opravy sú zasa náročné na financie. ,,Je toho neskutočne veľa,
museli sme zvoliť kľúč,“ skonštatovala.
Služobné vozidlá: v minulých
rokoch sa nakúpilo 3, 5 tisíca vozidiel, aktuálne je rámcová dohoda vyčerpaná. Až 80 percent nakúpených áut smerovalo do PZ.
Elektronizácia sa pohne
K problematike elektronizácie
pani ministerka potvrdila, že posledné tri roky rezort v tomto smere stagnoval predovšetkým kvôli
verejnému obstarávaniu, v súčasnosti sa už ľady pohli, realizujú sa
veľké servisné zmluvy, napr. na
pasovú personalizačnú linku, kde
hrozilo, že rezort nebude môcť vydávať pasy. Do poriadku by sa
mali dať všetky personalizačné
zariadenia, Sitno vrátane náhradných dielov, veľké systémy
CLOUD pre celú štátnu správu, v
spolupráci s AO MV SR by sa mali
opraviť zariadenia Soitron, ,,tesne
pred vyhlásením“ sú súťaže na
nákup 5 000 počítačov, 2 400
multifunkčných zariadení, 900
skenerov, ráta sa s nákupom telových kamier, 180 laserových tlačiarní, zabezpečí sa servis kopírok, tlačiarní, štruktúrovanej kabeláže, pripravujú sa podklady
pre obstarávanie ručných a staničných analyzátorov dychu i adjustáž alkotesterov.
Predseda OZP v SR Marián
Magdoško ocenil informácie ministerky, označil ich za povzbudivé, je rád, že pripomienky odborárov padli na úrodnú pôdu. Osobitne vážny problém /najmä kvôli
priestupkovým spisom/ je s nedostatkom skenerov, ktoré musia
byť dostupné pre všetkých, čo ich
k práci potrebujú, ,,nie zamknuté
u riaditeľa“.
Byty a bývanie
Ministerka sa zhodla s predsedom OZP, že byty a bývanie sú v
aktuálnej situácii veľmi vážnym
problémom. Informovala, že sa
konečne podarí vyriešiť problém
ubytovne Saratov, rezort získa na
ubytovanie veľmi vhodný, ,,ako
stvorený“ objekt od Národnej banky Slovenska, úlohou ministerstva bude zdevastovaný objekt
Saratov výhodne predať. Opraviť
a zmodernizovať je potrebné väčšinu rezortných ubytovní. Otázka

získania bytov či už výstavbou
alebo kúpou je stále otvorená.
Služobné byty sa v poslednom
období nepredávali pre legislatívne námietky Najvyššieho kontrolného úradu, nájomné zmluvy sa
uzatvárajú len na dva roky. Predseda M. Magdoško v tejto súvi-

na každodennú prácu policajtov najmä v súvislosti s mladistvými a
obeťami trestných činov, policajné pracoviská nie sú na tento účel
technicky ani personálne vybavené, chýbajú skenery, o výsluchových miestnostiach môžu na väčšine pracovísk len snívať, zhoto-

Hostky D. Saková a M. Boďová zotrvali s odborármi až do zodpovedania poslednej otázky

slosti zdôraznil, že pre všetky
mladé rodiny je bývanie problémom číslo jeden, pre získanie nových policajtov je byt najsilnejším
benefitom, naliehavo treba nájsť
spôsob, ako byty pre rezort získať. Ministerka podčiarkla, že aj
Slovensko má najnižšiu nezamestnanosť za posledných dvadsať rokov, starostovia jej hovoria,
že ,,už robia aj tí, čo by robiť nemali...“ Problémy so získavaním
pracovných síl má aj privátny sektor, v podmienkach rezortu vnútra
je potrebné využiť všetky motivačné faktory, jedným je určite výsluhový dôchodok, možnosti sa črtajú vo vzdelávaní mladých, v zriaďovaní rezortných predškolských
zariadení, v ponuke športových
aktivít. Ministerka vyzvala odborárov, aby prichádzali s ďalšími
námetmi.
Z ďalšej diskusie
Ďalší diskutéri poukázali na
problémy zamestnancov centier
podpory, ktorí sa cítia diskriminovaní v odmeňovaní pre absenciu
hodnotiaceho systému. Odznela
otázka, či sa chystá v rezorte ďalší personálny audit a či nebudú
,,nasilu“ scivilňované policajné
pozície v centrách podpory. Pani
ministerka potvrdila, že audit sa
uskutočňuje, za dva roky od poslednej analýzy dáta zostarli ,,bez
doriešenia“, cieľom je získať prehľad o skutočnej zaťaženosti pracovníkov na jednotlivých odboroch a v jednotlivých regiónoch,
skvalitniť servis a dosiahnuť väčšiu spravodlivosť v odmeňovaní
zamestnancov vo vzťahu k záťaži, odstrániť zbytočnú byrokraciu
na centrách podpory. Ubezpečila,
že policajné miesta v centrách sa
budú ďalej scivilňovať len prirodzeným odchodom zamestnancov a nie sú žiadne úvahy o odoberaní nejakých príplatkov, cieľom však je, aby pôsobili motivačne a periodicky sa prehodnocovali. Audit by mal byť dokončený ešte v tomto roku so závermi, ktoré
by sa mali promptne, v priebehu
pol roka realizovať.
Ďalší balík otázok sa týkal dosahu novely trestného poriadku

vovanie zvukových a obrazových
záznamov zo všetkých úkonov
považujú ľudia za neúčelné, zbytočné, je akútny nedostatok znalcov, ,,za tie peniaze“ odmietajú
pre políciu robiť, večer a cez víkend už vôbec nie, problémom je
aj tempo zhotovovania znaleckých posudkov, ktoré nekorešpondujú s lehotami trestného poriadku.
Ministerka potvrdila, že na každom okrese sa zriadi tabuľka pre
psychológa a vysvetlila, že úloha
v tomto prípade predbehla možnosti rezortu, prioritu dosť nešťastne dostala transpozícia európskej smernice, ktorú vraj ministerstvo spravodlivosti iniciatívne ešte o rok urýchlilo a tak sa
stalo, že naše útvary na tieto úlohy nie sú technicky pripravené.
Ministerka prisľúbila riešiť tento
problém spolu s policajným prezidentom.
Na túto tému nadviazali aj pripomienky k úlohe elektronického
spracúvania priestupkových spisov. Veľmi v skratke: keďže skenerov niet, policajti si fotia dokumenty vlastnými mobilmi, ktoré
ukladajú snímky do tzv. cloudov,
ľahko tak môže prísť k úniku
osobných údajov. Marián Magdoško pripomenul, že pokiaľ vie,
ešte nikto nezrušil zákaz používania súkromných mobilov v službe.
Problém bude riešiť s policajným
prezidentom, vidí sa mu, že v procese elektronizácie zlyháva aj
ľudský faktor, vyzerá to, akoby
niektoré útvary málo komunikovali medzi sebou. Výsledok: to, čo
malo policajtom pomôcť, škodí,
lebo musia oveľa viac času tráviť
v kanceláriách pri ,,elektronizácii“
spisov. A čo bude s elektronizáciou vyšetrovacích spisov? Ľudia
majú z toho už teraz hrôzu... Ministerka ubezpečila, že elektronizácia vyšetrovacích spisov je interná rezortná úloha, kde nikto
,,zvonka“ nebude tlačiť na pílu,
nie sme viazaní zákonom ani medzinárodnými zmluvami, dohliadne, aby sa úloha nespustila skôr,
než bude technicky zabezpečená.

Zodraté sedačky
,,Široký záber“ má aj ďalší
otvorený problém: poškodené sedadlá spolujazdcov v policajných
vozidlách. Príčina: pištole, odhadom je zničených deväť z desiatich sedačiek, je to hanba, niekde
si už policajti radšej kupovali poťahy za vlastné...
Generálnej riaditeľke Boďovej
ani ministerke nebol problém neznámy, podľa jej slov by sa mohli
sedadlá opravovať v AO MV SR,
zmluva sa pripravuje, prerokujú aj
túto možnosť. Predseda OZP pripomenul, že problém by vyriešilo
používanie kĺbových puzdier na
pištole, ale bolo mu povedané, že
je lacnejšia oprava sedačky ako
to puzdro..., poznamenal.
,,Cudzina“
Obsiahlejšia diskusia sa spustila aj na tému cudzineckej polície.

M. Magdoško
Stav, keď cudzinci trávia čakaním
celé noci pred budovou vo Vajnoroch, ale už aj na ďalších pracoviskách po Slovensku, je veľkou
hanbou a situácia je neúnosná aj
pre zamestnancov, výsledkom
náporov klientov je veľká fluktuácia pracovníkov, policajti sem nechcú ísť robiť. Spisy z Bratislavy
sa vo veľkých počtoch prerozdeľujú na pracoviská po celom Slovensku, bratislavskej ,,cudzine“
chodí pomáhať množstvo ľudí
rovnako z celého Slovenska, nikto z nich dobrovoľne. Dokedy?
Ministerka Saková potvrdila,
že situácia na cudzineckej polícii
je pod drobnohľadom, rezort robí
maximum pre zlepšenie situácie,
tlak je aj zo strany cudzincov, ktorým sa nepáči dlhá lehota na vydanie pracovných víz. Na druhej
strane zrýchlenie ich vydávania
má aj svoje veľmi vážne bezpečnostné limity vo vzťahu k ochrane
vnútornej bezpečnosti štátu. Od
1. novembra vstupuje do platnosti
nová organizačná štruktúra HCP.

Ministerka potvrdila, že v tejto súvislosti bude potrebné podrobiť
analýze aj kvalitu a výkonnosť
práce manažmentu cudzineckej
polície v Bratislave. Spomenula
svojho času katastrofálnu situáciu
na dopravnom inšpektoráte v Bratislave na Kopčianskej ulici, kde
analýza efektívnosti, vyvodenie
dôsledkov a zriadenie klientskeho
centra podstatne skrátilo lehoty
vybavovania stránok, došlo k zásadnej zmene k lepšiemu. ,,Niečo
podobné očakávam na cudzine,“
uzatvorila.
...a zasa „cépézetky“
Z Trenčína zazneli kritické hlasy v súvislosti s celami policajného zaistenia, keďže v Trenčíne nie
sú... Opäť v skratke obsah kritiky:
namiesto hliadkovania v uliciach
policajti strážia spiace osoby v celách alebo ich prevážajú do ciel
hore dole na veľké vzdialenosti aj
do iného kraja. Výsledkom je
množstvo nadčasov, za čo ich nadriadené orgány kritizujú, a zároveň im klesá výslednosť práce...
za čo ich tiež budú kritizovať. V
tejto problematike by sa mal urobiť poriadok, nie je to len problém
Trenčína. Nie je ani v poriadku,
keď sa o zadržané osoby musí
starať stála služba, tá má plniť iné
úlohy.
Predseda OZP pripomenul, že
kvôli množstvu ponôs na problémy s CPZ už dlhšie upozorňuje aj
vedenie OZP, hoci je to výsostne
služobná záležitosť, za ktorú by
mal niesť zodpovednosť každý
krajský riaditeľ PZ. Ministerka sľúbila otvoriť tento problém na najbližšej porade s krajskými riaditeľmi.
Nesmrteľná byrokracia...
Napokon sa na stretnutí s pani
ministerkou otvoril aj problém byrokracie. Postupne sa všetka
agenda elektronizuje, ale ,,pre istotu“ sa množstvo agendy ,,zdvojuje“ v elektronickej i papierovej
forme. Najbližšia ukážka - koncoročné inventúry. Máme čítačky
čiarových kódov, ale musí sa robiť
aj v papierovej forme, to isté plán
služieb, dovolenky, údaje do SAPu, kniha príchodov... Ministerka
zdôraznila potrebu spätnej väzby,
keď mnohé pokrivenia logiky akoby nemal kto odstrániť. ,,Máme
predsa pod sebou aj zákon o archívnictve,“ pripomenula. ,,Niekedy treba ľudí nútiť, aby chceli
zmenu,“ poznamenala trefne.
Po vyčerpaní všetkých otázok
z pléna sa obe dámy s odborármi
rozlúčili a zasadanie rady predsedov pokračovalo podľa schváleného programu.
Spracoval -on-
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Univerzálny recept na zvýšenie záujmu ľudí o profesiu policajta neexistuje
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vlna odchodov starších policajtov
do civilu. Predseda informoval, že

za elitný. Slovensko však nie je jediné, ktoré má problém s naplnenosťou policajných zborov. Ne-

mä v Bratislave, čo mnohí odmietajú a niektorí radšej odídu do civilu. Predseda OZP v tejto súvislos-

gizmy pôvodnej úpravy v stanovenom počte súčiastok na osobu,
podľa slov predsedu však bude
na túto tému ďalej rokovať s generálnou riaditeľkou, keďže je
v problematike výstrojných súčiastok ešte veľa problémov, na
ktoré upozorňujú policajti. V skladoch ostáva veľa tovaru, o ktorý
príslušníci z rôznych dôvodov nemajú záujem, užitočné by bolo ponúkaný veľmi široký sortiment zúžiť a ďalej dvíhať najmä kvalitu výrobkov. „Načo sa niektoré druhy
súčiastok kupujú a dávajú vyrá-

už má overené veľkosti, poslal
objednávku mailom a domov by
mu prišiel balík. Námet na diskusiu s vedením...
Poučili sa?

D. Saková

v záujme stabilizácie tejto skupiny
skúsených policajtov predložia
odbory návrh, aby príslušníkov
rezort motivoval ostať ďalej slúžiť.
„Chcem o návrhu rokovať s pani
ministerkou, personálna situácia
je naozaj vážna,“ podčiarkol M.
Magdoško. Ako povedal, dnes už
má problém s naplnenosťou tabuliek aj úrad na ochranu ústavných
činiteľov, ktorý sa vždy považoval

mecko, napríklad, tiež pristúpilo
k zvýšeniu platov o desať percent
pre ročníky policajtov, ktorí už majú nárok na dôchodok, aby ich
motivovali ešte ostať slúžiť.
Problémy „cezpoľných“
Už v diskusii na júnovej rade
predsedov odzneli pripomienky
k nariadeniu, podľa ktorého musia
„cezpoľní“ policajti po absolvovaní SOŠ PZ nastúpiť do služby naj-

ODBOROVÝ ZVÄZ POLÍCIE V SR

na septembrovej rade predsedov udelil nasledovné ocenenia

Pamätnú plaketu:
pplk. Ing. Horislavovi HARATÍKOVI
- člen výboru ZO OZP Martin

medaily OZP v SR I. stupňa:
kpt. Mariánovi HLADKÉMU
- predseda ZO OZP Prievidza
mjr. Bc. Rastislavovi GAŠPAROVI
- predseda krajskej rady Trenčín,
predseda ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
Renáte FLIMELOVEJ
- členka výboru ZO OZP Martin
medaily OZP v SR II. stupňa:
mjr. Mgr. Ivanovi BOBOCKÉMU
- člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
Mgr. Silvii DOLEŽALOVEJ
- členka ZO OZP Martin
Jane HRADILOVEJ
- členka ZO OZP Martin

medaily OZP v SR III. stupňa:
npráp. Petrovi MILOVI
- člen ZO OZP pri OR PZ v Žiline
npor. Milošovi TABAČEKOVI
- člen ZO OZP pri OR PZ v Žiline
Milanovi JARINOVI
- člen ZO OZP pri OR PZ v Žiline
npor. Dušanovi GABZDUROVI
- člen ZO OZP pri OR PZ v Trebišove
npor. Rastislavovi BAZGEROVI
- člen výboru ZO OZP Martin
Jane KOHÚTOVEJ
- členka ZO OZP Martin
pplk. JUDr. Jurajovi OLACHOVI
- člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
plk. Mgr. Slavomírovi KUČEROVI
pplk. Ing. Máriovi JAMRIŠKOVI

plk. Mgr. Jaroslavovi MRÁKAVOVI
plk. JUDr. Ivanovi ŠIKULOVI
plk. Mgr. Milošovi ŠAGÁTOVI
pplk. Mgr. Danielovi RIZIKIMU

npor. Mgr. Dušanovi ŠEDIVÉMU
mjr. Bc. Ľubomírovi BLAŽEKOVI
Slavomíre KAMBERSKEJ

Ďakovný list:
- riaditeľ KR PZ v Trenčíne, člen ZO OZP
Považská Bystrica
- riaditeľ OR PZ v Novom Meste nad Váhom,
člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
- riaditeľ OR PZ v Trenčíne
- riaditeľ OR PZ v Prievidzi
- riaditeľ OR PZ v Bámovciach nad Bebravou,
člen ZO OZP Trenčín
- riaditeľ OR PZ v Partizánskom, člen ZO
OZP Prievidza
- člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
- člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom
- člen ZO OZP Nové Mesto nad Váhom

ti vyzval predsedov, aby zbytočne
nestrašili „mladých“, po absolvovaní školy im ostáva odslúžiť
v prípravnej službe 14 mesiacov
podľa požiadaviek ministerstva,
výnimku majú dvadsiati najúspešnejší žiaci z každej SOŠ PZ, ktorí
si môžu vybrať z voľných miest
podľa vlastnej úvahy. Dlhšie ako
14 mesiacov mladých policajtov
ministerstvo nesmie držať na
mieste, kde policajt nechce byť.
Predseda upozornil, že presuny
policajtov k trvalému bydlisku po
preradení do štátnej služby musia
„strážiť“ odbory, v komisii je priamo predseda OZP. „Treba to ľuďom vysvetľovať, naša generácia
to zažila, slúžili sme podľa potrieb
ministerstva, vnímajme tieto nútené umiestenia ako prechodný
stav,“ poznamenal. Opätovne
však podčiarkol, že vážnym negatívom je súčasný zlý, nedôstojný
stav policajných ubytovní. Prerozdelenie absolventov škôl sa týka
najmä umiestení na pracoviská
v krajoch Bratislava a Trnava, kde
je, ako uviedol, osobitne vážna situácia na OR PZ Galanta. Komisia hľadá spôsoby, ako vyhovieť
najmä absolventom, ktorí už majú
svoje rodiny. „Záleží nám na tom,
aby boli umiestenia transparentné
a aby sa ľudia čo najskôr mohli
vrátiť k rodinám,“ povedal.
Na otázku k novej forme štúdia
mladých kadetov predseda potvrdil, že nová forma štúdia je síce
civilná, avšak legislatíva je nastavená podľa policajného zákona a
kritérií, mala by absolventom
umožniť vstup do PZ hneď po
ukončení ročného štúdia, pričom
čas strávený v škole sa im započíta do výsluhy. Kadeti budú mať
zdarma ubytovanie a stravu, štát
im poskytne mesačne plat vo výške minimálnej mzdy.
Niekedy chýba logika
Ďalšia debata sa na rade predsedov orientovala na problematiku výstrojných súčiastok. Odbory
sa podieľali na novelizácii pokynu, ktorý čiastočne napravil nelo-

M. Boďová
bať, keď ich nikto nechce?“ pýtal
sa predseda. Podľa jeho slov jedným z odstrániteľných nezmyslov
je napríklad fakt, že reflexnú „dopravácku“ bundu si môžu momentálne kúpiť len príslušníci dopravnej polície, hoci by ju často
potrebovali v službe aj príslušníci
poriadkovej polície, ktorí sa rov-

Predseda z Michaloviec Marek
Ihnacik sa vrátil k osýpkovej epidémii. Či sa v prípade novej epidémie budú znova opakovať
zmätky v tom, kto má a kto nemá
byť zaočkovaný zadarmo alebo
za vlastné prostriedky? Prečo
v niektorých zložkách rezortu vakcínu automaticky platil štát,
v iných nie? Marián Magdoško
potvrdil, že hoci rezortu nechýbala snaha rýchlo riešiť situáciu, ministerstvo nezareagovalo optimálne. Hoci bol sám na dovolenke, pomáhal pri zabezpečení
úhrady vakcín cez zdravotnú poisťovňu. /o probléme sme už písali v júlovom vydaní – pozn. red./
Boli obavy z vedľajších účinkov

Ocenenie z rúk predsedu si osobne prevzal Rasťo Gašpar,
predseda z Nového Mesta nad Váhom
nako pohybujú - napr. pri dopravných nehodách – po cestných
komunikáciách. „Tieto otázky
chcem ešte prerokovať s pani generálnou riaditeľkou Boďovou,“
uviedol M. Magdoško.
Predseda Slavo Kulanga zo
Starej Ľubovne sa opýtal, či bude
možné výstrojné súčiastky kupovať aj elektronicky, mailom, bez
dvojnásobnej návštevy - pre mnohých - veľmi vzdialenej výdajne?
Podľa predsedu sa už také predstavy objavili, aby policajt, pokiaľ

vakcíny, preto bol potrebný aj
súhlas očkovanej osoby. Predseda vyjadril nádej, že sa rezort
z udalosti poučil, problémy boli
prerokované a verí, že podobná
situácia sa už nebude opakovať,
dohodol sa jasný postup v takýchto prípadoch, aby zamestnanci
neboli nijako zaťažovaní.
Nové vyjednávanie
Podpredseda Viktor Kiss informoval o priebehu kolektívneho
vyjednávania nových kolektív(Pokračovanie na strane 4)
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nych zmlúv pre rok 2019. Konštatoval, že z členskej základne prišiel len jeden námet, zároveň
však potvrdil, že aktuálne znenia
zmlúv sú už naozaj vyprecizova-

(Pokračovanie zo strany 3)

trebné upresniť niektoré formulácie v zmluve pre zamestnancov
vo verejnom záujme vo vzťahu
k novej platovej tabuľke, vyjednávať sa bude o odmene pre policajtov pri dovŕšení 60-ky, ako aj o prí-

vali pozornosť dôkladnému oboznámeniu každého člena s aktuálnym znením kolektívnej zmluvy.
Je vo vlastnom záujme každého
člena, aby dôkladne poznal znenie kolektívnej zmluvy, inak sa

né, zásadné zmeny nemožno
očakávať. Odbory prichádzajú
s požiadavkou zvýšenia stravného na 4 eurá, v súvislosti s možnosťou uzatvoriť zmluvu na dva
roky bude ešte táto otázka predmetom rokovania. Takisto je po-

platku za vedenie motorového vozidla pre zamestnancov vo verejnom záujme.
V súvislosti s kolektívnymi
zmluvami Marián Magdoško dôrazne apeloval na predsedov základných organizácií, aby veno-

môže pripraviť o benefity, ktoré
mu náležia. Žiaľ, stávajú sa aj také prípady. Predseda pripomenul,
že aj odborníci považujú kolektívne zmluvy OZP v SR so zamestnávateľom za najlepšie v rámci
krajín V4 a upozornil, že v záujme
informovanosti je pre každého odborára potrebné a užitočné, aby
často navštevoval webovú stránku OZP v SR, zverejňujú sa tu napríklad aj stanoviská OZP k dôležitým pripomienkovaným materiálom, vedenie si tak plní trvalú
úlohu, danú uznesením rady.
Noví funkcionári
V rámci bodu Rôzne podpredseda Viktor Kiss predstavil návrhy
na ocenenia funkcionárov a členov OZP v SR, plénum návrhy
jednomyseľne schválilo en bloc.
Odborárom sa predstavili noví
predsedovia základných organizácií: v Nitre sa ujal žezla Juraj
Pavlovič, podpredsedom tejto ZO
sa stal Karol Švajčík, v Nových
Zámkoch je na čele organizácie
Juraj Hrušovský. /Zoznam ocenených prinášame na inom mieste –
pozn.red./
Podporte petíciu!
Podpredseda OZP Roman Laco upozornil predsedov, že plné
znenie petície OZ KOVO za zastropovanie dôchodkového veku,
petičné hárky i s pokynmi na postup sú takisto na webovej stránke OZP. Vyslovil presvedčenie, že
petícia osloví nielen všetkých od-

Náborový príspevok v Česku
/zatiaľ/ veľmi nezabral

Od nového roka Policie ČR
po veľkej propagačnej kampani
naštartovala program náborového príspevku pre nových príslušníkov. Prijatým záujemcom
po šiestich mesiacoch služby
môže vyplatiť až 150-tisíc českých korún –
príplatok je odstupňovaný
podľa
regiónov, najvyšší je v Prahe a v Stredočeskom kraji. Podľa pravidiel
takto motivovaný príslušník musí odslúžiť aspoň šesť rokov,
inak je povinný príspevok vrátiť.
Aktuálne chýba českej polícii
okolo 1 500 policajtov. obsadenosť tabuliek je zhruba na 96
percent, len v Prahe by potrebovali vyše 600 ľudí. Približne o
toľko sa v tomto roku zvýšil počet policajtov motivovaných príplatkom, ale pri zohľadnení odídených sa pozitívny efekt v podstate neprejavil. Chýbajú príslušníci poriadkovej, dopravnej,

Upozornenie

Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 12. novembra
2018

Redakcia

najmä však cudzineckej polície,
informovala prezidiálna hovorkyňa Iveta Skupien. V cudzineckej polícii je voľných skoro 450
miest. Česká polícia má momentálne 36-tisíc tabuľkových
miest. Podľa prieskumov výška
platu nie je jediný dôvod nedostatku policajtov. Chýba motivácia ostať v zbore dlhšie, vnímať profesiu policajta ako celoživotné povolanie. Prekáža povinnosť dochádzať slúžiť do
Prahy či iných veľkých miest,
nedostatočné materiálno-technické zabezpečenie, veľakrát aj
nevhodný prístup nadriadených,
čo je dôvodom vysokej odchodovosti už po niekoľkých rokoch
služby.
S problémom nedostatku príslušníkov v Česku zápasí aj väzenská stráž a colníci.

/podľa www.idnes.cz –on-/

borárov, ale aj ich rodinných príslušníkov nad 18 rokov. Hoci petícia zatiaľ nemá stanovený časový
limit na zbieranie hárkov, podpredseda požiadal predsedov,
aby sústreďovaniu podpisových
hárkov venovali veľkú pozornosť,
je to v záujme všetkých.
Šéfredaktor mesačníka POLÍ-

CIA Peter Ondera v závere rokovania pripomenul predsedom, že
v mesačníku je možnosť bezplatne zverejniť aj poďakovanie členovi OZP za odvedenú prácu napr. pri odchode do dôchodku alebo pri príležitosti životného jubilea.
Spracoval - on -

Neviete, kde ste? Pozrite sa na stĺp!

V Bratislave je čoraz viac stĺpov verejného osvetlenia, ktoré
správca /Siemens/ už označil nálepkou s číslom stĺpa i s QR kódom.
Primárne slúžia nálepky na ohlásenie poruchy pre správcu, majú
však ešte oveľa užitočnejšiu funkciu. Databázou disponujú aj záchranári na tiesňovom čísle 112 a keď pri hlásení mimoriadnej udalosti presne neviete uviesť adresu, kde sa nachádzate, čo je pri
prudkom tempe novej zástavby celkom bežné, stačí do telefónu oznámiť dispečerovi číslo stĺpa. Ešte aj zameranie mobilného signálu
má v hustej zástavbe pomerne veľký rozsah, označenie každého
stĺpa je tak na určenie polohy volajúcej osoby jedinečne presné.
Dobrý, užitočný nápad. Azda sa naň nezamerajú naši milovaní grafiťáci...
-on-
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Ulice zaplnilo 30-tisíc demonštrantov v rovnošatách
Vo Varšave sa konala historicky najväčšia protestná akcia ozbrojených zložiek

Druhého októbra 2018 zažilo centrum Varšavy historicky
najväčšiu protestnú akciu, ktorú zorganizovala Federácia
uniformovaných služieb na čele s predsedom poľských
policajných odborov (NSZZP) Rafałom Jankowskim. Naozaj pôsobivý prejav odborovej solidárnosti a vôle na
spoločný postup ukázalo okolo 30-tisíc policajtov, hasičov, colníkov, hraničiarov i príslušníkov väzenskej stráže.

Akciu prišli podporiť aj odboroví partneri z ostatných krajín V4, z
Česka, Slovenska i z Maďarska. Z
tribúny sa mase ľudí prihovoril
prezident Európskej policajnej
únie (EPU) Holanďan Gerrit van
de Kamp. Odborový zväz polície v
SR vo Varšave reprezentovali
podpredsedovia Roman Laco a

Viktor Kiss, Romana Laca sme
požiadali o priblíženie tejto veľkolepej akcie.

l Na demonštráciu do Varšavy ste dostali pozvánku?
Nie. V rámci policajných odborových zväzov Vyšehradskej skupiny sme v neustálom kontakte
a po oznámení predsedu Nezávislého odborového zväzu Polície
ČR Milana Štěpánka o pripravovanej demonštrácii poľských ko-

legov sme ako my, tak aj maďarskí a českí kolegovia jednoznačne
prisľúbili účasť na akcii. Keď sme

važovali za povinnosť. Z maďarského policajného odborového
zväzu FRS (Független Rendőr
Szakszervezet) sa na demonštrácii zúčastnili Géza Pongó a Tibor
Dávid. S príhovorom za policajné
odborové zväzy Vyšehradskej
skupiny vystúpil Milan Štepánek.
Protestujúci ho odmenili dlhotrvajúcim potleskom.
l S akými požiadavkami vystúpili Poliaci na demonštrácii?
V prvom rade požadujú vyššie
platy. Konkrétne mladí policajti po

škole majú nástupný plat len okolo 600 eur. Ich požiadavka je navýšenie o 650 zlotých, čo je cca.
150 eur. Žiadajú ukončenie zmrazenia valorizácie platov. Domáhajú sa ďalej preplácania nadčasov,
keďže tiež trpia podstavmi a za
nadčasy majú len náhradné voľno, ktoré ani nemajú kedy čerpať.
Požadujú, aby mali prvých 30 dní
práceneschopnosti hradených 100
% mzdy a požiadavky mali aj v súvislosti s výsluhovým dôchodkom.
Môžu odísť do civilu tiež po odslúžení 25 rokov, ale výsluhový dôchodok
im začnú vyplácať
až po dovŕšení 55.
roku života. Už z
toho je vidieť rozdiely oproti zabezpečeniu slovenských policajtov.
l Aký bol priebeh celej akcie?
Musím povedať, že celé podujatie bolo naozaj vzorne pripravené, veľké množstvo zástav, transparentov, rôznych pútačov, každé
auto malo prilepený symbol súdržnosti, mali zabezpečenú vlastnú videodokumentáciu kráčajúcej
masy ľudí aj z dronu. Množstvo
dobrých kreatívnych nápadov, naozaj by nikto nemohol povedať,
že si akciu nevšimol. Demonštrá-

cia sa začala na poludnie na
Hradnom námestí, potom chcela
delegácia odborárov odovzdať
petíciu prezidentovi republiky, ten
si však nenašiel čas. Pochod pokračoval ulicami historickej Varšavy do blízkosti kancelárie predsedu vlády Mateusza Morawieckého, ktorému tiež chceli odovzdať
petíciu. Bolo im oznámené, že ich
predseda vlády nemôže prijať,
pretože o akcii „vraj“ vôbec nevedel, čo u protestujúcich vyvolalo
búrku nevôle, ale na druhej strane
aj pobavenia z takejto výhovorky.
Aj vo vládnych médiách sú odbory
obviňované z politikárčenia, pritom ich požiadavky sú sķôr minimálne a sú čisto sociálneho charakteru.
l V médiách som zahliadol
aj zmienku o tom, že poľskí policajti štrajkujú. Majú v zákone
túto možnosť?
Neštrajkujú, nemajú to povolené. Ale v službe sa už od júna
2018 dôsledne držia zákona a
všade tam, kde čo len trochu môžu, riešia priestupky pohovorom.
Potom zverejňujú, o koľko už štát
takto pripravili na pokutách. Celkovo sa pozorovatelia zhodujú v
názore, že vláda, ktorá už nejaké
riešenia navrhla, napokon pristúpi
k požiadavkám odborárov ústretovo. Zatiaľ naši poľskí kolegovia
zotrvávajú v proteste.

ochrany) členov v sporoch u zamestnávateľa a na súdoch. Na
zastupovanie v právnych sporoch
majú vlastných právnikov, ktorí sú
ich zamestnancami a sú to dlhoroční bývalí policajti, teda s problematikou v polícii majú jasno. V
zamestnaneckej rade ministerstva vnútra sú za políciu zvolení
aktívni funkcionári odborového
zväzu, čiže aj cez túto radu sú
schopní presadzovať práva zamestnancov.
l V akej situácii je maďarská
polícia ako celok? Personálny
stav, MTZ, platy?
V rámci počtov netrpia výrazným podstavom, z 33-tisíc im
v rámci republiky chýba
možno tisícka, ale policajti chýbajú v Budapešti a v priemyselných
oblastiach. Na juhu a východe je
málo pracovných príležitostí, takže v týchto regiónoch nie je problém so získavaním mladých. Samozrejme, musia pomáhať aj v
hlavnom meste, sú velení vykonávať službu v Budapešti. Veľmi
bola posilnená hraničná polícia aj
personálne, aj technickým zabezpečením hranice, tá je už ozaj na
vysokej profesionálnej úrovni.
l Vzdelávanie, profesionálna príprava?

Maďarská polícia má systém
základného policajného vzdelávania v trvaní dvoch rokov, počas
ktorých sú ešte študenti civilmi, až
po ukončení školy sa stávajú riadnymi policajtmi. Posledné dva roky majú dočasne upravený systém, adepti študujú šesť mesiacov a následne sú zaraďovaní do
útvarov s podstavami (hlavne
srbská hranica), ale slúžiť musia
so staršími policajtmi. V osobnom
spise majú poznačené, že nie sú
„plnohodnotnými” policajtmi a
vzdelanie v dĺžke ďalších 18 mesiacov si majú dokončiť
neskôr, no nikto z nich
nevie, kedy. Pomaly už
desať percent policajtov
tak slúži bez úplného policajného vzdelania. Je
to veľmi zlé riešenie
a maďarskí kolegovia to
veľmi kritizujú, lebo to ide na úkor
kvality a tento stav im zablokoval
aj možnosti kariérneho postupu.
l Platy?
Nástupný plat policajta je okolo
500 eur, v rámci krajín V4 je to
najmenej, pritom ceny v Maďarsku nie sú veľmi odlišné od našich.
Ekonomickú situáciu veľa občanov v Maďarsku silne poznačili
dôsledky zmeny kurzu forintu
oproti švajčiarskemu franku, v tejto mene si totiž veľa Maďarov zo-

bralo hypotekárne úvery, teraz ich
veľmi preplácajú. Vybavenosť polície je približne taká ako u nás, čo
im chýba, chýba aj nám, napr. telové kamery, tasery, kvalitné elektronické systémy... Aj jazyková
vybavenosť maďarských policajtov je približne rovnaká ako u nás.
l Ako si predstavujete ďalšiu spoluprácu?
Cieľom spolupráce policajných
odborov v celej Európe je dosiahnuť určitý štandard policajných
zborov čo sa týka právnych istôt,
odmeňovania, sociálneho zabezpečenia a aj moderného MTZ.
Zatiaľ je táto úroveň veľmi rozdielna, východné krajiny majú čo doháňať. Krajiny Vyšehradskej
štvorky majú k sebe aj z tejto
stránky veľmi blízko, preto je naša
spolupráca veľmi užitočná, spoločne je predsa len náš hlas silnejší, keď si uvedomíme, že Európa združuje zhruba 500 miliónov
ľudí, ale krajiny V4 majú spolu - v
úvodzovkách - len nejakých 100
miliónov obyvateľov. Musíme si
vzájomne pomáhať, cez orgány
EÚ presadzovať záujmy zamestnancov a postavenie odborových
organizácií (zástupcov zamestnancov) do silnejšej pozície.

v minulom roku zahájili spoluprácu policajných odborových zväzov skupiny V4, tak sme deklarovali spoločné vykonávanie a podporovanie snáh, ktorých cieľom je
zlepšenie miezd a pracovných
podmienok policajtov a zamestnancov zodpovedných za vnútornú bezpečnosť našich krajín.
A preto sme všetci našu účasť po-

Zhováral sa Peter Ondera

,,Musíme si vzájomne pomáhať...“
Z návštevy vedenia OZP u kolegov v Budapešti informuje podpredseda Viktor Kiss

Predseda OZP v SR Marián Magdoško a podpredsedovia
Viktor Kiss a Roman Laco sa vybrali na pracovnú cestu
do Budapešti, kam ich pozval najsilnejší maďarský policajný odborový zväz FRSZ. O priblíženie obsahu návštevy sme požiadali Viktora Kissa.
,,Maďarskí kolegovia boli u nás
na pracovnom stretnutí vlani,
a tak dňa 4. októbra pokračovali

V. Kiss
naše bilaterálne vzťahy s maďarskými kolegami rokovaním v Budapešti,“ povedal v úvode rozhovoru Viktor Kiss.
l Mali ste s maďarským odborármi kontakty už predtým?

Sporadicky, ale pred dvoma
rokmi sme zintenzívnili komunikáciu v súvislosti s našou snahou
utvoriť skupinu policajných odborov v rámci Vyšehradskej štvorky.
Prvé spoločné stretnutie, ako vieme, bolo v Bratislave, radili sme
sa o možných formách spolupráce a vytýčili sme si spoločné ciele.
V Budapešti, v sídle FRSZ nás teraz privítal predseda Kiss István
János, výkonný tajomník Gejza
Pongó a podpredseda Tibor Dávid.
l Ako pracujú policajné odbory v Maďarsku?
Ich možnosti sú horšie ako u
nás na Slovensku, sú zapríčinené
terajšou pravicovou vládou, ale
princípy sú rovnaké ako všade inde. Obhajoba kolektívnych potrieb, sociálnych, ekonomických a
pracovných podmienok ako organizácie vystupujúcej za zamestnancov celkovo a individuálna obhajoba (poskytovanie právnej

Zhováral sa Peter Ondera
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,,...aby ľudia mali čas na svoju prácu“

Kapitán Ľudovít Scholtz je policajtom od 1. marca 1992, už
viac ako štvrťstoročie. A vyše dvadsať rokov, od roku
1995, je členom OZP v SR, druhé volebné obdobie vedie
základnú organizáciu v Kežmarku.
l Pán predseda, na slovíčko... Pár slov o vás a o organizácii, ktorú vediete...
Po absolvovaní školy v Pezinku som začínal tak, ako väčšina
z nás, na obvodnom oddelení.
Hoci som bol stále na jednom

Ľ. Scholtz
mieste, striedavo som pôsobil
v Poprade a v Kežmarku, podľa
toho, ako sa rušili a vznikali okresy. Robil som na OO PZ staršieho
referenta s prideleným služobným psom, následne som bol policajný orgán a od roku 2009 ma
plne pohltila práca vo funkcii rómskeho špecialistu. V roku 2011
som prešiel na OKP, absolvoval
som kurz kriminalistického technika odvtedy robím technika. Čle-

nom výboru ZO OZP Poprad som
sa stal v roku 2007, následne som
bol zvolený za podpredsedu ZO
OZP v Poprade, moje pracovisko
bolo v okrese Kežmarok a cítili
sme, že naše potreby a záujmy sú
predsa len voči pomerom v Poprade rozdielne. Diskutovali sme
o tom aj s vtedajším predsedom
Jožkom Repelom a rozhodli sme
sa, že utvoríme vlastnú, kežmarskú základnú organizáciu, keďže k
1.6.2010 bolo znovu vytvorené
Okresné riaditeľstvo PZ v Kežmarku. Zriadili sme preto v decembri 2011 prípravný výbor
a od 1. 1. 2012 sme začali pôsobiť už ako samostatná organizácia.
l Pamätám si, boli voči tomu vtedy výhrady, nie každé
delenie má svoj význam, malé
organizácie majú menej šancí
na plnokrvný život organizácie...
Z pôvodnej organizácie k nám
prešlo 50 členov. Dnes nás je
108, z toho 29 občianskych zamestnancov, sedem dôchodcov
a 72 policajtov. Sú medzi nami aj
zamestnanci okresného úradu,
keďže SLOVES tu nepôsobí, hlásia sa k nám aj ďalší zamestnanci
OÚ. Plánovaný stav nášho okresného riaditeľstva PZ je 146 ľudí,
takže vidieť, že odborári sú u nás
v Kežmarku vo väčšine...

l Čím žije vaša základná organizácia?
Začali sme naozaj od nuly, lebo z pôvodnej organizácie sme
žiadne finančné prostriedky nedostali, a tak sme od našich členov zisťovali, čo ich zaujíma.
Usporiadali sme ples, na ktorý sa
prihlásilo 120 ľudí. Tento počet
nás príjemne prekvapil, avšak o
rok záujem klesol len na 80, a tak
sme od tohto zámeru upustili. Podobných skúseností sme mali
viac. Zistili sme, že dnes už ľudia
tak veľmi nebažia po veľkých spoločných podujatiach. Sme malý
okres, všetci sa tu často stretávame pri rôznych iných príležitostiach, a navyše tento krásny región ponúka nespočetné množstvo
voľnočasových aktivít, ktoré každý rieši po svojom, takže si skôr
občas posedíme spolu pri guľáši,
podebatujeme, zabavíme sa. Organizujeme však rôzne zájazdy s
bohatým programom, o ktoré záujem je. Výlety sme už absolvovali do všetkých susedných krajín. Napríklad na budúcu sezónu
pripravujeme aj splav po Vltave.
V našom okolí je viacero termálnych kúpalísk, s ktorými máme
dohodnuté zľavy na vstupnom
pre našich členov a ich rodinných
príslušníkov, financujeme aj iné
voľnočasové aktivity. Takže asi
tak...
l Vzťahy so služobným vedením?
V skratke: dobré. Nikto z aktuálneho vedenia síce nie je naším
členom, ale prizývajú ma na porady, som členom štábu, keď potrebujeme, vieme sa stretnúť aj mimo porád. Využijem aj tento prie-

stor, aby som vedeniu ako predseda základnej organizácie poďakoval za ústretovosť a spoluprácu.
l Najväčší problém okresu
vašimi očami?
Nedostatok ľudí. Veru, už aj
u nás. Nie sú to zdanlivo veľké
počty, ale sme malý okres, chýba
každý jeden človek, robota sa
urobiť musí, a naozaj to nevplýva
dobre na vzťahy v kolektívoch, ak
musíš ťahať aj za iného. Časy sa
zmenili. Keď som začínal, nemali
sme na oddelení nič. Za vlastné
sme niekedy kúpili aj benzín, aby
sme mohli jazdiť, kupovali sme si
tonery do tlačiarní, nosili z domu
vlastné počítače, aby sme mohli
pracovať. Taká to bola doba.
Dnes toto všetko máme, v porovnaní s rokom 1995 úplný luxus,
dokonca už máme aj skenery na
každom OO PZ... ale nemáme
s kým robiť. Vo väčšom kolektíve
sa tých pár chýbajúcich ľudí stratí,
ale u nás vážne chýba každý jeden. Musíme hľadať účinný spôsob, formu s obsahom, ako dostať viac mladých ľudí do polície.
Mnoho ľudí od nás odišlo po odslúžení 25 rokov a mladých je čím
ďalej tým menej a menej. Veľa
z nich navyše dochádza z iných
okresov, dokonca aj z iných krajov. U nás je veľký problém s bývaním, nie sú tu ani ubytovne, a
tak bývajú po súkromných podnájmoch. Mladí, ktorí k nám aj nastúpia, musia ísť slúžiť do Bratislavy a keď sa vrátia, nemajú kde
bývať. Koho by to dlho bavilo za
tie peniaze? My ich tu síce pripravíme, naučíme, ale ťahajú sa potom domov, za rodinou. Úprimne

povedané, nečudujem sa im. Policajná práca je veľmi záťažová,
neraz aj riziková, ľuďom treba ponúknuť benefity, ktoré náročnosť
služby aspoň čiastočne vykompenzujú. Nie je to vždy len o peniazoch. Prišiel k nám svojho času šikovný mládenec, robil predtým u rýchlej zdravotnej pomoci.
Nastúpil na obvodné oddelenie,
a keď videl to tempo práce a ten
rozsah záberu povinností, že jedno začneš, nestihneš ani dokončiť a už máš byť niekde inde, keď
zistil, čo všetko má vedieť a čo
všetko robiť, tak to normálne po
siedmich dňoch zabalil, odišiel...
l Moja tradičná otázka: keby
ste mali neobmedzenú právomoc a neobmedzené financie,
čo by ste riešili ako prvé?
Určite obsadenosť tabuliek,
aby ľudia mali čas na svoju prácu.
l Aký by mal byť podľa vás
predseda základnej organizácie, aby odborárske veci fungovali ako majú?
Najdôležitejšia je asi vzájomná
komunikácia. Treba rozprávať
s ľuďmi, mať dobrý prehľad o problémoch, vedieť vypočuť ich,
nájsť si pre nich čas a usilovať sa
problém vyriešiť. Koľkokrát stačí
problém vysvetliť, poučiť, poradiť,
lebo je fakt, že dosť ľudí nepozná
ani svoje práva, neprečíta si kolektívnu zmluvu a a zbytočne sa
rozčuľuje po chodbách. Treba vedieť poradiť, nasmerovať. To isté
s mladými, keď prídu zo školy,
hneď ich treba podchytiť, zorientovať, aby vedeli, za kým majú ísť,
kto im pomôže. Komunikácia je
základ.
Zhováral sa Peter Ondera

slušník PPÚ v Bratislave Ondrej
Kováč. Druhé miesto obsadil príslušník OO PZ v Stupave OR PZ
v Malackách pprap. Norbert Gróf.
Tretie miesto patrilo známej tvári

V kategórii žien sa už tradične
na prvom mieste umiestnila príslušníčka oddelenia cudzineckej
polície v Bratislave pprap. Zuzana
Adamovičová, z druhého miesta

predchádzajúcich ročníkov a tiež
bývalému príslušníkovi pohotovostného policajného útvaru mjr.
Rastislavovi Neuovi z OR PZ Senec.

sa tešila kpt. Alena Richtáriková
z KDI KR PZ v Bratislave a napokon tretie miesto patrilo mjr. Kataríne Bílskej z odboru kriminálnej
polície OR PZ Bratislava I.

V súťaži družstiev vyhralo
družstvo OR PZ v Bratislave II (v
zložení pprap. Boris Ševčík,
pprap. Štefán Németh a pprap.
Daniel Mereš). V poradí druhým
bolo družstvo učiteľov streleckej
prípravy SOŠ PZ Bratislava (v
zložení pplk. Pavol France, pplk.
Roman Gemeiner a mjr. Helmut
Poctzy), tretie miesto obsadilo
družstvo PMJ KR PZ v Bratislave
v zložení nstržm. Michal Bajz,
pprap. Michal Magát a prap. Mário Gyrbach.
Aký bude osud našich víťazov?
Najlepší piati policajti a tri policajtky budú KR PZ v Bratislave reprezentovať na Majstrovstvách
Slovenska v policajnej streľbe v
dňoch 9. až 12. 10. 2018.
Nám nezostáva nič iné, len organizátorom zaželať nespočetné
množstvo ďalších a ďalších vydarených ročníkov súťaže, sponzorom štedrú dlaň a účastníkom
v ich budúcom snažení jasnú
mušku a pevnú ruku.

Bratislavskí policajti si cibrili streleckú mušku
Odborári sponzorovali ceny pre víťazov

Dňa 19.9.2018 sa tak ako každý rok o tomto čase uskutočnili majstrovstvá Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave v policajnej streľbe o pohár riaditeľa.

V ranných hodinách, ktoré ešte
oziabali ruky, sa na nám všetkým
dobre známej strelnici v Malackách – Široká na kontrolu zbraní
a palebného priemeru postavilo
spolu 52 súťažiacich. Súťažilo sa
v 3 kategóriách, svoje strelecké
schopnosti predviedli jednak jednotlivci, muži i ženy, ale aj trojčlenné družstvá. Každý okres krajského riaditeľstva bol zastúpený
tromi najlepšími policajtmi a podujatia sa zúčastnilo aj 11 pozvaných hostí z Vojenskej polície, Mestskej polície Hlavného
mesta SR Bratislava, učitelia
predmetovej skupiny streleckej
prípravy Strednej odbornej školy
Policajného zboru Bratislava a
príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Na súťažiacich čakalo 5 parkúrov rôznej obtiažnosti, kde základnou úlohou bolo nastrieľať čo
najväčšie množstvo bodov za čo
najrýchlejší čas.

Za organizáciou tohto podujatia, tak ako to býva v našej rodine
(pozn. rozumej policajnej :-) zvykom, sa ako vždy skrývali aktívni
jednotlivci, a za odovzdanými cenami štedrí sponzori, ktorých sme
si v tomto prípade našli aj vo
vlastných radoch.
Skupina výcviku PPÚ KR PZv
Bratislave je hlavou, predĺženým
krkom i údmi tejto súťaže. Sponzorom sa už tretí rok stala
aj Krajská rada Odborového zväzu polície v SR pri Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave, ktorá sa okrem samotnej
ceny na uvedenom podujatí zúčastňuje aj prítomnosťou svojho
jedného člena.
No a ako streleckí odvážlivci
napokon po úmornom dni dopadli?
V kategórii mužov sa z prvého
miesta radoval strelecký inštruktor Mestskej polície Hlavného
mesta SR Bratislava a bývalý prí-

Františka Jakubíková, ZO
OZP Bratislava V
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10. ročník celoslovenského policajného a hasičského výstupu v Tatrách
Rekordný počet účastníkov, odborári nechýbali

Posledný tohtoročný septembrový víkend bol príležitosťou zúčastniť sa na akcii, ktorá sa stáva tradíciou a je spojená nielen so spoznávaním krás Tatier, ale je aj priestorom na vzájomné stretávanie ľudí v rámci rezortu vnútra
a budovanie vzťahov, ktoré, dovolím si povedať, po rokoch prerastajú do spoločných priateľstiev.
V termíne 28-30. septembra sa
uskutočnil na Štrbskom plese jubilejný 10. ročník celoslovenského policajného a hasičského výstupu s medzinárodnou účasťou.
Ako hostia sa zúčastnili výstupu aj
policajti a hasiči zo Slovinska, Talianska a z Českej republiky.
Dovedna sa 10. ročníka zú-

častnilo bezmála 400 turistov, čo
je doterajší rekord. Účastníkov
výstupu zo Slovenska i zahraničia
pozdravil a v domácom chotári
privítal predseda Združenia miest
a obcí Slovenska a starosta Štrby
Michal Sýkora. V piatok 28.9. večer sa konal v kongresovej sále
Hotela Patria spoločenský večer

s vystúpením speváčky Simy
Martausovej a atmosféru umocnil
aj koncert Hudby MV SR. Na tomto spoločenskom večeri boli ocenení dvanásti turisti, ktorí absolvovali všetky predošlé ročníky
alebo sa významným spôsobom
zaslúžili o priebeh predchádzajúcich ročníkov. Po sčítaní prejdených trás a výškového prevýšenia
z predchádzajúcich ročníkov mô-

smerom cez Bystrú lávku 2300
a Furkotskú dolinu na Štrbské pleso. Trasa merala 16 km a mala
výškové prevýšenie 1 050 m. Ráno o 7.45 sme začali náš výstup
pred hotelom FIS spoločným
stretnutím. Účastníkov privítal riaditeľ úradu EPS MV SR a hlavný
organizátor výstupu Milan Petrula, informácie o trati a pokyny Horskej záchrannej služby prezento-

žeme hrdo povedať, že účastníci
prešli 238 km s prevýšením 12
465 metrov!
Sobota bola dňom samotného
výstupu, ktorého trasa viedla cez
Mlynickú dolinu, popri pamätníku
na pád vrtuľníka z roku 1979, kde
sme si pripomenuli obete tohto
nešťastia. Trasa pokračovala

val Igor Trgiňa a modlitbou spolu
s požehnaním na výstup poslúžil
generálny duchovný Ekumenickej
pastoračnej služby v OS a OZ SR
Marián Bodolló. Na záver stretnutia sme si spoločne zaspievali slovenskú hymnu a účastníci sa následne vydali na trasu výstupu.
Tí, ktorí boli ocenení za všetky

doterajšie výstupy, mali možnosť
za asistencie horských vodcov
absolvovať výstup na Štrbský štít
2385 m.
Dozor nad bezpečnosťou pre
všetkých účastníkov na trase výstupu tradične poskytovali členovia Horskej záchrannej služby, za
čo im patrí veľké poďakovanie.
Nedeľa je tradične venovaná
duchovným hodnotám. O 10.00
hod. sa konala prvýkrát v histórii
výstupov ekumenická bohoslužba v Rímsko-katolíckom kostole
na Štrbskom plese. Na bohoslužbe sa zúčastnili duchovní Vikariátu Ordinariátu a Ekumenickej pastoračnej služby z Rímsko-katolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi a.v.
Reformovanej evanjelickej cirkvi
a Pravoslávnej cirkvi. Duchovným
príhovorom na tejto bohoslužbe
poslúžil vzácny hosť zo Slovinska– emeritný biskup Evanjelickej
cirkvi v Slovinsku Geza Erniša.
Tešíme sa na 11. ročník celoslovenského policajného a hasičského výstupu v roku 2019 – v termíne 27-29.september s cieľom
pripomenúť si 100. výročie tragickej smrti gen. Milana Rastislava
Štefánika. Budúcoročný výstup
sa bude konať v Nízkych Tatrách,
na ktorý srdečne pozývame.
Milan Petrula
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Niekedy ani chcenie nestačí...
Úskalia policajnej práce sú veľmi rôznorodé

V luxusnej štvrti mesta Florence v Južnej Karolíne sa 3. októbra
odohrala dráma. Policajti prišli vypočuť svedkov v prípade podozrenia zo sexuálneho zneužívania detí a zadržať podozrivého
majiteľa domu. Domáci pán, 73ročný Frederick Hopkins sa však
postavil na odpor so zbraňou v ruke. V dome s ním bolo aj niekoľko
detí, ktoré použil ako rukojemníkov. Na mieste sa sústredilo okolo sto policajtov z viacerých zložiek, keďže bolo jasné, že ide
o ozbrojeného, na všetko odhodlaného páchateľa. Napriek tomu

s ľahkým zranením, je obvinený
z jednej vraždy a šiestich pokusov
vraždy policajtov. V dome sa našlo 129 strelných zbraní rôzneho
druhu! Policajná inšpekcia teraz
skúma - a novinári sa pýtajú - kde
sa pri plánovaní taktiky a realizácii
útoku na dom Fredericka Hopkinsa stala chyba, keď mohla spôsobiť smrť siedmich policajtov...
Trpezlivá kolínska polícia
V Kolíne nad Rýnom sa 15.
októbra na hlavnej železničnej
stanici útočník pokúsil hodenou
fľašou s horľavinou podpáliť stredisko rýchleho občerstvenia. Na

dokázal tento zo všetkých strán
obkľúčený, osamotený starý muž
s rýchlopalnou puškou zraniť sedem policajtov! Jeden z nich, 52ročný policajt Terrence Carraway
z Florence, zraneniam podľahol.
Strelec Hopkins vyviazol len

dym a oheň zareagoval automatický hasiaci systém, tak sa útočník presunul do lekárne, kde ohrozoval farmaceutku a 14-ročnej
dievčine spôsobil vážne popáleniny. So sebou mal plynové nádoby,
plnené kovovým šrotom, ktoré sa
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cajného zboru o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslaného
na územie Gréckej republiky
Čiastka 88
88. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o policajnej akcii
„AUSTROCAR“
Čiastka 89
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Čiastka 83
83. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o streleckej príprave novoprijatých príslušníkov
Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Čiastka 84
84. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o streleckej príprave a previerkových streľbách
príslušníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaradených do
II. výcvikovej skupiny v opravných termínoch
Čiastka 85
85. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o previerkach zo
špeciálnej telesnej prípravy príslušníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
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86. Rozkaz prezidenta, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz
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mu našťastie nepodarilo odpáliť.
Polícia ho pohotovým zákrokom
vážne zranila. Prevádzka železničnej stanice, jednej z najfrek-

ventovanejších v celom Nemecku, bola na dlhší čas úplne ochromená. Denne cez kolínsku hlavnú
stanicu prejde 1 300 vlakov a 280tisíc cestujúcich.
Ukázalo sa, že nebezpečným
útočníkom je 55-ročný Sýrčan,
ktorý sa v Nemecku ako azylant
pohybuje od roku 2015 a má legálny súhlas na pobyt do roku
2021. Nemecká polícia musela
priznať, že jej tento Sýrčan vôbec
nie je neznámy – dostal sa do
konfliktu s políciou už trinásťkrát
/!/ za rôzne delikty vrátane krádeží a obchodovania s drogami. Médiá i niektorí politici sa pýtajú, koľko deliktov musí v Nemecku spáchať azylant a koľkých Nemcov
zabiť, aby bol okamžite uväznený
alebo deportovaný?
Netradičný útok
V závere mesiaca, 29. septembra vyšli do ulíc katalánskej
Barcelony – už nie po prvý raz policajti z viacerých zložiek, aby
dali najavo svoju nespokojnosť

s platmi a najmä s tým, že sú veľké rozdiely v platoch medzi jednotlivými zložkami polície. Do ulíc
však vyrazili aj miestni ,,občianski
aktivisti“, ktorí zasa chceli policajtom pripomenúť ich brutalitu pri
zásahoch počas lanských regionálnych volieb. Došlo k stretom,
kde museli zasahovať kolegovia nemanifestujúci policajti. Aktivisti

útočili veľmi netradične. Nie kameňmi a dlažobnými kockami,
prípadne tzv. Molotov koktailmi,
ale sprejmi a vreckami s farbou!
Ukazuje sa, že táto útočná metóda je veľmi účinná a členom policajných škodových komisií narobí
veľa vrások na čele...

/podľa zahraničnej tlače – on -/

SPOMIENKA

Dňa 25.10.2018 uplynuli dva roky, čo nás vo veku
53 rokov náhle opustil náš drahý kolega, kamarát

npor. Stanislav Rojka z OO PZ v Seredi,

dlhoročný príslušník Policajného zboru a člen ZO
OZP č. 8/1 Galanta.

Stále na Teba spomíname!

Rodina a kolegovia z OR PZ Galanta

Smútočná spomienka
Dňa 4. novembra 2018 uplynie 12 rokov,
čo nás vo veku 34 rokov náhle opustil

ppor. Tibor Bolech in memoriam,

ktorý tragicky zahynul pri výkone služby.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Rodina a kolegovia
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