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Hlasovanie v NR SR zabránilo desivým dôsledkom dôchodkovej reformy
Z pracoviska priamo na cintorín? Nie! rozhodli poslanci trojpätinovou väčšinou /o dva hlasy.../

Dôchodkový vek na Slovensku sa ústavne zastropuje na
64 rokov. Ženy majú ísť do dôchodku skôr za výchovu
dieťaťa. Parlament 28. marca 2019 schválil 91 hlasmi návrh ústavného zákona z dielne koaličného Smeru-SD.
Ústavný zákon má nadobudnúť účinnosť 1. júla tohto roka.

Dôchodkový vek na Slovensku
sa ústavne zastropuje na 64 rokov. Ženy budú môcť ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa.
Zmenu Ústavy SR definitívne
schválil parlament. Za jej prijatie hlasovalo 91 poslancov zo
143 prítomných. Za prijatie hlasovali všetci poslanci Smeru-SD,
SNS, celý klub ĽSNS, traja poslanci Mosta-Híd, a to Elemér Jakab, Peter Vörös, Ladislav Balódi,
hnutie Sme rodina a päť nezaradených poslancov Alena Bašistová, Peter Marček, Juraj Kolesár,
Martina Šimkovičová a Rastislav
Holúbek.

skôr, a to za výchovu dieťaťa.
Tento návrh predložila v pléne
parlamentu poslankyňa Jana Vaľová (Smer-SD). Ženám, ktoré
vychovali jedno dieťa, bude
znížený vek odchodu do dôchodku o šesť mesiacov. Mat-

ky, ktoré vychovali dve deti, budú odchádzať do dôchodku o
jeden rok skôr a ženy s troma a
viac deťmi by mali byť zvýhodnené o rok a pol.
„Týmto sa vyjadruje ústavná
podpora plnohodnotnej výchove

Definitívne hlasovanie o zmene Ústavy SR bolo v parlamente
niekoľkokrát odložené. Na prijatie
zmien totiž bola potrebná trojpätinová väčšina 90 hlasov poslancov a tie Smer-SD nemal od začiatku isté. Návrh kritizovali viacerí odborníci, Rada pre rozpočtovú
zodpovednosť, názory neboli jednotné ani v koalícii.
O dva hlasy
Do Ústavy SR sa dostane formulácia, že „vek potrebný na
vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov”. Ženy
však budú môcť ísť do dôchodku

detí ako fundamentálnemu predpokladu pozitívneho demografického vývoja,” uvádza sa v schválenom pozmeňujúcom návrhu.
Podrobnosti o uvedených právach, vrátane definície výchovy
dieťaťa, aby boli splnené podmienky pre zníženie hornej hranice dôchodkového veku, ustanoví
zákon o sociálnom poistení.
Garancia minimálnej mzdy
Okrem zastropovania veku odchodu do dôchodku bude Ústavou SR garantované aj ustanovenie o minimálnej mzde. „Každý
zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu
nebola nižšia ako minimálna
mzda,” definuje návrh s tým, že
podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ustanoví tiež zákon.
Ústavne tiež budú zakotvené
základné piliere dôchodkového
zabezpečenia. „Primerané hmot(Pokračovanie na strane 2)

V Bratislave rokoval Snem Konfederácie odborových zväzov SR
Predseda OZP v SR Viktor Kiss bol zvolený za zástupcu KOZ SR v Hospodárskej a sociálnej rade SR

Bratislava /on/ - Súbežne s hlasovaním poslancov NR SR
o ústavnom zastropovaní dôchodkového veku sa vo
štvrtok 28. marca 2019 konala ďalšia pre odborárov dôležitá udalosť: Snem Konfederácie odborových zväzov SR.
Snem predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdmi, jeho zloženie tvoria členovia
Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových
zväzov, zvolení príslušnými orgánmi odborových zväzov v počte
stanovenom kľúčom.

Rokovanie poctil svojou prítomnosťou predseda vlády SR
Peter Pellegrini. Vo svojom príhovore ocenil vzťahy, ktoré si v uplynulých rokoch vybudovala KOZ
SR s vládou a sociálnymi partnermi. „Oceňujem, že sa vždy vieme
rozprávať o aktuálnych spoloč-

ných problémoch i nezodpovedaných otázkach. Názory môžeme
mať rôzne, ale cieľ máme spoločný – prostredníctvom hospodárskej prosperity, rastom a rozvojom ekonomiky dosiahnuť vyššiu
životnú úroveň a kvalitu života
všetkých občanov Slovenskej republiky. Sociálny dialóg medzi
odbormi, zamestnávateľmi a vládou hrá významnú úlohu nielen
na Slovensku, ale je to aj základný nástroj stability v rámci Európskej únie,“ uviedol Peter Pellegrini. Ako ďalej informoval, počas je-

Zľava: M. Uhlerová, P. Pellegrini, M. Magdoško, E. Machyna

V prúde aktuálnych informácií i problémov v teréne
(Pokračovanie na strane 2)

Z jarného zasadania Rady predsedov základných organizácii OZP v SR

Banská Bystrica /on/ - Riadne jarné zasadanie Rady predsedov základných organizácií OZP v SR sa konalo netradične v stredu 28. marca 2019, predseda OZP Viktor Kiss
tlmočil ospravedlnenie neúčasti ministerky i policajného
prezidenta PZ. Po kratšej diskusii plénum schválilo program zasadania s úpravami a začal sa otvárať prúd aktuálnych informácií i kolotoč problémov, ktoré rezonujú
medzi odborármi.

Vznikla napr. diskusia okolo
navrhovaných zmien v Stanovách
OZP. Uzatvorila sa návrhom Viktora Kissa, aby predsedovia pripravili všetky svoje návrhy na
zmenu stanov na rokovanie je-

sennej rady predsedov, kde by sa
mohli dôkladne premyslieť a
prediskutovať ešte pred konaním
kongresu OZP, ktorý bude v pozmenenom termíne v dňoch 6. a
7. novembra v Bratislave. Návrhy

na zmenu stanov bude sústreďovať podpredseda OZP Pavol Michalík.
Pomôže technika?
K otázkam okolo používania
menoviek na rovnošatách predseda OZP upozornil na článok vo
februárovom vydaní POLÍCIE,
nová legislatíva okolo ochrany
osobných údajov policajtom nepomohla, určité možnosti sa otvárajú v súvislosti s rozšírením používania telových kamier, ktoré
zabezpečujú spoľahlivú identifikáciu osôb v sporných prípadoch.
K valorizácii výsluhových dô-

chodkov a k ďalším legislatívnym
zmenám z posledného obdobia
Viktor Kiss uviedol, že v zákone č.
328 sa rátalo len s úpravou výsluh, ktoré sú určené z priemeru
dôchodkov, začali sa však množiť
ďalšie požiadavky, napr. na vyrovnanie výšky materskej dávky, ktorú majú policajtky menšiu, ako je
stanovená podľa zákonníka práce, s ministerstvom financií však
už boli debaty nepriechodné, po
troch rokoch sa pristúpi k nivelizácii všetkých druhov valorizácie
rovnako. Zároveň však na otázku
z pléna predseda potvrdil, že stav

osobitného účtu je konsolidovaný
a rastúci.
Veľa novôt
Bližšie informácie podal predseda aj k spôsobu prebiehajúcej
voľby policajného prezidenta a
riaditeľa inšpekčnej služby, členom výberovej komisie je aj podpredseda OZP Roman Laco. Pripomenul, že zásluhou odborov
môže kandidovať na post prezidenta len aktívny, nie bývalý policajt.
Novela zákona priniesla aj novú formu prijímania policajtov. Ka(Pokračovanie na strane 3)
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,,Členstvo v EuroCOP-e je najlepšia cesta k dosiahnutiu spoločných cieľov“
Po návrate zo zasadania výboru EuroCOP-u v Madride hovorime s predsedom OZP v SR Viktorom Kissom
kých štátoch EÚ smernica zaväzovala vlády k utváraniu demokratickejších foriem riadenia policajných zložiek. Doteraz totiž plati
úzus, ktorý umožňuje členským
štátom tieto práva určovať samostatne. Požiadavka EuroCOPu teda je, aby bolo v smernici
presne zadefinované, v čom môžu byť tieto práva obmedzené.
Napriklad aby právo na štrajk malo presné pravidlá, rovnaké pre
všetky štáty Európskej unie.
l Ako sa vyvíja členská
základňa EuroCOP-u?
Je to ďalšia vážna téma, ako
presvedčiť čo najviac odborových
alebo profesných policajných
zväzov o tom, že členstvo v EuroCOP-e je najlepšia cesta k dosiahnutiu spoločných cieľov v oblasti bezpečnosti policajtov a ich
zamestnaneckých práv, ktoré sú
deformované alebo obmedzované národnou, resp. štátnou legislatívou. Pritom niet inej alternatívy, cesta zmien k lepšiemu
vedie cez Európsky parlament a
Európsku komisiu. Na zasadaní
výboru sa o tom veľa diskutovalo,
stále medzi členmi rezonuje odchod nemeckého GdP, ktorý bol

počtom členov suverénne najväčší a hľadá sa spôsob, ako
Nemcov presvedčiť k návratu a
získať pre členstvo ďalšie zväzy,
pretože aj sila EuroCOP-u sa
odvíja od sily členskej základne. Z
tohto pohľadu je veľkou škodou,
že príkladom nie sú ani policajné
zväzy štátov V4, veľa sme si
sľubovali od spoločného postupu.
Žiaľ, Česi z EuroCOP-u vystúpili a
Maďari s Poliakmi sú členmi inej
organizácie – EPU a CESP. Veľké
rezervy v tomto smere majú
napriklad aj Francúzi a Taliani,
ktorí sú roztrieštení vo viacerých
medzinárodných policajných organizáciach. Podobne Španieli.
Verim však, že budúcnosť patrí
úzkej spolupráci policajtov v celej
Európe.
l Zhrnutie?
Ak by som mal zhrnúť obsah
jarného zasadania výboru EuroCOP-u, tak jednoznačne treba
oceniť postup a energiu, ktorú vynaložili členovia vykonného výboru pri prenikaní do vedenia európskych štruktúr, v tomto smere
vidieť naozaj velký pokrok.

l Pán predseda, na rokovanie snemu zavítal aj premiér
Peter Pellegrini, počul som, že
sa na sneme hovorilo aj o platoch príslušníkov ozbrojených
zložiek, teda o téme, ktorú otvorila svojím neuváženým návrhom Slovenská národná strana...
Pán premiér po svojom prihovore nechal priestor na otázky,
tak som sa prihlásil ako prvý a
tlmočil som mu náš názor na iniciatívu SNS zvýšiť platy vojakom
o 300 eur. Povedal som, že takýto
návrh je vo svojich dôsledkoch
ohrozením vnútornej bezpečnosti
štátu. Premiér nás - podobne ako
predtým pani ministerka Saková ubezpečil, že vláda určite nepôjde
cestou jednostranného zvýšenia
platov len vojakom, keď dôjde k
zvýšeniu platov, tak rovnomerne

pre všetky ozbrojené zložky. Jeho
slová vnímam ako ďalšie silné
ubezpečenie, že k takému neuváženému kroku nedôjde. Pre istotu sme v obdobnom znení podali zásadnú pripomienku do
návrhu zákona o zvýšení platov
vojakov a ani v rozporovom konaní sme od tohto neustúpili.
l K vašej účasti na jarnom
zasadaní výboru EuroCOP-u:
čo vás osobitne zaujalo?
Program bol naozaj bohatý,
dostali sme informácie o problémoch policajtov vo viacerých štátoch EÚ, aj mňa osobne veľmi oslovila podrobná informácia o aktivitách vedenia, resp. členov výkonného výboru EuroCOP-u pri
lobovaní v európskych štruktúrach, medzi ich špičkami. Dá sa
povedať, že na tomto poli sa
EuroCOP-u dosť dlho nedarilo, o

to je cennejšie, že medzičasom
vedenie EuroCOP-u rokovalo s
predsedom Európskej komisie
pánom Junckerom, s komisárom
pre vnútornú bezpečnosť únie Julianom Kingom i s ďalšími vysokými predstaviteľmi Európskej komisie i parlamentu.
l Čo bolo hlavným cieľom
týchto stretnutí?
Výkonný výbor na všetkych fórach upozorňuje, že podmienky,
za akých policajti v EÚ pracujú, sú
v jednotlivých štátoch stále ešte
veľmi rozdielne predovšetkým v
oblasti ochrany telesnej integrity v
službe, keď samozrejmosťou nie
je ešte ani nepriestrelná vesta.
EuroCOP teda vyvija úsilie, aby
vznikla smernica, ktorá by všetky
štáty, resp. vedenie polícií zaviazala dodržiavať stanovený štandard v tejto oblasti. Podobne je to
s právami policajtov ako zamestnancov štátu, kde sú veľmi veľké
rozdiely v ochrane zamestnancov. Viacero štátov, napr. Španielsko, Taliansko či Portugalsko
má ešte vojensky organizované
policajné zložky, v ktorých sú práva policajtov veľmi obmedzené.
Vyvíjame teda tlak, aby vo všet-

(Pokračovanie zo strany 1)

guje kolektívne vyjednávanie
vyššieho stupňa.
V minulom roku sa vláda SR na
tlak zamestnávateľov rozhodla
výrazne uľahčiť zamestnávanie
cudzincov na území SR a vytvorila Stratégiu pracovnej mobility cudzincov v SR, pripomenul premiér. Viaceré odborové zväzy majú práve so zamestnancami zo
Srbska a Ukrajiny, najmä agentúr-

nymi, veľké problémy v dodržiavaní pracovných štandardov.
Podľa premiéra nemožno nič namietať voči tejto požiadavke zamestnávateľov, inou otázkou ale
je, či zamestnávatelia urobili všetko preto, aby vyčerpali potenciál,
ktorým Slovensko disponuje. „Neriadená podoba takejto migrácie
môže viesť k zníženiu štandardu
kultúry práce v našej krajine,“

skonštatoval Pellegrini. Lepším
riešením by bolo podľa neho naspäť získať Slovákov pracujúcich
v zahraničí.
Snem KOZ SR o.i. volil aj nových členov Predstavenstva KOZ
SR a zástupcov KOZ SR v Hospodárskej a sociálnej rade SR.
V doplňujúcich voľbách za členov
Predstavenstva KOZ SR boli zvolení Katarína Krajčová (predsed-

níčka SOZ zamestnancov obrany) a Milena Rácová (predsedníčka OZ SLOVES).
Za zástupcov KOZ SR v Hospodárskej a sociálnej rade SR boli
zvolení Vlasta Szabová (predsedníčka OZ drevo, lesy, voda), Milena Rácová (predsedníčka OZ
SLOVES) a Viktor Kiss (predseda, Odborový zväz polície v SR).
/KOZ SR, -on-/

my. Robert Fico totiž nedokáže
riešiť problémy, ktoré majú ťažko
pracujúci ľudia teraz, a tak rieši
problémy, ktoré Slovensko bude
mať o 30 rokov, ale možno to nebude mať nikdy, lebo vek odchodu do dôchodku je naviazaný na
dĺžku dožitia,” vysvetlila svoj postoj poslankyňa hnutia OĽaNO
Veronika Remišová.
Opozičná strana SaS zhodnotila, že dôchodkový strop poškodí
budúce generácie. „Toto vedia
nielen samotní predkladatelia
tohto ústavného zákona, vedia to
všetci poslanci, ktorí tento zákon
podporili,” upozornila poslankyňa
SaS Jana Kiššová. Zníženie dôchodkov je podľa jej slov uvedené
v samotnej doložke vplyvov v dôvodovej správe k tomuto návrhu.
„Je to populizmus v tej najrýdzejšej podobe, keď politici vystrašení
z pádu vlastných preferencií vyrábajú problémy našim deťom a ich
deťom. Toto opatrenie ide proti ľuďom, je zlé,” doplnila Kiššová.
Podľa poslanca Ľubomíra Galka (SaS) vláda schválila „brutálne
zadĺženie budúcich generácií až
možný kolaps štátu v podobe za-

stropovania dôchodkov”. Zhodnotil, že zaň hlasovali okrem Smeru
a SNS aj poslanci ĽSNS a aj traja
“mosťáci”. „Napriek tomu, že oficiálne bol Most proti. No charakter evidentne nepustí. Škandalózny zákon prešiel o dva hlasy,”
tvrdí liberálny poslanec.
Odborári sú spokojní
Organizátor petičnej akcie za
zastropovanie dôchodkového veku, Odborový zväz KOVO ústami
predsedu OZ Emila Machynu vysoko ocenil parlamentný verdikt:
„Sme veľmi radi, že tento návrh
prešiel aj v druhom a treťom čítaní
v parlamente a ďakujeme za podporu našej snahy nielen poslancom, ale i všetkým ľuďom, ktorí
podpísali petíciu za referendum o
zastropovaní dôchodkového veku,“ uviedol v stanovisku pre médiá predseda Rady OZ KOVO
Emil Machyna. Zväz doteraz získal pod petíciu 290-tisíc podpisov,
akciu ukončí, keď úradujúci prezident Andrej Kiska ústavný zákon
podpíše.
Pripomeňme, že odbory už pri
predkladaní návrhu tohto zákona
navrhli aj riešenia, ako čeliť ne-

priaznivému demografickému vývoju vo vzťahu k štátnej pokladnici a k budúcej výške dôchodkov.

Prezident SR Andrej Kiska
11. apríla novelu ústavného zákona schválil!
/TASR, red/

V deň uzávierky nášho aprílového vydania sa predseda
OZP v SR Viktor Kiss vrátil z Madridu, kde zastupoval náš
odborový zväz na riadnom jarnom zasadaní výboru EuroCOP-u. Položili sme mu v tejto súvislosti niekoľko otázok,
na úvod nášho rozhovoru sme sa však ešte pristavili pri
nedávnom Sneme Konfederácie odborových zväzov SR,
ktorý sa konal 28. marca.

V Bratislave rokoval Snem Konfederácie odborových zväzov SR

ho vlády sa platy zvýšili vo verejnej a štátnej správe o 10 % a od
budúceho roka to bude ďalších
10 %. Zmena sa premietla aj do
nových mzdových tabuliek, pričom najnižšia platová tarifa je na
úrovni minimálnej mzdy. Podľa
Pellegriniho ide o najrozsiahlejšie
zvyšovanie platov zamestnancov
štátu od roku 2004, odkedy fun-

Zhováral sa Peter Ondera

Hlasovanie v NR SR zabránilo desivým dôsledkom dôchodkovej reformy
(Pokračovanie zo strany 1)

né zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového
systému a systému starobného
dôchodkového sporenia. Štát
podporuje dobrovoľné sporenie
na dôchodok,” uvádza sa v
schválenom návrhu ústavného
zákona.
Opozícia pení...
Poslanci v parlamente sa rozchádzajú v názoroch na zastropovanie dôchodkového veku na 64
rokov. Ústavný zákon bol v Národnej rade SR prijatý hlasmi poslancov Smeru-SD, SNS, Sme rodina, ĽSNS, za jeho prijatie hlasovali aj piati nezaradení poslanci.
Časť opozície bola proti, zdržala
sa aj väčšina poslancov koaličného Mosta-Híd, za prijatie hlasovali
len traja z nich.
Viaceré opozičné strany sú
presvedčené o tom, že dôchodkový strop z dlhodobého hľadiska
poškodí dôchodcov. Proti prijatiu
novely ústavného zákona bol celý
klub OĽaNO aj SaS. „Ja som konzistentne hovorila, že tento návrh
zákona nerieši súčasné problé-

Životopis nového štátneho tajomníka
MV SR Michala Bagačku
Mgr. Michal Bagačka
Dátum narodenia: 15. 5. 1963
Miesto narodenia: Hnúšťa
Rodinný stav: ženatý, dve deti

Vzdelanie:
1981 - 1986 - Pedagogická fakulta Banská Bystrica
Prax a politická činnosť:
2012 - 2019 - poslanec NR SR
od 2005 - poslanec Banskobystrické-

ho samosprávneho kraja
2002 - 2018 - primátor Hnúšte
2000 - 2002 - riaditeľ školy v Hnúšti
1995 - 2000 - riaditeľ školy v Tisovci
Znalosť jazykov:
anglický A
ruský B
nemecký A
Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vláda SR Michala Bagačku vymenovala s účinnosťou od 15. marca 2019.
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V prúde aktuálnych informácií i problémov v teréne

detom, ktorí končia v tomto roku,
sa aj štúdium bude započítavať
do výsluhy rokov a budú môcť slúžiť v tom kraji, v ktorom majú trvalé bydlisko - ak, samozrejme, nepožiadajú o prevelenie. Novela
tiež posúva hranicu veku policajtov, kedy môže nadriadený poslať
policajta do dôchodku - z 55 na 62
rokov.
Aj v súvislosti s novými platovými tabuľkami pre občianskych
zamestnancov vznikli niektoré
disproporcie medi spôsobom odmeňovania občianskych zamestnancov v štátnej službe a v službe
vo verejnom záujme, rieši ich
Konfederácia odborových zväzov

tu utvárali na odborovej centrále
osobitné odborné komisie, ktoré
by tvorili protinávrhy a stanoviská
voči predstavám ministerstva. Zamestnancom na mnohých pracoviskách chýbajú osobné ochranné prostriedky, strážna služba

blémy s osobnými príplatkami po
veľkých organizačných a personálnych zmenách v HCP, reč bola
aj o nedoriešení príplatku za vedenie motorového vozidla u zamestnancov vo verejnom záujme
a o zmenách v tabuľkách zloženia

vol Paračka referoval o stave podporného fondu, z ktorého bolo vyplatené 11 pozostalým po jedentisíc eur, podpredseda Roman Laco predložil informáciu o stave
právnej ochrany, opätovne pripomenul členom rady, aby pri pred-

ešte mnoho podnetov a návrhov z
pléna, závažná bola pripomienka
jedného z predsedov, že riadiaci
pracovníci stále tlačia policajtov
do vyberania pokút na cestách.
Napriek oficiálnym ubezpečeniam, že takýto príkaz ,,zvrchu“
nikto nevydal, často sa objavuje aj
v hodnotiacich kritériách a policajtov tento tlak veľmi frustruje, má
navyše veľmi negatívny vplyv na
vzťah občanov k polícii. Tému
uzatvoril predseda OZP, keď konštatoval, že nápravu azda prinesie až diskusia s novým policajným prezidentom, hodnotiaci systém je potrebné znova upraviť,
nemôže byť pre policajta v kritériách výhodnejšie rozdávať pokuty než objasňovať trestnú činnosť
a pomáhať občanom. ,,Hodnotiaci systém treba otvoriť a pokuty
eliminovať,“ povedal Viktor Kiss a
pripomenul, že dnes už má polícia

zľava: P. Michalík, V. Kiss, P. Paračka, R. Laco

R. Laco
v rámci návrhu, ktorý má aj odstrániť vyrovnávanie taríf každoročným nárastom minimálnej
mzdy.
Viktor Kiss tiež informoval o
priebehu prípravy nového nariadenia o kariérnom postupe, odbory predložili vlastný návrh aj s pripomienkami, ktoré prišli z členskej základne. Ako povedal, veľmi
mu záleží na objektívnom hodnotení policajtov, je to pre neho
,,srdcová záležitosť“.
Problémy ,,civilov“
Viacero pripomienok k odmeňovaniu civilných zamestnancov
vzniesol člen rady Zdenko Kristín,
ktorý upozornil na viaceré vážne
disproporcie a zmeny v neprospech zamestnancov, keď napríklad rezort ,,zabudol“ valorizovať
príplatky za prácu v zdraviu škodlivom prostredí a v II. kategórii ich
celkom odňal, čo vyvolalo búrku
nevôle osobitne na pracoviskách
KEÚ a migračného úradu, ako aj
pracovísk hraničnej a cudzineckej

chodí do práce vo svojom osobnom oblečení, tu všade má ministerstvo resty, náprava nedostatkov trvá veľmi dlho, nikto sa necíti
byť zodpovedný...
K téme odňatých príplatkov za
prácu v zdraviu škodlivom prostredí sa rozvinula širšia diskusia,

kladaní žiadostí o právnu ochranu
dôsledne dodržiavali platný štatút
/viď rozhovor s R. Lacom v marcovom vydaní -pozn. red./
Podpredseda Pavol Michalík
plénum detailne informoval o
plnení rozpočtu OZP za uplynulý
rok, ako aj o finančnej kontrole,
ktorú vykonali revízori účtov na
centrále.

P. Michalík
vedenie odborov bude žiadať od
ministerstva odborný výklad dôvodov, ktoré viedli ministerstvo k
takémuto rozhodnutiu, rokuje sa o
spôsobe náhrady príplatku, do-

Diskutuje Zdenko Kristín
polície, ide o stovky ľudí. Zdenko
Kristín tiež navrhol, aby sa k závažným legislatívnym zásahom
do záujmov zamestnancov rezor-

a počtov v prospech občianskych
zamestnancov pre niektoré útvary
a pre školy.
Na pretras prišiel aj príplatok
za nerovnomernosť, ktorý sa stáva pre policajtov nevýhodný v porovnaní s príplatkami podľa novely zákonníka práce od 1. mája.

siahla sa dohoda, aby ľudia neboli
poškodení, informoval predseda.
Predseda ZO z RHCP Prešov
Vladimír Mihalič upozornil na pro-

Viktor Kiss informoval o rokovaniach s ministerkou, odbory prišli
s vlastným návrhom, ako situáciu
riešiť, pani ministerka si chce dať
spraviť malú analýzu, čo by táto
úprava rezort stála.
Z rôzneho
Rokovanie rady pokračovalo
celou sériou informácií predložených vedením, podpredseda Pa-

Následne podpredseda OZP
Pavol Paračka predložil na schválenie návrh na odborárske ocenenia /bol schválený en bloc/ a požiadal prítomných, aby návrhy na
ocenenia posielali s primeraným
predstihom, aby sa na centrále
stihli pripraviť medaile na meno.
Stále tlak na pokuty?
V rámci bodu Rôzne odznelo

P. Paračka
k dispozícii technické prostriedky,
ktoré umožňujú dopravný priestupok zdokumentovať i ,,zadministrovať“ až k priestupcovi bez toho,
aby s ním policajt prichádzal do
styku a ,,bol ten zlý“.
Dôležitosť spätnej väzby
Z priebehu rokovania rady bolo
zrejmé, že diskusia otvorila množstvo tém a problémov, ktoré si zaslúžia hlbší pohľad a detailnejšie
oboznámenie sa s konkrétnou situáciou. Viktor Kiss preto na záver
všetkých poprosil, aby predsedovia informovali členov vedenia o

vzniknutom probléme čo najskôr,
priebežne, aby členovia vedenia
mali ešte pred konaním zasadania rady čas získať potrebné presné, aktuálne informácie a prípadne si od vedúcich funkcionárov
polície i ministerstva vyžiadať stanovisko či návrh na riešenie.
Zaznamenal Peter Ondera
Snímky autor
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Ochranné prostriedky? Áno. Ale pokazená hlava sa ťažko opravuje...

s Petrom Leškom, predsedom ZO pri Kriminalistickom expertíznom ústave PPZ

Mjr. Ing. Peter Leška /r. n. 1963/ vstúpil do Policajného
zboru až ako 35-ročný. Absolventa Strojníckej fakulty
SVŠT prilákala práca v banskobystrickom Kriminalistickom expertíznom ústave, kde nastúpil na mechanoskopiu a tejto forenznej disciplíne je verný už 21 rokov. Keďže je zároveň predsedom základnej organizácie OZP pri
KEÚ PPZ v Slovenskej Ľupči, požiadali sme ho o rozhovor aj preto, že medzi pracovníkmi KEÚ, ale aj niektorých
ďalších zložiek polície je aktuálne napätá atmosféra. Ale o
tom trošku neskôr...

l Zdá sa, že nie ste práve vzorom fluktuanta, 21 rokov na tom
istom poste...
Odvetvia kriminalistiky sú tak
špecifické požiadavkami na vzdelanie a pracovnou náplňou, že je to
prakticky povolanie na “celý pracovný život”. Aj z tohto dôvodu je
fluktuácia na KEÚ pomerne malá.
Keby sa bystrický odbor KEÚ nebol približne pred 12 rokmi presťahoval z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče - Príboja, tak môžem povedať, že stále sedím za
tým istým stolom, resp. v tej istej
kancelárii.
l Ako ste sa dostali k práci v
odboroch?
Do OZP som sa prihlásil vlastne
hneď po príchode. Po situácii, pri
ktorej vedenie ZO z môjho pohľadu
nevhodne zasahovalo do personálnej situácie, som asi na rok odborovú organizáciu opustil. Do
OZP som však znovu vstúpil a začal som pracovať aj vo výbore. A
keď sa jeden z členov nášho výboru stal riaditeľom, zvolili ma za
predsedu, ktorým som dodnes.
l KEÚ je v rámci Policajného
zboru veľmi špecifickou inštitúciou, sústreďuje odborníkov vo
všetkých známych forenzných
disciplínach. Má tri pracoviská v Bratislave, v Slovenskej Ľupči
a v Košiciach. Táto konštelácia
odborovej práci veľmi nepraje...
Nie veru. Sme síce jedna základná organizácia, ale mali sme
členov na všetkých troch pracoviskách. V Bratislave napokon činnosť úplne ustala, v Ľupči a v Košiciach je nás odborárov dovedna
vyše päťdesiat. Samozrejme, že
fungujeme viac menej autonómne,
stretávame sa dosť zriedka skôr
služobne. Tak, ako som ja predsedom v Ľupči, tak je v Košiciach
predsedom Pavol Klec. V prípade,
že je potrebné zúčastniť sa na rade
vedenia KEÚ, ktoré sa konajú
striedavo na všetkých troch pracoviskách, ide na poradu ten predseda, ktorý to má bližšie alebo môže.
l Ako teda organizovať odborovú činnosť v takýchto podmienkach?
Budem hovoriť za Slovenskú
Ľupču – keďže celý pracovný deň
prežijeme v takej malej cca 40člennej ponorke, nikomu sa veľmi
nechce tráviť aj svoj voľný čas s
touto posádkou. Dnes z viacerých
aktivít minulosti zostal Mikuláš pre
deti, vianočná “odmena” a permanentky na plaváreň. Je to možno
spôsobené aj tým, že naše pracovisko je vzdialené jedenásť kilometrov od mesta, všetci teda odnieka-

diaľ dochádzame a zorganizovať
“spontánnu“ akciu v piatok po práci
je prakticky nemožné.
l Ako hodnotíte pracovné
prostredie?
Budova, v ktorej pracujeme, z
môjho pohľadu od začiatku nie celkom vyhovovala účelu, na ktorý
bola prerobená, pretože tak špecifické pracovisko nie je len o kanceláriách a chodbách, ale hlavne o
laboratórnych, pracovných priestoroch a ich vzájomnom prepojení.
Budova po 12 – tich rokoch od rekonštrukcie prestáva vyhovovať už
aj priestorovo, nie je výnimkou, ak
v kancelárii 6 x 3,5 m sedia traja
experti. Údržba a opravy budovy,
to je samostatná kategória, ktorá aj
napriek snahe vedenia výrazne zaostáva za potrebami. Peniaze a
obstarávanie sú zaklínadlá, ktorými ťažko pohne aj pol roka zapáchajúce WC, čo je len jedna drobnosť z množstva problémov, ktoré
táto budova má.
l V čom teda vidíte hlavné
úlohy odborov vo vašich podmienkach?
Prvoradá úloha odborov je z
môjho pohľadu obhajovať záujmy
zamestnancov pri riešení problémov, ktoré vznikajú medzi zamestnancami a zamestnávateľom.
Uvediem príklad, ktorý momentálne rezonuje na KEU a v ktorom sa
ako predseda ZO snažím obhajovať záujmy zamestnancov. Od 1.
marca 2019 platí usmernenie, súvisiace s platovými kompenzáciami za sťažený výkon práce /za sťažené vykonávanie štátnej služby/,
ktoré zatiaľ, našťastie, nepripravilo
pracovníčky podateľní odborov v
Bratislave a v Ľupči o príplatky. Bohužiaľ, len do chvíle, kedy budú
nanovo zaradené do rizikových
skupín. Zákulisné informácie hovoria, že by o tento príplatok mali prísť všetci pracovníci KEÚ, nakoľko
sme “dlhodobo nadhodnotení” a
tým, že pracujeme v laboratórnych
podmienkach s predvídateľným rizikom, pri použití ochranných prostriedkov sme vraj mimo rizika. Tu
si dovolím s pracovníkmi Preventívneho centra a Pracovnej zdravotnej služby polemizovať.
l Argumenty?
Laboratórne podmienky skutočne máme, sme pod strechou, v
teple, svoju prácu väčšinu času naozaj nevykonávame na ulici alebo
v teréne. Tu skutočne nie je veľmi
čo namietať, aj keď o funkčnosti a
hlavne účinnosti zariadení, na ktoré by sa malo dať v laboratóriách
spoľahnúť /digestory, klimatizácie
a pod./, by sa dalo polemizovať. Z

tohto dôvodu otvorenie okien na
niektorých oddeleniach je pokladané za veľmi účinné opatrenie.
l Čo sa rozumie pod pojmom
predvídateľné riziko?
Opravte ma vy, čo ste denne na

P. Leška
výjazdoch na mieste činu – nie na
zásahoch, ale na ohliadke miesta
činu. Tam podľa mňa všetci vedia,
čo sa stalo, komu sa to stalo, kde
sa to stalo, kto to neprežil, ako to
ukradli, vedia, či idú do bytu právnika alebo neprispôsobivej osoby a
asi aj podľa toho volia spôsob postupu a ochranné pomôcky. Neve-

dia všetko, ale majú informácie. Ja
keď dostanem uznesenie, dozviem sa, že “Jozef Z. po vzájomnej slovnej potýčke šesťkrát bodol
Jana F. do oblasti brucha a stalo sa
to na Nezábudkovej 16”. Toť vsjo.
Spýtam sa: “kto je na tom lepšie,
ten, čo vidí a vie, alebo ten, čo si
niečo prečítal”? Pretože stopy z
miesta činu sú tam – na mieste činu, aj u mňa na stole stále tie isté –
nie tak, ako som počul, že napr.
zbraň po samovražde dostaneme
na ústav očistenú. Nie. Ona príde
na ústav našťastie v takom stave,
ako bola nájdená, pretože v opačnom prípade by nám bola zbytočná.
Asi si viete predstaviť, čo sa na
nej v tej chvíli nachádza. Túto
zbraň na ústave musí niekto prevziať, zaevidovať, uskladniť, nafotiť a nakoniec “SKÚMAŤ” tak
dlho, až bude schopný odpovedať
na otázky v uznesení a bude presvedčený, že závery v znaleckom
posudku, ktoré urobil, sú správne,
pretože na nich závisia osudy živých ľudí. To za nás nerobia stroje
ani čarovný SAMO.
So všetkým,čo sa na mieste činu zaistí, musia na KEÚ urobiť ľu-

dia. Pre ilustráciu uvediem ešte jeden príklad o predvídateľnosti rizika: v televízii vysmiata skupinka
občanov zo štátu bývalého Sovietskeho zväzu ďakuje po prepustení
z väzby a medzi rečou sa dozvieme, že jeden z nich sa vo väzbe na
území SR vyliečil z tuberkulózy.
Dobrá správa pre neho, lenže my
nevieme, akú mal, alebo má chorobu. Prídeme do kontaktu s predmetmi, ktoré mal v rukách... Sme v
schengenskom priestore, ktokoľvek, kto prišiel z nejakej exotickej
krajiny, môže byť zajtra trebárs v
Hornej Marikovej - aj so svojou „výbavou“. Poviete si, pohoda, veď
máte ochranné prostriedky, tak ich
používajte a ste za vodou. Tak ako
som povedal, my to musíme skúmať – rozoberať, odoberať vzorky,
rezať, píliť, drviť, robiť roztoky aj
niekoľkokrát po sebe - a to pri všetkej úcte nejde vždy v rukaviciach.
Vzorky skúmame pod mikroskopmi, kde vzorku máte 10 cm od rúšky, ktorá nie je dobrá ani na to, aby
ste svojou nádchou nenakazili
okolie, a nie na to, aby ste skúmali
tričko z nebožtíka, ktorý už celkom
nedržal pokope.

stredníctvom našich funkcionárov na jednotlivých ZO OZP v SR
prieskum, kde sa nachádzajú
naše kolegyne a kolegovia s naliehavou potrebou finančnej pomoci. Zo žiadateľov sú potom komisionálne vybraté najsúrnejšie
prípady.
V ostatných rokoch to boli prípady dlhodobo chorých našich
spolupracovníkov /prevažne onkologické ochorenia/, alebo príspevky na nákladné liečby deti
našich spolupracovníkov s ťažkými telesnými postihnutiami.
V uplynulých rokoch sme finančné prostriedky do posledného
centu rozdelili tým, ktorí aj našu
pomoc najviac potrebovali.
Ak chceme pomôcť aj v roku 2019, tu je návod:
n Každý, kto chce poukázať
svoje 2 % dane z príjmov, musí
požiadať svojho zamestnávateľa
o vystavenia tlačiva „Potvrdenie
o zaplatení dane“ (zvykne sa to
robiť do 31. januára aktuálneho
roka).
n Následne v marci je potrebné v „mzdovej učtárni“ (PMOpersonálne a mzdové oddelenia)
vyzdvihnúť si tlačivo „Potvrdenie
o zaplatení dane“ /tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby….“ sa nachádza na webovej stránke OZP./ Toto tlačivo treba vyplniť v riadkoch 01 – 14,
v spodnej časti tlačiva je potrebné vypísať miesto vyplnenia tlačiva a deň vyplnenia, podpísať
vpravo dole v príslušnej kolónke
a spoločne s Potvrdením o za-

platení dane zaslať poštou, alebo osobne zaniesť na miestne
príslušný daňový úrad do 30. 04.
2019 – alebo tieto tlačivá odovzdať predsedovi ZO OZP na
príslušnom pracovisku, prípadne
niektorému z členov výboru ZO
OZP, ktorí túto činnosť urobia.
Zoznamy ľudí, ktorí budú ochotní
tlačivá k poukázaniu 2 % z dane
zasielať na miestne príslušné
daňové úrady, alebo ich tam
osobne priniesť, budú včas zverejnené na príslušných pracoviskách.
Naozaj to nie je nič zložité,
a nikoho to nestojí žiadne finančné prostriedky. Tieto sa akurát
naakumulujú pre tých, ktorí ich
akútne potrebujú a vy im ich poskytnete.
Výzva: OZP v SR vyzýva
všetkých svojich členov, venujte, prosíme, v prvých troch
mesiacoch roka 2019 chvíľu
svojho času informovaniu
spolupracovníkov o možnosti
poukázať 2 % dane z príjmu
v roku 2019 pre ľudí z nášho
rezortu, ktorí potrebujú pomoc.
Všetkým, ktorí v uplynulých
rokoch poukázali 2 % dane zo
svojho príjmu prostredníctvom
OZP v SR, ďakujú desiatky našich spolupracovníkov, ktorí
v minulosti z týchto peňazí pomoc dostali. My, funkcionári OZP
v SR, ktorí sa na organizovaní
tejto pomoci podieľame, veríme,
že v roku 2019 sa rady vďačných
voči kolegom s veľkým srdcom
rozšíria.
Vedenie OZP v SR

Bude nás viac ?
O 2 % viac nádeje

V uplynulých rokoch dobré
duše z našich radov poukázali
2 % z dane zo svojho príjmu pre
naše kolegyne, kolegov, alebo
ich blízkych príbuzných, ktorým
toto rozhodnutie veľmi pomohlo.
Pod organizačnou záštitou Odborového zväzu polície v Slovenskej republike sa takto vyzbierané finančné prostriedky
dostali k tým z vás, ktorí pomoc
najviac potrebujú.
Chceme však pomôcť viac
a viacerým. K tomu je potrebné,
aby sa nás zapojilo do akcie čo
najviac. Od začiatku organizácie
zbierky zdôrazňujeme, že našou
výzvou oslovujeme kolegov
a kolegyne, ktorí v minulosti nepoukazovali dve percentá dane
zo svojho príjmu žiadnemu konkrétnemu prijímateľovi, a tak ich
vlastne prenechávali k dispozícii
ministerstvu financií. Takýchto
ľudí je aj v našich radoch ešte
stále veľa. Sme presvedčení, že
príčinou u väčšiny z nich je nedostatok informácií.Čo potrebujete
vedieť?
Aj v roku 2018 fyzické osoby
platili daň z príjmu. Časť z tejto
dane, konkrétne 2%, môže každý platiteľ prostredníctvom OZP
v SR nasmerovať na pomoc ľudí
z nášho rezortu, ktorí ju najviac
potrebujú. Odborový zväz polície
v Slovenskej republike sa za
týmto účelom koncom roka 2018
opätovne zaregistroval v Komore notárov ako legitímny subjekt
na príjem časti dane. Následne,
po vyzbieraní financií od jednotlivcov, vykoná OZP v SR pro-

(Pokračovanie na strane 5)
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„Niečo“ v prístupe nášho ministerstva pripomína Hlavu XXII...

Prečo by sa mal policajt brániť na občianskom súde sám, keď ho žalujú ako policajta? Kde je postoj zamestnávateľa?
Do súboru spisov právnych ochrán na centrále OZP pribudla kauza povereného policajta, po našom „skrátenca“
z jedného obvodného oddelenia PZ na strednom Slovensku. Hovorme mu trebárs poručík Ján Kožuch a jeho prípad nie je na konci, ale na začiatku. Tento člen OZP si vo
februári tohto roka podal žiadosť o právnu ochranu, lebo
sa z výzvy okresného súdu dozvedel, že istý slovenský
podnikateľ, ktorého nazveme trebárs Michal Nemocný,
v prvej polovici lanského roka podal na Kožucha ako policajta občiansku žalobu na ochranu osobnosti a poskytnutie náhrady za nemajetkovú ujmu vo výške 1 000 eur.
„Silný“ protivník?
Kožuchovi žaloba vyrazila
dych. Meno žalobcu Michala Nemocného poznal, už dlho mal na
stole jeho trestný spis, pán Nemocný bol obvinený z trestného
činu útoku na verejného činiteľa.
Kožuch ho potreboval vypočuť,
ale podnikateľ zasielané predvolania systematicky ignoroval už od
záveru roka 2016, kedy sa s ním
nevedel spojiť ani jeho právny zástupca. Ale o policajných výzvach
pán podnikateľ dobre vedel, lebo
zakaždým poslal poverenému policajtovi potvrdenie od lekára, že je
chorý a nemôže sa výsluchu zúčastniť...
Potiaľto sa náš príbeh možno
zdá byť fádny, nezaujímavý.
V skutočnosti má veľmi zaujímavé
pozadie...
V prvom rade: žalobca nie je
len tak hocikto, podľa obchodného registra má pán Nemocný na
seba v Čechách a na Slovensku
napísaných nejakých 50 – 60
„eseročiek“, už dlho podniká najmä v oblasti realít, rád sa zúčastňuje veľkých dražieb nehnuteľností. Jeho podnikateľskú rozpínavosť si už dlhšie /okrem istých
štátnych zložiek/ všíma aj tlač,
podľa niektorých médií patrí medzi najbohatších Slovákov, má
však české štátne občianstvo a
aby to bolo ešte zaujímavejšie, trvalé bydlisko si uvádza v Rakúsku.
Aj trestné oznámenie, aj žalobu
Nuž a s takýmto veľkopodnikateľom sa dostal do krížku „skrátenec“ z malého okresného mesta
na strednom Slovensku – poručík
Ján Kožuch. O čo vlastne išlo?
Ako sme už spomenuli, Kožuch
mal veľmi dlho problém dostať
Nemocného na výsluch. A tak neostalo iné, pána podnikateľa dal
do pátrania. Nemocný sa o tom
dozvedel, podal na Kožucha trestné oznámenie pre podozrenie zo
zneužitia právomoci verejného činiteľa a zároveň poslal na súd už
spomínanú občiansku žalobu.
V tomto podaní ešte z prvej polovice lanského roka /žaloba je napísaná gramaticky v prvej osobe –
pozn. aut./ pán Nemocný argumentuje, že slovenskej polícii bola
po celý čas známa adresa jeho
trvalého bydliska v Rakúsku,
osobne určil svoju spolupracovníčku ako oprávnenú na preberanie pošty, poštu teda riadne preberal a jeho právny zástupca na
policajné prípisy reagoval, keď

ospravedlnenia z neúčasti na výsluchu podkladal správami ošetrujúcich lekárov. Takže výsluchu
sa nevyhýba, ale dostaví sa, až
mu to jeho zdravotný stav dovolí,
ten hádam nebude posudzovať
nejaký policajt... /od vznesenia
obvinenia po jeho vypočutie prešlo cca 20 mesiacov, a to hovoríme o tzv. skrátenom vyšetrovaní...
pozn. aut./ Ďalej žalobca Nemocný tvrdil, že správa o policajnom
pátraní po jeho osobe sa veľmi
rýchlo rozšírila aj medzi jeho zamestnancami a obchodnými partnermi, čím poškodila jeho dobré
podnikateľské meno, čo považuje
za hrubý zásah do svojich osobnostných práv. Cení si ich na tisíc
eur.
Inšpekcia aj prokuratúra
podnet odmietla
Aký bol osud trestného oznámenia, ktoré pán podnikateľ podal
na povereného policajta? Inšpekcia podnet preverila, na postupe
poručíka Kožucha pri vyhlásení

Úprimne povedané, nerozumieme tomu, prečo rezortní právnici z blízkeho
okolia vedenia ministerstva
dokážu Kožuchovi popísať
právne litánie, aby zdôvodnili, prečo mu nemôžu poskytnúť uznesenie z inšpekcie, ktoré sa bytostne dotýka jeho samého, ale ani jeden riadok ich stanovísk neobsahuje čo len krátku
zmienku o tom, ako chce ministerstvo pomôcť vlastnému zamestnancovi, ktorý si
plní povinnosti policajta a je
v občianskom konaní brutálne napadnutý akýmsi
multipodnikateľom! To je
v celej našej kauze vari najzarážajúcejšie.
pátrania po osobe Nemocného
nevidela nič nezákonné, nekonštatovala ani akékoľvek porušenie
služobných predpisov, vyšetrovateľ UIS preto podnet podnikateľa
Nemocného právoplatným uznesením odmietol. Rovnaké stanovisko zaujala k Nemocného sťažnostiam opakovane aj prokuratúra.
Kožuch tak mal v rukách silný
argument aj voči žalobe na občianskom súde. Vlastne – v ru-

kách ho nemal, lebo uznesenie
z UIS nedostal. Požiadal preto Ministerstvo vnútra SR o sprístupnenie uznesenia cez tzv. infozákon,
aby ho mohol použiť v občianskom súdnom konaní ako argument proti žalobcovi, vysvetlil v liste ministerstvu. Narazila však kosa na kameň, ministerstvo poslalo
Kožuchovi odmietavé, paragrafmi
prešpikované rozhodnutie na štyroch hárkoch formátu A4 v najhustejšom riadkovaní. Uznesenie inšpekcie, ktorá Nemocného podnet
odmietla, do rúk nemôže dostať,
pretože uznesenie bolo vydané

v predprípravnom konaní, vysvetlil mu kompetentný z ministerstva. Kožuch podal proti tomuto
rozhodnutiu na ministerstvo rozklad a znova vysvetlil, prečo uznesenie inšpekcie nutne potrebuje –
ako policajt čelí občianskej žalobe
na nemajetkovú ujmu za to, že si
v súlade so zákonom plnil svoje
služobné povinnosti!
V zákonnej lehote reagovala
ministerka vnútra Denisa Saková,
ktorá rozklad zamietla – v zásade
z tých istých dôvodov, aké boli
uvedené v pôvodnom rozhodnutí.
Jej písomné rozhodnutie tiež zabralo vari 4,5 strany formátu A4
v najhustejšom riadkovaní. Verdikt: uznesenie inšpekcie o tom,
že sa ničoho protiprávneho nedopustil, do rúk nedostane, a hotovo!
Podnikateľ „všadebol“
Pripusťme, že poručík Kožuch
urobil v tomto prípade chybu
/v tom čase ešte nemal právneho
zástupcu/, zrejme nemusel „obťažovať“ ministerstvo s takouto žiadosťou, ale priamo osloviť súd,
aby si sudca uznesenie vyšetrovateľa UIS vyžiadal z ministerstva
vnútra. Hocako, ministerské stanoviská majú svoj – zatiaľ – skrytý
význam, o ňom trochu neskôr.
Okresný súd, samozrejme, požiadal povereného policajta poručíka Kožucha, aby sa k žalobe vyjadril. Z procesného hľadiska Kožuch vo svojom vyjadrení namietol, že žalobca nemá právne zastúpenie, hoci by ho mal mať. Kožuch tiež argumentoval tým, že
nekonal v rozpore so zákonom,
keď vyhlásil pátranie po osobe,
ktorá takpovediac všade bola, ale
na výsluch nikdy neprišla. Svedčia
o tom početné lekárske správy,
ktoré si pán Nemocný zadovažoval od rôznych lekárov na Slovensku, v Česku a dokonca i z Rakúska... V tom istom čase ho tiež
sedemkrát mali v riešení policajti
za dopravné priestupky v rôznych
končinách Slovenska. Nečudo, že
por. Kožuch považuje Nemocného tvrdenia o dlhodobých zdravotných ťažkostiach, ktoré mu neumožňujú dostaviť sa na výsluch,
za čisto účelové.
Ďalšia záhada: prečo vlastne
pán Nemocný podal občiansku
žalobu na osobu Jána Kožucha,
a nie na Ministerstvo vnútra SR

ako zamestnávateľa? To by nám
asi vedel vysvetliť len pán podnikateľ Nemocný. Náš názor však
je, že chýba pasívna legitimácia,
súd by sa takouto žalobou vôbec
nemal čo zaoberať. Však uvidíme,
zatiaľ súd zvolal v marci len prvé
sedenie a ani to sa nekonalo.
Aká je vlastne poloha
ministerstva?
A tu prichádza rozhodujúci
moment: poručík Kožuch ako
člen OZP má vďaka inštitútu
právnej ochrany kvalitnú advokátsku záštitu, celú obhajobu
uhradí Odborový zväz polície
v SR z fondu právnej ochrany.
Keby por. Kožuch nebol členom
odborov, všetky trovy by si musel platiť sám, z vlastného vrecka. Pýtame sa: prečo, keď sa
ako zamestnanec ministerstva
vnútra ničím neprevinil? Čo
vlastne bráni ministerstvu vnútra, aby sa zastalo vlastného zamestnanca a ujalo sa jeho právnej ochrany v takýchto prípadoch? My sa nazdávame, že
nič. Keby spomínaný pán Nemocný v tejto konkrétnej veci
zažaloval ministerstvo vnútra

a žiadal o náhradu za nemajetkovú ujmu, spôsobenú zamestnancom štátu, okamžite by sa
prípadu ujali rezortní právnici.
Ale keď je na občianskom súde
napadnutý „iba“ nejaký „skrátenec“ z nejakého OO PZ, tak sa
to zamestnávateľa, teda ministerstva, vôbec nedotýka?
Úprimne povedané, nerozumieme tomu, prečo rezortní právnici z blízkeho okolia vedenia ministerstva dokážu Kožuchovi popísať právne litánie, aby zdôvodnili, prečo mu nemôžu poskytnúť
uznesenie z inšpekcie, ktoré sa
bytostne dotýka jeho samého, ale
ani jeden riadok ich stanovísk neobsahuje čo len krátku zmienku
o tom, ako chce ministerstvo pomôcť vlastnému zamestnancovi,
ktorý si plní povinnosti policajta
a je v občianskom konaní brutálne
napadnutý akýmsi multipodnikateľom! To je v celej našej kauze
vari najzarážajúcejšie.
Redakcia bude v tomto prípade obzvlášť vďačná za ministerské stanovisko!

(Pokračovanie zo strany 4)

covnej náplni skúmanie vecí, z ktorých je bežnému človeku na zvracanie už len pri pohľade?
A ešte jedna téma: “rizikový
príplatok“ je u nás 33,50 eura, teda druhý najnižší, keďže najnižší je
0 eur. Dnes pri televíznych záberoch zo súdov či zo služobných zákrokov bežne vidíte len príslušníkov v kuklách – čo je určite dobré a
pre ich ochranu vhodné. My na
mieste činu, pri rekonštrukciách i
na súdoch vystupujeme ako pracovníci ústavu - so svojím menom,
priezviskom, adresou trvalého pobytu a svojou tvárou. A verte, že je
dosť nepríjemné, ak vás v nejakom
hypermarkete pristaví statný občan a oznámi vám, že to nedovolené ozbrojovanie si už odsedel a vy
synovi vysvetľujete, kto bol ten ujo,
s ktorým ste sa rozprávali.
l Čo na záver?
Určite nie som sám, ktorému
ani tak nejde o príplatok, lebo v
mnohých situáciách by som pokojne tie peniaze radšej položil na
stôl, ako by som mal byť a robiť v
tesnej blízkosti mŕtvych, alebo ich
častí, obetí, pozostalých alebo poškodených. Ide mi o princíp. Na
KEÚ pracujú a určite aj v budúcnosti by mali pracovať odborníci.
Ale starneme, prijať mladých a najmä schopných aj k nám je čoraz
ťažšie. A keď bude ministerstvo
ďalej osekávať aj tých zopár “výhod”, ktoré majú odzrkadliť spoločenský význam a náročnosť našej
práce, jej rizikovosť z viacerých
hľadísk, tak sa možno rok či dva
nič nebude diať, ale starší odídu,
noví kvalitní neprídu... Potom sa
nástupcovia terajších zodpovedných budú obzerať okolo seba a
budú sa pýtať, kde sa stala chyba.

Peter Ondera

Ochranné prostriedky? Áno. Ale pokazená hlava sa ťažko opravuje...

A zábery z NCIS, verte mi, majú
veľmi ďaleko od reality. Nechcel by
som oblasť ochranných pracovných prostriedkov veľmi rozoberať,
pretože moja osobná skúsenosť s
rukavicami je taká, že vás opustia
kedy ony chcú. Zlé je, keď v tých
rukaviciach práve skúmate vrecia,
v ktorých boli niekoľko rokov zakopané telá a tieto z nich pomaly vytekajú. Ďalšia alternatíva: tzv. hurá
výjazd. Tu sme konečne ako tak
nepredvídateľne ohrození, ale následne prichádza otázka, “koľko
krát mesačne idete na výjazd?” a
sme v koncoch. Je ťažké plánovať
trestnú činnosť... ideme vždy, keď
o to niekto požiada. Ráno, na
obed, večer aj v noci, hoci veľká
väčšina pracovníkov nemá platenú
pohotovosť a ani služobný telefón.
l Ochrannými prostriedkami
ste vybavení, ale spomínali ste,
že nie na všetky druhy ohrozenia existujú.
Áno. Čo napríklad použijete, ak
máte napísať posudok na obsah
DVD nosičov, je ich plný kufor a
nachádza sa na nich detská pornografia, z ktorej sa vám obracia žalúdok a v noci sa vám sníva o sexujúcich detičkách? Aká je proti tomu ochrana? Možno tmavé okuliare, ale kto sa potom pod to podpíše... Ako sa chrániť, ak máte samovrahovi vybrať z ruky zbraň –
pravdepodobne nabitú - keď má
ešte na kohútiku stuhnutý prst?
Zavrieť oči – možno, ale …. Čo robiť, keď musíte skúmať povrch stola, za ktorým ešte pred chvíľou sedel „chemik“, z ktorého to, čo ostalo, odniesli v malom vreci... Nie
som psychológ ani psychiater, ale
asi som niekde čítal, že pokazená
hlava sa ťažko opravuje. Aké riziko
podstupujú ľudia, ktorí majú v pra-

Zhováral sa Peter Ondera
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Milé stretnutie s priateľmi a kolegami

APRÍL 2019

V dňoch 03. – 05. apríla 2019
sa v Banskej Štiavnici konalo
stretnutie vedenia Odborového
zväzu polície v Slovenskej republike so zástupcami vedenia Nezávislého odborového sväzu Polície České republiky. Predmetom
stretnutia bola výmena skúseností v oblasti vedenia sociálneho
dialógu, poskytovania právnej
ochrany či koncepcie ďalšieho

rozvoja zastávania práv a oprávnených záujmov členov oboch
odborových zväzov a spolupráce
do budúcnosti.
Na neformálnom večernom
programe sa zúčastnil aj prezident Konfederácie odborových
zväzov Slovenskej republiky Marián Magdoško.
Pavol Paračka

Ďakovný list lekárov darcovi kostnej drene

Dostal sa nám do rúk ďakovný list z Národného centra darcov
kostnej drene, adresovaný Ministerstvu vnútra SR. List vysoko oceňuje prístup registrovaného darcu JUDr. Justiniána Bartka, ktorý
ochotne podstúpil všetky vyšetrenia, aby mohol darovať dreň konkrétnemu pacientovi a pravdepodobne mu tak zachránil život. Podľa
autoriek listu RNDr. Márie Kušíkovej a Mgr. Denisy Stemnickej je
pán Bartko jeden z len 38 slovenských darcov, ktorému bola po zistení zhody odobratá dreň pre konkrétneho pacienta. JUDr. Justiniánovi Bartkovi vyslovujeme za ochotu a obetavosť veľké uznanie o to
viac, že je členom OZP v SR a predsedom našej organizácie č.1000 pri KR PZ v Košiciach. Klobúk dole!
-on-

Americký stafordširský teriér dohrýzol celú rodinu, ale to nebol koniec drámy...

Na mieste zasahoval aj vrtuľník

Neuveriteľná dráma sa udiala
v obci Sabina v severných Čechách. Rodinný pes plemena staford na záhrade rodinného domu

najprv zaútočil na šesťročného
chlapca a potom aj na jeho strýka
- majiteľa psa, ako aj na starého
otca, ktorí prišli chlapca chrániť.
Všetkých troch pes vážne zranil.
Keď napokon susedia psa odohnali, volali záchranárov aj od-

chytovú službu, aby psa spacifikovala. Pre zranených prišli sanitky. Muž z odchytovej služby po
príchode odparkoval svoje auto,
nezatiahol však ručnú brzdu, vo-

zidlo sa pohlo, muža zrazilo a
spôsobilo mu ,,rozsiahle ťažké
zranenia“, do obce tak napokon
priletel aj vrtuľník so záchranármi. Všetci zranení skončili v sokolovskej nemocnici, muža z odchytovej firmy museli následne
previezť na špecializované zdravotnícke pracovisko do Prahy.
Takéto príhody sa nedajú vymyslieť, tie sa musia stať... Prečo
pes zaútočil, zatiaľ nie je jasné, aj
chlapca staford poznal odmalička. Prípad vyšetruje polícia.

,,Bleskové“ ministerské rozhodnutia...

V marcovom vydaní POLÍCIE z roku 2017 sme kritizovali fakt, že stravná jednotka pre
mladých policajtov v našich
,,základných“
policajných
školách je len 2.90 eura, pričom chovanci v polepšovniach, teda v reedukačných
zariadeniach mali v tom čase
stravnú jednotku len o 10 centov nižšiu, teda 2.80 €. Vtedajšia ombudsmanka narobila
veľký krik - nie však kvôli mladým policajtom, ale kvôli chovancom v polepšovniach - vraj
je to hrozné, že ich štát nechá,
chudáčikov maličkých, takto
hynúť od hladu... Najsociálnejší rezort sa nad kritikou
hlboko zamyslel a bleskovo
zvýšil stravnú jednotku pre

stali nový výmer až teraz k 1.aprílu, stravnú jednotku ministerstvo vnútra zvýšilo na 3.50 €.
/raňajky 1,03 €, obedy 1,42 €,
večere 1,05 €/ Po dvoch rokoch!!!!!
Medzitým sú už nákupné ceny potravín zasa niekde inde...
Ako sa čitateľ môže presvedčiť aj
na s. 8 tohto vydania, ministerstvo práce musí kvôli razantné-

Na jarnom zasadaní Rady
predsedov ZO OZP predseda
zväzu Viktor Kiss odovzdal
pamätnú plaketu Mariánovi Peniakovi, ktorý viedol ban-

skobystrickú základnú organizáciu celých 16 rokov. Ako v
ďakovnom prihovore zdôraznil
Viktor Kiss, po odchode zanieteného Dušana Harváta Marián

chovancov polepšovní na
3.36 €.
Na policajných školách sa,
pokiaľ viem, nemenilo nič. Obe
naše ,,základné“ SOŠ PZ napriek zasielaným žiadostiam do-

Na rozlúčku po šestnástich rokoch...
Dlhoročný predseda ZO z B. Bystrice Marián Peniak odovzdal žezlo

úspešne zvládol aj zlúčenie
dvoch bystrických organizácií,
odborový tím je životaschopný a

/podľá www.idnes.cz -on-/

Dobrovoľní darcovia krvi ,,pustili žilou“ už takmer 205 litrov krvi

V pondelok 8. apríla
2019 prebiehala na KR
PZ v Žiline dobrovoľná
akcia pod
názvom
„Policajná kvapka
krvi“. Záštitu prevzal riaditeľ krajského riaditeľstva plk.
PhDr. Aurel Gonščák, ktorý ju aj inicioval (V uplynulých
štyroch rokoch zorganizovalo žilinské
KR PZ už osem akcií „Policajná kvapka krvi“, celkovo sa na nich zúčastnilo 436 dobrovoľných darcov krvi, ktorí darovali takmer
182 litrov krvi). O dobrovoľné
darovanie krvi prejavilo v pondelok záujem celkovo 52 dobrovoľ-

mu zvyšovaniu cien potravín v
zmysle zákona upraviť hodnoty
denných cestovných náhrad ,,na
služobkách“, a tým aj hodnotu
minimálnej výšky gastrolístka na
3.83 €.
Stravná jednotka pre mladých
ľudí v policajných školách je
však iná, povedal by som, že
prioritná kategória. Jej cenovú
úpravu za dva roky stihla medzitým takmer ,,zožrať“ inflácia.
Výška stravnej jednotky na policajných školách však musí - alebo by mala byť - odzrkadlením
záujmu tohto štátu o svoju vnútornú bezpečnosť aj tak, že rezort bude záujemcom o štúdium
ponúkať dôstojné študijné podmienky -stravu nevynímajúc.
Áno?
Peter Ondera

udržal si vysokú organizovanosť.
Predsednícke žezlo po Mariánovi Peniakovi prevzala Lívia
Špitolová, slúži v železničnej
polícii./na snímke/
-on-

ných darcov krvi, ,,pustili žilou“
ďalších 23 litrov krvi. Akcia nebola určite posledná a krajské

Predseda SMER-u Robert Fico rokoval s odborármi

riaditeľstvo bude aj v budúcnosti
organizovať „Policajnú kvapku
krvi“, a tak nezištne pomáhať
tým, ktorí to bezprostredne potrebujú.
R. Moravčík, KR PZ Žilina

Odborári chcú maximálne
sto hodín nadčasov a vyššie
príplatky za ne. Šéf Smeru Robert Fico považuje za reálne,
že to získa podporu parlamentu.
Na májovej schôdzi parlamentu predloží vládny Smer-SD
zákony týkajúce sa materskej,
rodičovského príspevku, ale aj
opatrenia na pomoc rodinám prvákov základných škôl a zvýšenie vianočného dôchodku. Infor-

moval o tom predseda SmeruSD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii v Národnej rade SR po stretnutí s odborármi.
O pripravovaných návrhoch
Fico oboznámil prezidenta KOZ
SR Mariána Magdoška a predsedu Rady OZ KOVO Emila Machynu.
„Doplnil, že z ich strany prišli
aj ďalšie návrhy. Medzi nimi je
tiež otázka nadčasov. „Je to riešenie, ktoré považujeme za veľ-

Myšlienka mesiaca: ,,Je to zaujímavé, ale čím ďalej tým viac akosi pribúda ľudí, ktorí argumentujú slušnosťou, ale sami sa správajú úplne inak. Takúto zmenu však Slovensko naozaj nepotrebuje.“

mi elegantné,“ povedal Fico
s tým, že by mohli získať aj podporu v parlamente.
Odborári chcú skrátiť nadčasové hodiny a zvýšiť príplatky za
ne. „Chceme, aby to bolo
100 hodín a vyššie príplatky,“
povedal predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna. Za výsledky
v práci očakáva aj adekvátnu
odmenu.
/TASR. 4. 4. 2019/
/Juraj Hrabko, politický komentátor, www.teraz.sk, 3.4.2019/
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V Bratislave sa konal 23. ročník súťaže o Putovný pohár POLÍCIE a X. majstrovstvá MV a polície v stolnom tenise

Organizátormi majstrovstiev boli Únia telovýchovných
organizácii polície, Odborový zväz polície v SR, Športový
klub polície pri APZ.
Po štátnej hymne turnaj otvoril
podpredseda OZP v SR Roman
Laco. Na otvorení sa zúčastnili
hostia: predseda SSTZ Zdenko
Kríž, generálna riaditeľka SSTZ
Ivica Hatalová, športová riaditeľka SSTZ Eva Ódorová, riaditeľ
odboru výcviku PPZ Milan Šagát,
generálny sekretár UNITOP-u Juraj Filan a zástupkyňa ŠKP pri
APZ Anna Kozaňáková.
Tradične výborné podmienky
pre súťažiacich vytvoril SSTZ vo
svojom stolnotenisovom centre
na Černockého ul. v Bratislave
Prví štyria v každej kategórii získali poháre a diplomy. Ceny odovzdali Roman Laco, podpredseda

Poradie:

v štvorčlenných skupinách, z ktorých prví traja postúpili do hlavnej
súťaže, ktorá sa hrala vyraďovacím systémom.
O medaily bojovali dlhoroční
účastníci turnaja a prekvapením
bol len Peter Vican z KR PZ Bratislava, ktorý skončil na 3. mieste
spolu s Jaroslavom Vlasatým
z KR PZ Trenčín.
X. majstrovstvá MV SR a PZ
– registrovaní hráči v SSTZ - 45
hráčov
Súťaž registrovaných hráčov
mala už tradične vysokú úroveň,
prím opäť hrali extraligoví a prvoligoví hráči, ktorým plnohodnotne
sekundovali aj hráči predovšet-

klad družstva PZ SR budú tvoriť
obaja finalisti, doplnení o ďalších
hráčov podľa momentálnej formy
a prípadnej internej kvalifikácii.
Predovšetkým už niektoré štvrťfi-

Poradie:

ŽENY

1. Martina KANDEROVÁ - KR PZ Žilina – majsterka MV
SR a polície pre rok 2019
2. Gabriela GOŽOVÁ - KR PZ Prešov
3. Zuzana NEMČOKOVÁ - PPZ
Dana MATVIAKOVÁ - KR PZ Bratislava
z posledných majstrovstiev Európy PZ z Varny. Vzhľadom k tomu,
že tohtoročné ME budú v Bratislave, bolo by dobré, keby sa nám
podarilo prvýkrát na tieto majstrovstvá postaviť aj družstvo žien.
Predpoklady k tomu vytvára aj
skutočnosť, že obidve finalistky
turnaja žien sú príslušníčkami PZ.
Je však potrebné, aby naďalej intenzívne trénovali pod vedením

REGISTROVANÍ HRÁČI

1. Miroslav GAJDOŠ – KR PZ Nitra - majster
MV a PZ pre rok 2019
2. Slavomír KRÁL - KR PZ Bratislava
3. Tichomír REVAJ
– KR PZ Košice
Róbert ZACHER – HaZZ

OZP v SR a Juraj Minčík, riaditeľ
Športového centra polície.
Spolu sa prihlásilo na turnaj 75
hráčov, z toho bolo 68 mužov a 7
žien. Samotnej súťaže sa zúčastnilo 65 mužov a 5 žien
- spolu 70 hráčov v troch kategóriách.
Hlavným rozhodcom turnaja
bol tradične Ján Vaniak, predseda
komisie rozhodcov SSTZ a člen
ŠKP pri APZ.
Podľa jednotlivých kategórii:

PPP – neregistrovaní hráči –
20 hráčov
Oproti minulým rokom mala
súťaž neregistrovaných hráčov
opäť vyššiu úroveň, čomu prispeli
najmä niektoré nové mená, ktoré
sa turnaja zúčastnili.
Nedarilo sa minuloročnému víťazovi Jánovi Szalayovi, ktorý už
v prvom kole skončil na rakete
strieborného Petra Vicana. Svoj
štandard si udržali z minulých rokov ostatní medailisti, nad ktorými
vynikal Marek Chaľ, v minulosti
výborný aktívny hráč.
Súťaž sa hrala kombinovaným
systémom, v prvom stupni

družstva ŠKP Trnava, terajšej generálnej sekretárky SSTZ. Veríme, že Lucia Truksová sa čo najskôr vylieči zo zranenia a bude
obhajovať minimálne 2. miesto

kým druhých a tretích líg z jednotlivých regiónov.
Táto súťaž mala osobitnú príchuť, nakoľko v dňoch 19.-22.

nálové, a najmä semifinálové a finálové zápasy dosiahli vysokú ligovú úroveň.
Rovnako ako súťaž neregistrovaných hráčov sa hralo kombinovaným systémom, avšak zo skupín postupovali do hlavnej súťaže
len prví dvaja hráči.

Poradie:

Cenu útechy získal Miroslav Kolář
septembra 2019 sa v Bratislave
uskutočnia Majstrovstvá Európy
policajných zborov pod hlavičkou
USPE. Tak je možné povedať, že
zápasy medzi favoritmi boli vlastne aj čiastočnou kvalifikáciou
a bojom o účasť v policajnom
družstve SR na ME.
Je možné predpokladať, že zá-

Víťazom súťaže útechy sa stal
Miroslav Kolář, výsluhový dôchodca.
Celkovo je možné X. majstrovstvá PZ a MV SR a 23. ročník PPP hodnotiť po každej
stránke ako úspešný, na vysokej športovej a spoločenskej
úrovni. Prispeli k tomu samotní
organizátori s dlhoročnými
skúsenosťami, ako aj SSTZ,
ktorý poskytol stolnotenisovú
halu aj s ďalšími priestormi, za
čo im patrí poďakovanie.
Príprava a samotná organizácia Majstrovstiev Európy PZ
v dňoch 19-22. septembra 2019
si vyžiada nemalé úsilie a
množstvo
profesionálnych
i dobrovoľných funkcionárov.
Zabezpečiť bude potrebné aj
dostatočný počet rozhodcov
s rozhodcovskými licenciami.
Nakoľko účastníkmi majstrovstiev budú príslušníci policajných zborov z Európy, boli by
sme radi, keby aj medzi rozhodcami boli predovšetkým príslušníci PZ a MV SR, držitelia
rozhodcovských licencíí. V prípade, že by mali záujem o rozhodovanie na ME aj ďalší aktívni hráči stolného tenisu z radov
príslušníkov PZ, prosíme ich,
aby sa čo najskôr prihlásili
u
Jána
Vaniaka,
email:
Sstz6@sstz.sk a začiatkom
septembra by sme pre nich zorganizovali školenie rozhodcov.
Ján Vaniak, hlavný rozhodca
Poznámka redakcie: Aj na
tomto mieste chceme v mene
redakcie POLÍCIA poďakovať

Ženy:
Úroveň súťaže žien značne
utrpela neúčasťou dvoch aktívnych hráčiek stolného tenisu a minuloročných víťaziek – Lucie
Truksovej z Akadémie PZ, členky
širšieho kádra reprezentačného
družstva žien SR a Ivice Hatalovej, aktívnej hráčky 2. ligového

NEREGISTROVANÍ HRÁČI

1. Marek CHAĽ – KR PZ Bratislava
2. Igor ANDRÁŠ – KR PZ Banská Bystrica
3. Peter VICAN – KR PZ Bratislava
Jaroslav VLASATÝ - KR PZ Trenčín

skúsených trénerov, k čomu by
bolo potrebné vytvoriť vhodné
podmienky a osloviť kvalitných
trénerov.
Vzhľadom k tomu, že nakoniec
sa súťaže zúčastnilo iba 5 žien,
hrali v jednej skupine, v ktorej sa
stretli každá s každou, čo je najspravodlivejší systém.
Súťaž útechy:
Hráči, ktorí sa umiestnili v základných skupinách v obidvoch
mužských kategóriách na 3. a 4.
mieste, mali možnosť prihlásiť sa
do súťaže útechy, ktorá sa hrala
vyraďovacím systémom.

hlavnému rozhodcovi oboch
podujatí tohto ročníka Jánovi
Vaniakovi, ktorý je od samého
vzniku dušou každého ročníka
súťaže o Putovný pohár POLÍCIE. Hlavným rozhodcom bol
vo všetkých 23 ročníkoch tohto
skvelého podujatia! Prajeme
mu najmä, aby prekonal zdravotné ťažkosti a ešte dlho šíril
medzi športovcami svoj zápal,
entuziazmus a zmysel pre fair
play.
Za redakciu praje Peter Ondera
Snimky -on-
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Policajti sa ponáhľali na miesto leteckého nešťastia...

Dvojnásobná tragédia v Nemecku

dič a 22-ročná žena. Zrážka vozidiel vo veľkej rýchlosti mala veľmi
tragické následky. Mladý pár bol

Posledný marcový deň sa stala v Nemecku, v blízkosti
Frankfurtu nad Mohanom, veľká tragédia. Z dosiaľ neznámych príčin sa po prílete z Francúzska zrútilo na špargľovú plantáž neďaleko obce Erzhausen malé lietadlo.
Okrem pilota v ňom zahynula jedna z najbohatších Rusiek
Natalija Filevová, spolumajiteľka leteckej spoločnosti S7
Group spolu so svojím otcom. Lietadlo po dopade úplne
zhorelo. Majetok nebohej Rusky sa odhaduje na 535 miliónov eur.

Na miesto tohto leteckého nešťastia sa v označenom policajnom vozidle so zapnutým modrým majákom ponáhľala trojčlenná policajná hliadka. Z protismeru do nich vletelo osobné auto,
v ktorom sa viezli 24-ročný vo-

na mieste mŕtvy, troch policajtov
s ťažkými zraneniami hospitalizovali, sú však mimo ohrozenia života, uviedli médiá.

/podľa nemeckej tlače – on-/

Cena gastrolístkov musí reagovať na vzrast cien vo verejnom stravovaní

Čoskoro vzrastie minimálna hodnota gastrolístka

Ceny jedál a nápojov v slovenských reštauráciách vzrástli do
takej miery, že ministerstvo práce
musí upraviť výšku stravného.

Návrh prichádza ani nie po roku,
keď si zamestnanci naposledy
polepšili. Akú najnižšiu hodnotu
bude mať gastrolístok?

Kým dnes ide o 3,60 eura, asi
od júna to bude o 23 centov
viac. „Odo dňa účinnosti opatrenia bude mať zamestnanec nárok
na stravovaciu poukážku minimálne v hodnote 3,83 eura,“ informuje Veronika Husárová z ministerstva práce.
Zvýšenie stravného vyplýva zo

zákona o cestovných náhradách. Vykoná sa, keď sa vývoj
cien v reštauráciách porovná
s údajom, ktorý predchádzal poslednej valorizácii, a rozdiel je aspoň 5 percent. Teraz vo februári
ceny jedál a nealkoholických nápojov vzrástli o 5,8 percenta.
/www.cas.sk, 29.3./

To je fór!
Stará škola

Požiadal som dcéru, aby mi podala noviny. Urobila mi
prednášku, ako som neznesiteľne staromódny, gramotní
ludia predsa dnes používajú tablety! A podala mi svoj
iPad. Mucha nemala šancu.

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU

M A R E C 2019

Čiastka 20
20. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru
č. 26/2017 o zriadení špecializovaného tímu v znení rozkazu prezidenta Policajného zboru č.
108/2018
Čiastka 21
21. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o policajnej akcii „Beta“

Čiastka 22
22. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o streleckej príprave
príslušníkov Policajného zboru
zaradených do I. výcvikovej skupiny
Čiastka 23
23. Pokyn Prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení pokyn
prezídia Policajného zboru č.
64/2014 o postupe pri krytí chovných psov a chovných súk
Čiastka 24
24. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o policajnej akcii
„Modrá 24“
Čiastka 25
25. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o opatreniach v II.
štvrťroku 2019 v cestnej premávke
Čiastka 26
26. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej jednotky
Policajného zboru vyslanom na
územie republiky Severného Macedónska

Aj v Zlínskom kraji rušia
policajné oddelenia,
chýbajú ľudia

Pre nedostatok policajtov
vedenie krajskej polície ruší
obvodné oddelenie v Napajedlách, necháva tu len policajnú
stanicu a redukujú sa aj ďalšie
policajné pracoviská, o ďalších
sa ešte rozhoduje.
Starostovia obcí a miest
v kraji sú takýmto vývojom veľmi znepokojení, veď už teraz
má tento kraj štatisticky v pomere k počtu obyvateľov najmenej policajtov. Starostovia
ponúkajú ministerstvu pomoc
pri nábore nových ľudí a sú
ochotní poskytnúť príslušníkom aj výhodné nájomné ubytovanie, len aby udržali obvodné oddelenia v chode. Niektoré obce prestali od polície pýtať nájomné za obecné či
mestské priestory, v ktorých
sídlia.
Krajské vedenie polície
v Zlíne ubezpečuje starostov,
že takéto redukcie policajných
sídiel alebo obmedzenia rozsahu služieb nijako neznížia
ochranu verejného poriadku
v obciach, policajti budú hliadkovať aj z iných obvodných oddelení. Predstavitelia samosprávy sľubom veľmi neveria,
boja sa, že obmedzenie služieb na policajných staniciach
postupne povedie k ich úplnému zatvoreniu.
/podľa www.idnes.cz, -on- /

Uzávierka

Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 13. mája 2019.
Redakcia

Sofistikovaní školáci

V autobuse prímestskej dopravy na Záhorí som si vypočul rozhovor dvoch vari deväťročných školákov. Radili sa, že pôjdu do miestnej samoobslužnej predajne potravín a kúpia si čipsy. „Tie musíme
hneď otvoriť a začať jesť,“ hovoril ten vyšší. „ No a kde sú nanuky,
tam ona nevidí, nanuk strčíš medzi čipsy, aby bol celkom zakrytý
a pôjdeme k pokladni. Peniaze na
čipsy mám,“ dirigoval vyšší.
Potom chlapci vystúpili a zrejme „išli na vec“. Šikovne, sofistikovane vymyslené! povedal som si v duchu. Kde to tie decká berú, také nápady?!
Nuž, naučili sa od nás, dospelých. Tiež je medzi nami dosť takých, čo už vedia veľké krádeže sofistikovane schovávať do niečoho malého, legálneho a dokonca vraj záslužného...
-on-
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