Vážený pán riaditeľ,
s poľutovaním sme prijali skutočnosť, že Vám zdravotné problémy zabránili zúčastniť
sa rokovaní valného zhromaždenia ASCHUS dňa 3.3.2012, kde sme mali pripravený okruh
problémov, o ktorých sme chceli s Vami diskutovať.
Výbor ASCHÚS bol valným zhromaždením poverený, aby tento okruh otázok s vami
prejednal.
Na základe uvedeného Vás žiadame o odpovede na nasledovné otázky:
1. je pravdou, že ŠOP SR plánuje vypísať verejné obstarávanie na nákup terénnej obuvi?
Ak áno, akou formou má byť v budúcnosti v praxi realizovaný výber obuvi pre
jednotlivých pracovníkov, keďže obuv je vysoko individuálny prvok OOPP a aj veľkí
dodávatelia sa špecializujú na niekoľko málo druhov a značiek, s ktorými obchodujú.
2. ak áno, kedy bude proces verejného obstarávania začatý a kedy ukončený? Nie je
možné, aby niekoľko mesiacov (ako je obvyklý čas pre obstarávanie), nebol
umožnený nákup terénnej obuvi pre pracovníkov, ktorí na ňu majú nárok.
3. prečo sa nedodržiava smernica ŠOP SR zo dňa 21.4.2004, ktorou sa ustanovujú
pravidlá používania rovnošaty ochrany prírody a služobného označenia zamestnancov
ŠOP SR – strážcovia ŠOP SR už od roku 2005 nemali možnosť obmeny súčastí
rovnošaty. V súčasnosti sú už v minulosti im pridelené uniformy nenositeľné z dôvodu
opotrebenia a tak sa znovu vraciame do stavu pred pridelením uniforiem, kedy
strážcovia pri výkone služby nosili rôzne súčasti odevu. Tento stav je nevyhovujúci
a znižuje autoritu strážcov pri riešení protiprávneho konania zisteného pri výkone
služby.
Na uvedené otázky žiadame odpoveď v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to písomnou formou.
Zároveň Vás žiadame, aby ste nám oznámili možný termín osobného stretnutia, na ktorom
by sme s Vami chceli prerokovať nasledovný okruh tém:
-

víkendová práca strážcov a práca v poobedných a nočných hodinách
vytvorenie jednotného systému práce strážcov
územná pôsobnosť strážcov
personálne zabezpečenie strážnej služby
koordinácia strážnej služby ŠOP SR
právna pomoc pri konaniach na súde, alebo podaniach svedeckých výpovedí orgánom
činným v trestnom konaní
výstroj a výzbroj a technické vybavenie strážnej služby

