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pretoe je o 1,1 miliardu korún
nií ako rozpoèet pre rok 2006.

Snímka npor. Karol Erney

Pôvodný, dosia¾ známy návrh
rozpoètu hodnotím ako rizikový,

K tomu si musíme pripoèíta povinnos rezortu uspori 10 percent. Rezort má pritom u chronicky podhodnotený rozpoèet,
ktorý aj v tomto roku nútil k regulácii poètu prijatých policajtov na
neobsadené
systemizované
miesta. Výdavky, ktoré ili v tomto roku na prevádzkové náklady,

Prievidzkí policajti vysoko zabodovali na medzinárodnej súai v Kalocsi. Bliie na s.4

sú pritom o 100 miliónov korún
niie ako v roku 2005. Dos ako si viem predstavi ïalí pokles.
l Minister Kaliòák vidí rezervy napríklad v dosia¾ èasto
nehospodárnom verejnom obstarávaní
Nepochybne, zrejme sa ete
len ukáe, ko¾ko je v nich utopených peòazí  najmä pri ve¾kých
investièných akciách, ako je napríklad zabezpeèenie východnej
hranice. Myslím, e vetky tieto
veci je potrebné zverejni hneï
ako to len bude moné, aby niektorí ¾udia nemali pocit, e vetko, èo urobili, sa obíde bez trestu. Vidím tu vak aj ïalie riziká,
resp. dôvod, pre ktorý sa prehlbuje vnútorná zadåenos rezortu  a to sú rôzne megaakcie,
ktoré dominujú v naich investíciách na úkor napríklad základnej údrby a opráv objektov èi
potrebnej modernizácie techniky
pre bený výkon. Stovky miliónov korún sa investujú na etapy,
èo spôsobuje  napríklad pri
spojovacích systémoch  e
(Pokraèovanie na strane 2)

Nový tátny tajomník Ministerstva vnútra SR Jozef Buèek pre mesaèník POLÍCIA:

Moje vymenovanie chápem ako výzvu 

Hasièský a záchranný zbor,
Horská sluba i Civilná ochrana
sú v kompetencii nového tátneho tajomníka MV SR Jozefa Buèeka. Vzh¾adom na mnostvo
úloh, ktoré tieto zloky vykonávajú v súèinnosti s Policajným

zborom, redakcia POLÍCIA poiadala JOZEFA BUÈEKA o
vstupný rozhovor. Uskutoènil sa
5. septembra 2006.
l Pán tátny tajomník, pôvodným povolaním ste uèite¾,
potom ste dlhé roky pôsobili v

hospodárskych
manaérskych funkciách. Uplynulé volebné obdobie ste boli poslancom za SMER, pôsobili ste vo
viacerých výboroch NR SR
brannobezpeènostného charakteru. V èom vám je zverená

problematika blízka, ako vnímate monosti svojho aktívneho prínosu?
Som fyzik a mám portového
ducha, mám manaérske skúsenosti, môj poh¾ad a spôsob ria(Pokraèovanie na strane 3)

kandál okolo prieskumov má jasných vinníkov...

Taký imid je naniè!

O afére, padajúcej na hlavy
Palkovho riadenia rezortu, písala POLÍCIA u v júnovom èísle.
Ete za ministra Martina Pada
sa prevalili niektoré okolnosti
tohto èudného keftu a pán minister Pado (SDKÚ) nemal v tesne predvolebnom období inú
monos, ako okamite (8. júna)
poiada úrad kontroly ministra o
preverenie indícií, nasvedèujúcich mrhanie prostriedkami rezortu. Hoci éfovi tohto kontrolného úradu niè nebránilo kona
ani predtým Alebo áno?
Zopakujme v skratke základné fakty: záhadným výberovým

konaním dostala firma TAKT z
Frentátu pod Radhoom ete v
roku 2004 objednávku na uskutoènenie prieskumov, ktoré mali
zisova vzah obyvate¾ov Slovenska k ministerstvu vnútra, k
jeho jednotlivým zlokám  a potom aj vzah k osobe ministra
Vladimíra Palka (KDH). Reprezentatívnych prieskumov malo
by sedem  dovedna za takmer
sedem miliónov slovenských korún. V skutoènosti firma TAKT
pod vedením konate¾a Eduarda
Hilera staèila do konca roka
2005 urobi iba pä prieskumov
Za kadý jej ministerstvo vnútra

reálne vyplatilo takmer milión
korún, ïalie dva prieskumy u
Palko nestaèil objedna, keïe
spolu s ïalími reprezentantmi
KDH ostentatívne odiiel z Dzurindovej vlády.
Èia zodpovednos?
Realizované objednávky v
zmysle zmluvy a jej piatich dodatkov podpisovali vtedají riadite¾ kancelárie ministra vnútra
Vladimír Pèolinský a éf ekono-

mickej sekcie Martin Cebo. Kontaktnou osobou na zabezpeèenie celého procesu s èeskou
stranou bol Vladimír Belohlávek
zo strany ekonómov a hovorca
ministra vnútra Boris Aaltoviè.
Ale do projektu mala èo hovori
aj jeho ïalia stranícka kolegyòa
z Kresanskodemokratickej mládee Slovenska  riadite¾ka komunikaèného odboru kancelárie
ministra Monika Kuhajdová.
Pointa je v tom, e
tento prieskum, zaplatený naimi obèanmi, sa vo
ve¾kej miere zaoberal
imidom osoby ministra
Palka, skúmaním jeho
ega vo vzahu k funkcii 
vrátane odporúèaní firmy
pre ministra, ako má postupova ïalej, keï chce
by ob¾úbený a úspený.
Keïe prieskum vyhodDaniel Lipic a Vladimír Palko: ich egá nocoval napríklad aj
(Pokraèovanie na strane 3)
sa stretli v tej istej èeskej firme TAKT
Ilustraèná snímka: Peter ákoviè

Kvôli neutíchajúcemu záujmu, ako 5. septembra uviedol tlaèovú besedu hovorca Erik Tomá, informoval minister vnútra Robert Kaliòák o výsledkoch zistení úradu
kontroly vo veci socio  psychologického prieskumu verejnej mienky moravskou firmou TAKT. Hoci objemovo
patrí toto výberové konanie z Palkovej éry medzi takmer
zanedbate¾né, z h¾adiska poznania charakteru objednávate¾ov má ve¾kú vypovedaciu hodnotu
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CENA 3 Sk

Riziká budúcoroèného rozpoètu
Hoci definitívny návh rozpoètu MV SR pre rok 2007 zákonite ete nemôeme pozna, predchádzajúci rozpoèet
bol schválený výh¾adovo aj pre roky 2007 a 2008. Predseda OZP v SR MIROSLAV LITVA v òom vidí ve¾ké hrozby pre stabilitu finanènej situácie rezortu v budúcom roku:

l Aké strelivo?

Strach

Èítal som úvahu akéhosi filozofa, ktorý sa pokúal dokáza, e skutoènou motiváciou
vetkého ¾udského konania je
strach. Strach pred nieèím,
pred niekým, strach zo seba
samého. Filozof preto vnímal
tento pocit strachu ako uitoèný, oznaèoval ho za jeden zo
základných ¾udských vnemov,
zhmotnený v obyèajnom ivoèínom pude sebazáchovy a
urobil zo strachu akéhosi vehýbate¾a vesmíru.
Nu, táto teória má nieèo do
seba. ¼udský strach je skutoèným motivaèným faktorom velièoho, èo v ivote urobíme alebo neurobíme. Najeme sa, pretoe máme strach z hladu. Nekradneme  èasto nie z presvedèenia, ale zo strachu, e
nás prichytia. Bojíme sa trestu
a hanby Na pracovisku velièo robíme, èo sa nám aj nechce, pretoe sa bojíme éfa.
Bojíme sa nezamestnanosti, ivota bez peòazí, preto pracujeme, bojíme sa chorôb a preto
sa usilujeme i zdravo
Tí, èo vôbec a z nièoho nemajú strach, ijú pohodlnejie,
mnohokrát vak na úkor ostatných. Sú takí, èo sa neboja
hanby, veselo kradnú a ete sa
na nás usmievajú. Neboja sa
ani Boha, vravievali nai predkovia
Take strach dokáe  môe by aj uitoèný, lebo koriguje nae správanie, motivuje,
utvára rámce spoloèenského
správania sa. Nie je to vak
veliek. Mnohokrát je strach
tým najhorím, èo môe by,
pretoe oberá o aktivitu, zbavuje ¾udskej dôstojnosti, zväzuje ruky, demotivuje, vháòa do
pasivity, nièí medzi¾udské vzahy, pokodzuje spoloènos.
V rezorte máme za sebou
práve takéto obdobie strachu.
Strach z najvyích bol priam
hmatate¾ný a vadeprítomný.
Na chodbách, v kanceláriách, v
atniach, v domácnostiach zamestnancov. Vadeprítomný
strach je zhubný. Nièí ¾udí, núti
ich vyplavi zo seba najhorie
vlastnosti. V zúfalej snahe o
záchranu seba samého sú ¾udia schopní utopi najbliích
kolegov, známych, priate¾ov.
Strach na pracovisku je ivnou
pôdou udavaèstva, závisti, zloby, nenávisti, egoizmu, podlízaèstva, zákerníctva, servility.
Èlovek v atmosfére strachu je
netvorivý, bojí sa èoko¾vek urobi z vlastnej hlavy, aby si ho
náhodou niekto nevimol.
Sú vak riadiace typy, ktoré
povaujú strach za najúèinnejiu metódu riadenia. Bojme sa
takéhoto strachu! Ale nebojme
sa bojova proti nemu!
Peter Ondera
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M. Magdoko: Ministra Palka oklamali podriadení, alebo...

13,2  percentné navýenie platov? Iba prázdne s¾uby!
Porovnaním II. polroka
2006 a II. polroka 2005 dolo
k zvýeniu priemerného platu
v skutoènosti len o 10, 77 percent, èie nebolo dosiahnutých s¾ubovaných 13,2 percenta  taký je záver analýzy,
ktorú urobilo vedenie OZP v
SR na základe údajov poskytnutých generálnym riadite¾om
sekcie systemizácie a mzdovej politiky JUDr. Dominikom
Okenicom. Zistenia komentu-

Riziká...
(Pokraèovanie zo strany 1)

kým sa projekt dokonèí, systém
je morálne zastaraný, ak nie nefunkèný. Pritom priority
sa tu ve¾mi
èasto menili.
Verím, e sa
tento tok peòazí v ïalom období
podarí naM. Litva
smerova
tam, kde najviac chýbajú  a to
sú základné útvary.
l Nevidíte teda dôvod by
optimistom?
Nie je to ve¾mi populárne, ale
èísla svedèia o prudkom, stále
sa zväèujúcom náskoku armády. Nehovorím len o príjmoch
policajtov a vojakov, ale o toku
peòazí ako takom. Táto vláda si
musí zvái, èo povaujú obèania Slovenskej republiky za dôleitejie, v èom vidia prioritu
svojou optikou. Verím, e otázka vnútornej bezpeènosti je pre
obèanov dôleitejia.
(r)

je pre POLÍCIU podpredseda
OZP v SR MARIÁN MAGDOKO:
Keï odrátame ploných 350
korún, ktoré pridal pán minister
Palko v podstate pod tlakom naich protestných zhromadení,
tak by navýenie predstavovalo
len rovných 9 percent. Spolu s
vyie uvedeným príplatkom to
bolo 10,77% . Svedèí o tom aj
porovnanie údajov z tabu¾ky,
ktorú poskytol mesaèníku POLÍCIA generálny riadite¾ Sekcie
systemizácie a mzdovej politiky
MV SR Dominik Okenica. Navye musím poveda, e v súvislosti s ploným zvýením osobitných príplatkov o 350 Sk ilo o
úplne nekvalifikované rozhodnu-

rok, predstavovala 9 500 Sk.
Spýtajte sa policajtov, ko¾ko a
ktorí z nich to¾ko peòazí na odmenách dostal. A tak je to so
vetkými priemermi. Ná záver
je teda taký: pán exminister Palko, jeho hovorca Aaltoviè a generálny riadite¾ sekcie systemizácie a mzdovej politiky surovo
klamali nielen policajtov, ale aj
irokú verejnos, keï verejne vyhlasovali, e policajtom v II. polroku 2006 narastú platy o
13,2%. Pritom celý spor stavali
asi tak  èo tí policajti chcú, keï
dostanú to¾ko, èo dávno nedostali! V tom vidíme zavádzanie,
dnes u máme jasné dôkazy, e
to nebola pravda. Napokon, bolo
by dobré opýta sa aj policajtov,

PREH¼AD PRIEMERNÉHO SLUOBNÉHO PLATU PRÍSLUNÍKOV PZ
VYPLATENÉHO ZA OBDOBIE 01/2005  07/2006

priemerný sluobný príjem (v Sk )
(vrátane peòanej náhrady za sluobnú
pohotovos)
priemerný sluobný plat*
(§ 84 ods. 1 písm. a) a m) zákona
è. 73/1998 Z. z.)

obdobie

obdobie

obdobie

mesiac

01 - 06/2005

07 - 12/2005

01 - 06/2006

07/2006

24 813

27 235

27 526

25 329

18 709

19 714

20 748

21 839

pozn.: * bez zloiek sluobného príjmu: príplatok za výkon tátnej sluby nad základný èas sluby v týdni, príplatok za
tátnu slubu v noci, príplatok za tátnu slubu v sobotu a v nede¾u, príplatok za tátnu slubu vo sviatok, ïalí sluobný
plat, odmena, peòaná náhrada za sluobnú pohotovos, zahranièný plat, zahranièný príspevok.

tie, nesystémové a neodborné
rieenie vtedajej situácie, pretoe exminister Palko pouil na
zvýenie osobitných príplatkov
peniaze, ktoré nemal! To by neurobil snáï ani amatér. Jednoducho zvýil osobitný príplatok
plone, aby sa ukázal, ako chce
policajtom pomôc, ale na úkor
toho viazal cca 800 miest poli-

Z otvoreného listu ministra V. Palka
(November 2005)

Váené policajtky, váení
policajti,
dovo¾te, aby som Vás osobným listom informoval o vývoji v
oblasti Vaich platov, keïe
som nadobudol dojem, e sa
Vám nedostali niektoré dôleité
informácie.
V dos akých politických
rokovaniach v októbri o zostavení tátneho rozpoètu som zabezpeèil, e priemerný plat policajta vzrastie za 1 rok (konkrétne v porovnaní II. polroka 2006
s II. polrokom 2005) o 13,2,%.
Takýto nárast platov nebude
ma v roku 2006 iadna iná skupina v tátnom sektore. O takomto zvýení platov policajtov
rozhodla vládna koalícia u nieko¾ko týdòov pred zhromade-

cajtov, ktoré nemohli by obsadené. Take ¾udia pracovali viac
za menej peòazí, pretoe následne po zvýení osobitných
príplatkov dolo k zníeniu finanèných
prostriedkov
na nadèasovú prácu. Èie na jednej
strane policajtom dal a
hneï na druhej strane im
vzal. Do neM. Magdoko
ba volajúci
populizmus. A jeho nástupca
minister Pado na iados riadite¾ov KR PZ a tlaku OZP v SR odblokoval cca 150 tabu¾kových

ním policajných odborov v Bratislave, na ktorom sa demontrovalo za vyie platy.
Zvýenie platov prebehne v
dvoch krokoch:
1) V prvom kroku Národná
rada SR schváli zvýenie hodnostných príplatkov s úèinnosou od 1.1.2006. Ja som v uplynulých dòoch vydal nariadenie
o úprave osobitných príplatkov
policajtov. Tieto zmeny znamenajú, e od 1 .1.2006 sa priemerný plat kadého policajta
zvýi minimálne o 1000. Sk
brutto (hodnostný príplatok sa
zvýi o 650. SK a rizikový príplatok o 350. Sk)
2) V druhom kroku dôjde k
1. 7. 2006 k valorizácii platov o
6%.

SPOMIENKA
So smútkom oznamujeme vetkým bývalým spolupracovníkom, priate¾om a známym,
e nás dòa 4. júla 2006
vo veku 77 rokov
opustil ná milovaný VILIAM BILIK,
ktorý celý svoj produktívny ivot pracoval na
ministerstve vnútra ako vodiè autobusu.
Pohreb so zosnulým bol 7. júla 2006 v Devínskej Novej Vsi.
Venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

miest, prièom ostatné neobsadené tabu¾kové miesta zostali
zablokované pre nedostatok finanèných prostriedkov len preto,
e exminister Palko chcel za
kadú cenu obháji klamstvá o
navýení platov policajtov v roku
2006 o 13,2%.
l Myslíte si, e pán minister Palko a jeho hovorca Aaltoviè svojimi verejnými vyhláseniami vedome zavádzali,
alebo ide len o hru èísiel?
Kadý, kto si pozrie spomenutú tabu¾ku, zistí, e je do znaènej miery nezrozumite¾ná, zahmlievajúca a radový policajt sa
v nej ako zorientuje. Navye
ide opä neastný priemer, o
ktorom u vieme svoje. Napríklad priemerná odmena, vyplatená policajtovi za celý uplynulý

Nové Fabie

Do konca septembra dostanú policajti 215 nových motorových vozidiel koda Fabia za
pribline 77 miliónov korún.
Odovzdávanými autami sú biele, èervené a modré kody Fabia combi. Poèet nových sluobných vozidiel je 215. Bratislava dostane 28 kusov, Banská Bystrica 33, Koice 36, Nitra 32, Preov 32, Trenèín 17,
Trnava 18 a ilina 19.
Autá sú urèené pre poriadkovú, dopravnú, kriminálnu políciu a pre ïalie zloky. Pre
policajta je auto do urèitej miery aj kancelária, èie budeme
musie vozidlá vybavova ïalími a ïalími prostriedkami. Tie
budú slúi pri kontrole podozrivých osôb èi pri dopravných
priestupkoch, povedal pri príleitosti odovzdávania prvých
76 vozidiel z tejto várky minister vnútra SR Robert Kaliòák.
(mv)

veï u vedia, o ko¾ko sa im v roku 2006 zvýili platy a iadne
ïalie zvyovanie platov, na ktorom by mal zásluhu exminister
Palko, u nebude.
l Aké motívy mohli vies
pána ministra Palka?
Neviem, mohol by som len tipova, ale spýtajte sa pána exministra Palka . Nám je nesmierne ¾úto, e sa exminister Palko
obklopil  a je to jedno, èi vedome alebo nevedome  neschopnými ¾uïmi, ktorí ho zavádzali, a
to nielen v tomto prípade a v
týchto èíslach. Slepo im uveril a
svojím následným konaním ublíil mnohým ¾uïom, ktorí si to nezaslúili len preto, e obhajovali
pravdu a tá bola iná ako predstavy pána exministra. Ukázalo
sa, e tá pravda bola a je na

strane odborárov. Bolo to z jeho
strany neetické, neodborné,
skôr jeitné a zákerné. Zneuil
moc funkcie len preto, aby zastrail ostatných policajtov. Mal
by sa vetkým policajtom, námu odborovému zväzu i irokej
verejnosti ospravedlni. Ak si
myslí o sebe, e je naozaj správny chlap, ako sa pýtal v prieskume, ktorý si dal urobi, tak by mal
prizna svoj omyl a verejne sa
ospravedlni.
(peo)

Análytici
Aby som neporuil copyright: výraz, pouitý v titulku,
bolo u pred rokmi poèu v
parlamente z úst Vojtecha
Tkáèa, uznávaného odborníka na sociálnu politiku. Pojmom análytici oznaèoval
dorastencov, ktorí pod kuratelou predchádzajúcej garnitúry testovali svoje diplomovkové teórie na pämiliónovom
slovenskom národe. Análytici z kohosi vôle obsadili dôleité posty na mnohých ministerstvách a takmer bez výnimky aj vetky banky. Istý
èas ich hlas nebol a taký dôleitý. No po tohoroèných
vo¾bách týmto mladoòom narástli krídla. Plní skúsenosti z
obdobia, stráveného v dobre
platených tátnych a manaérskych funkciách, opä
kolia obèanov, ktorí nechceli rozumie takej makroekonomike, èo pár stovkám
obèanov dáva a státisícom
berie. V kombinácii s úasnými novotami o celebrikách
u prakticky zaplnili mediálny
priestor. Hrozí vari, e poèet
veriacich v naej spoloènosti
bude znova rýchlo rás? Takýto vývoj sa nedá vylúèi.
Kto iný ochráni pozostatky
zdravého rozumu slovenských obèanov, ak nie sám
Najvyí? Ale ak naozaj je,
ak existuje, ako sa na to môe pozera?
(po)

tátny tajomník MV SR
Mgr. JOZEF BUÈEK
Dátum narodenia: 6. mája
1960 v Koiciach
Vzdelanie:
1984  Pedagogická fakulta
Univerzity P. J. afárika v Preove
Priebeh zamestnania:
1985  1992  uèite¾ na Z
Krosnianska v Koiciach, od roku 1991 riadite¾
1992  1994  obchodný riadite¾ UPRAKO, a. s. Koice
1994  2002  generálny riadite¾ UNIKO, a. s. Koice
Politická èinnos:
2002  poslanec NR SR
/SMER/
2002  2006  èlen Výboru
NR SR pre obranu a bezpeènos, Osobitného kontrolného
výboru NR SR na kontrolu NBÚ,
Osobitného kontrolného výboru
NR SR na kontrolu èinnosti Vojenského spravodajstva

Mgr. JOZEF BUÈEK
2004  2006  podpredseda
Osobitného kontrolného výboru
NR SR na kontrolu èinnosti NBÚ
Do funkcie tátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vláda SR
Jozefa Buèeka vymenovala
dòa 19. júla 2006.
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Moje vymenovanie chápem ako výzvu 
(Pokraèovanie zo strany 1)

denia bude preto mono iný ako
mojich predchodcov. Chcel by
som ma menej úradnícky, viac
pragmatický prístup k plneniu
zverených úloh a budem sa
opiera o spolupracovníkov, ktorým musím utvori dobré podmienky na prácu. Vetky tieto
zloky majú v náplni záchranu
toho najcennejieho, èo máme 
¾udských ivotov a materiálnych
hodnôt. Vo veobecnosti si myslím, e nai záchranári nemajú
utvorené adekvátne podmienky.
Materiálne, ale ani v oblasti sociálneho zabezpeèenia. Predsavzal som si, e je potrebné dosta aj tieto zloky na úroveò sociálneho zabezpeèenia policajtov. Je na to ve¾a dôvodov, hoci
vnímam, e táto oblas je u dlho
predmetom neraz vánivej diskusie  trebárs aj medzi policajnými odborármi a reprezentantmi záchranných systémov.
l Keï ste dostali ponuku,
museli ste sa zrejme rýchlo
rozhodnú, èi funkciu prijmete. Èo vás pri tomto rozhodovaní motivovalo?
V politike je to tak  ak dostanete ponuku, zvyèajne sa neodmieta a kto to urobí, nemôe sa
potom èudova, e iné ponuky
u neprídu. Moje vymenovanie
chápem ako výzvu, lebo z pôsobenia v parlamente som ve¾mi
dobre vedel, e rezort vnútra je
mimoriadne aký. S Robertom
Kaliòákom vak máme dlhodobo
ve¾mi dobré pracovné vzahy. Je
pragmatik ako ja, jeho spôsob

myslenia je ve¾mi blízky môjmu 
má progres a silný ah na bránku. Vedel som teda, e s ním
chcem robi. Dovolím si tvrdi, e
aj s kolegom pánom Èeèotom
môeme utvori dobrý tím. Mám
predstavu o viac manaérskom
ako úradníckom týle riadenia.
Ve¾mi si váim svojich podriade-

Najviac èasu a úsilia bude
zrejme vyadova rieenie otázok spojených s integrovaným
záchranným systémom. Je to
ve¾mi zloitá problematika, dlho
sa rieila, ale nevyrieila. V tom
vidím najväèie úskalie.
l Máte u bliiu predstavu?

Ilustraèná snímka: archív

ných a urobím vetko preto, aby
tí, èo chcú poda plný pracovný
výkon, mali k tomu aj plnohodnotné pracovné podmienky.
l Ve¾a cestujete, spoznávate prácu v teréne, chodíte medzi hasièov, dokonca ste u
absolvovali vrcholový výstup
s prísluníkmi Horskej sluby.
V èom vidíte najväèie problémy, ktoré budete musie riei?

Navtívil som u viacero koordinaèných i operaèných stredísk, najmä poèúvam ¾udí, aby
sme neopakovali chyby z minulosti. Musím si utvori vlastný obraz, v krátkom èase mnou vybratí analytici predloia celkový rozbor situácie s návrhmi na rieenie. Tých problémov je ve¾mi ve¾a. U teraz je napríklad zrejmé,
e do budovania koordinaèných
centier bolo investovaných ve¾mi

ve¾a peòazí a efektívnos ïalích
investícií je otázna aj pre budúcnos. Myslím si, e tieto peniaze
sa dajú vynaloi aj úèelnejie
ne budovaním truktúr, ktoré
vlastne u jednotlivé záchranné
systémy majú. Vieme tie, e sa
oèakáva zruenie krajských úradov, v ktorých máme strediská
umiestené. Otázka, èo ïalej. Potom je tu problém kompatibility
spojovacích systémov a systémov na prenos dát medzi záchrannými
systémami.
Nechcem sa vak hra na vevedúceho, naozaj som ete vo fáze
spoznávania reality zblízka. V
kadom prípade chcem navrhnú ministrovi, aby sa pozastavili práce na ïalom budovaní
krajských koordinaèných stredísk a do vyjasnenia situácie.
Do mesiaca budeme múdrejí.
l Zrejme predpokladáte, e
niektoré tieto problémy bude
musie riei priamo vláda 
napríklad vzah k systémom
rýchlej lekárskej pomoci?
Samozrejme, je to aj o ve¾kých objemoch finanèných prostriedkov, ktoré bude potrebné
vynaloi èo najefektívnejie.
Dnený systém, keï majú operaèné strediská komunikova s
desiatkami majite¾ov súkromných sanitiek, je doslova absurdný a stojí tento tát ve¾a peòazí.
Myslím si, e dominantné postavenie v celom integrovanom
systéme by mali zohra hasièi.
Systém zatia¾ v pravom slova
zmysle nie je integrovaný. Je v
òom prive¾a ¾udí na riadenie,

menej na výkon. To treba zmeni. Predpokladám, e jednou zo
zásadných otázok bude aj celkové rieenie územnosprávneho
èlenenia republiky, pretoe kadý systém má iný poèet územných zloiek. Aj preto je spolupráca
ve¾mi
komplikovaná.
Osobne sa nazdávam, e aj v
tomto systéme riadenia z úrovne
krajov by pokojne postaèoval
model tri plus jeden.
l Pán tátny tajomník,
úprimne: bolo tu u pred vami
dos riadiacich pracovníkov,
èo chceli. Naráali vak na bariéru iných, ktorí tvrdili: to nejde, nedá sa
Úprimne poviem: keï som
mal vari trinás rokov, otcovi som
len raz povedal, e to nejde, to
sa nedá. Facku, ktorú som dostal, si pamätám doteraz. Ako
som u spomenul, dlho som pôsobil v manaérskych pozíciách,
v tom prostredí sú podobné prístupy neznáme, to sa u takpovediac nenosí. Mám rád ¾udí,
ktorí prídu a povedia: máme takýto problém, navrhujeme ho
riei tak a tak. A ak sa s rieením stotoním, potom je mojou
povinnosou utvori im podmienky na splnenie úlohy. Nechcem,
aby to zaváòalo populizmom,
ale práca ¾udí v záchranných
systémoch je mimoriadne nároèná, práve preto budem pri utváraní podmienok vyvíja maximálne úsilie a potom od nich budem
môc poadova maximálne výkony.
Zhováral sa Peter Ondera

Taký imid je naniè!
(Pokraèovanie zo strany 1)

vzah verejnosti k politikom, ministerstvo takýto prieskum nemalo èo objednáva. Dôvod je
jednoduchý  ministerstvo vnútra má dlhodobú zmluvu s Ústavom pre výskum verejnej mienky
pri tatistickom úrade, ktorý robí
pre rezort prieskumy takpovediac na mieru  a za nepomerne
menie peniaze. Tak preèo tento
luxus?
Aby v tom vak Palko nebol
sám, obdobné dva prieskumy si
objednal aj jeho stranícky kolega
vo farbách ministerstva spravodlivosti Daniel Lipic (KDH). Zhodou okolností aj v jeho rezorte
výberové konanie vyhrala tá istá
firma TAKT
(pozri rubriku Z
tlaèe)
Záhada?
To vak nie je vetko. Výsledky prieskumu, teda tovar, resp.
majetok, za ktorý si ministerstvo
riadne zaplatilo, kdesi zmizol.
Hoci mal by na komunikaènom
odbore, ktorého vedenie po odchode garnitúry KDMS prevzala
Silvia Miháliková, v protokole
poty jednoducho nebol  ani fyzicky, ani formálne. Niè o òom
nevedela ani bývalá riadite¾ka
odboru Monika Kuhajdová. Aj v
rozhovore pre redakciu POLÍCIA
vak potvrdila, e by ho mal ma
Boris Aaltoviè. K takémuto záveru dospela aj rezortná kontrola, pod¾a ktorej bol podpísaný
pod preberacími protokolmi. Po
Aaltovièovi sa vak z¾ahla zem,

po odchode z rezortu s novinár- pie nezvestného originálu priami nekomunikuje  tak ako jeho mo od dodávate¾a. Nech si vestranícki, u menovaní spolupút- rejnos sama utvorí názor, o èom
nici. Takéto veci vak u nie sú o tie prieskumy boli. Èo vak ïapolitických hrátkach, ale o eko- lej?
nomike, o peniazoch nás vetPlejáda kresanov
kých, o morálnej, hmotnej i tresExminister Vladimír Palko
tnoprávnej zodpovednosti kon- oznaèil tvrdenia o nezákonnosti
krétnych osôb!
za trápne. Tak ako v prípade
Pod¾a ministra Kaliòáka, iných tendrov, ani v kauze prieresp. záverov rezortnej kontroly skumu o vlastnej osobe nevidí
boli prostriedna
svojich
ky zo tátnej
najbliích
kasy v tomto
spolupracovprípade vynaníkoch nijakú
loené neevinu a u vôfektívne, nebec nemieni
hospodárne
nies zodpoa v rozpore
vednos
za
so zákonom.
pokuty, ktoré
Úrad kontroly
v prípade tenministra poBoris Aaltoviè a Monika Kuhaj- drov rezort u
dal
trestné dová: aký je ich podiel na afére s dostal alebo
oznámenie
 pod¾a Kaliprieskumom?
na neznámeòáka  ete
ho páchate¾a, keïe vybratá len dostane. Je to jeho osobný 
firma nespåòala základné pod- prinajmenom morálny  probmienky. Vznikla napríklad len pol lém. Teraz u budeme len zveroka predtým, ako dostala ob- daví, èo s podaným trestným
jednávku, hoci mala pod¾a regu- oznámením na neznámeho pálí pôsobi na trhu aspoò tri roky. chate¾a urobia orgány èinné v
Nikto si to nevimol? Na tlaèovej trestnom konaní. Ak celá kauza
besede Robert Kaliòák zdôraz- neskonèí u nejakého neastnénil, e takéto kroky robili ¾udia, ho skráteného vyetrovate¾a
ktorí mali plné ústa slunosti. Za kdesi v Hornom Dolnom, do veci
takýto prieskum by som sa èer- budú môc hovori viacerí aktéri.
venal, dodal.
Pomôme kompetentným s výMinisterstvo napokon zverej- berom.
nilo prieskumy od firmy TAKT na
V prvom rade je to Boris Aalsvojej webovej stránke hneï po- toviè, mladík, ktorý pre neúspetom, ako  koneène  získala kó- nos predchádzajúcich pokusov

tuduje u na tretej právnickej
fakulte, ale ako stredokolák bez
praxe figuroval v rezortných komisiách, rozhodujúcich o stámiliónoch. Taká ve¾ká bola Palkova dôvera v tohto bývalého podpredsedu KDMS! Aby sa urobilo
zados zákonu, v komisiách bol
oznaèený ako odborník, pracujúci pre ministra. Pod¾a toho bol
potom aj odmeòovaný. Odiiel z
rezortu v ten istý deò ako minister Palko.
Ve¾a sa u popísalo aj o éfovi ekonomickej sekcie Cebovi,
ktorý získal moc nad miliardami
rezortného rozpoètu ako 24 
roèný èerstvý dotudovanec. Do
funkcie generálneho riadite¾a
mohol by vymenovaný len na
základe výnimky, pretoe nemal
iadnu prax. Zato sa celkom darilo jeho súkromným rodinným
firmám, získali dokonca dve tátne zákazky bez verejnej súae
 nie vak od ministerstva vnútra. V jeho prípade je dos kuriózne, e pôvodne sa hlásil k Demokratickej strane, neskôr preskoèil ku KDH. Oznaèuje sa za
finanèného analytika, krátko pracoval vo firme GraTex International. Z ministerstva odiiel 
vraj pod tlakom médií  ete
pred Palkom v decembri 2006.
Treou v partii s neodkriepite¾nou zodpovednosou je riadite¾ka komunikaèného odboru
kancelárie ministra a hovorkyòa
Monika Kuhajdová. Zistili sme,
e je v blízkom rodinnom vzahu

so straníckou kolegyòou, ktorá
zasa mala ve¾mi blízko k ministrovi Danielovi Lipicovi. Tieto
dve dámy majú spoloèného príbuzného podnikate¾a pána K. To
by mohlo vysvetli spoloèný výber tej istej firmy Takt pre oba
kádehácke rezorty.
Ïalie indície
Keïe signatárom zmluvy s
TAKTom bol aj generálny riadite¾ kancelárie ministra, na zozname by nemal chýba ani ïalí mládeník z liahne KDH Vladimír Pèolinský. Napokon, isté indície, ako hovoril minister Pittner, môu orgány èinné v trestnom konaní vníma aj pri preverovaní ïalieho podozrivého
tendra  personálneho auditu,
ktorý minister Palko objednal u
èeskej firmy Arthur D. Little, dcéry renomovanej konzultantskej
nadnárodnej spoloènosti. Je náhoda, e dcéram tejto dcéry
éfuje na Slovensku u spomenutý Kuhajdovej príbuzný pán
K.? Pod¾a zistení Najvyieho
kontrolného úradu bol personálny audit neprimerane drahý a rezort vnútra vybral firmu bez verejnej súae. Tá istá spoloènos
Arthur D. Little robila audit aj pre
rezort obrany  avak pod¾a zistení Pravdy nie za 31 miliónov,
ale o 23 miliónov lacnejie. Pod¾a hovorcu Erika Tomáa vak
ministerská kontrola ete neukonèila preverovanie tohto kontraktu.
Peter Ondera
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Rád by som vyvolal polemiku
o vhodnosti, alebo a o neúèelnosti kúpených automobilov s
výbavou za akú  takú cenu
(nadcenu) pre policajnú slubu.
Posledným výkrikom
je
FIAT SCUDO, kde nie je (opätovne ako doteraz, neprestajne
a tvrdoijne) zmluvne podloené
montovanie telekomunikaènej
techniky. V tomto prípade je ve¾mi problémové namontovanie
rádiostanice a ovládacej skrinky
z dôvodu bezpeènosti posádky
za jazdy!
Pre neinformovaných  mám
na mysli tzv. rádiostanicu a maják, odborne VRZ. Okrem toho v
tomto vozidle 21. storoèia sú v
zime mínusové teploty, v letnej
horúèave trpí s osádkou aj technika  elektronika. Pýtam sa: èo
z dodávok irokej palety vozidiel
pre totoné sluby PZ v posledných rokoch bolo skutoène domyslené pre potreby policajnej
sluby Aký èas trvalo odborom
telekomunikácií a informatiky
KR PZ stanovi podmienky a

presadi monos montáí telekomunikaènej technológie do
sluobných vozidiel (OPEL,
MERCEDES, a pod.) a tým ich
zaradi do výkonu? Kedy a kde
sa niekto opýtal na potreby
hliadkovej sluby, na zabezpeèenie základných hygienických
potrieb a
podmienky pouívania elektroniky? Èo keby si v
takýchto autách odslúil nejaký
ten mesiac sám obstarávate¾?
Azda si niekto povie, e sa
ozval jeden, èo do toho ve¾mi vidí, ale ve¾a krièí, dajme ho radej
na obvod Bol som tam osem
rokov a nebojím sa, poznám
podmienky sluby  na rozdiel
od niektorých iných odborníkov
na prácu PZ. Ale mám prianie:
páni obstarávatelia, zobuïte sa
a obstarávajte veci úèelné, nie
inoúèelné ! Veï to bije do oèí !

Prievidzkí IPAci opä vo svete

Aké autá vyberáme do sluby?

P.S. Váená redakcia! Nako¾ko si myslím, e zdie¾am názor
ve¾a prísluníkov PZ, ale zo skúseností a z obáv, e som nieèo
zasa nepochopil, neuverejòujte
moju identitu. Napíte radej, e
som radový policajt, i keï to (zatia¾) nie je pravda.

Súa v tlaèení nesmrte¾ného auta zn. Trabant...
V dòoch 16. a 20. augusta
2006 sa tyria èlenovia územnej
úradovne IPA Prievidza na základe oficiálneho pozvania u
tretíkrát zúèastnili medzinárod-

Len spoloène sme silní!
Tvoja anca je v odboroch.
Staò sa èlenom Odborového zväzu polície v SR,
odbory Ti pomôu.
OZP v SR

l je nezávislým, samostatným, dobrovo¾ným, slobodným a demokratickým zdruením
základných organizácií, ktorých èlenmi sú prísluníci PZ a obèianski pracovníci
ministerstva vnútra SR
l vystupuje na ochranu tvojich práv a oprávnených záujmov v zmysle zákona o tátnej
slube a zastupuje Tvoje záujmy v sociálnej oblasti
l prostredníctvom svojich orgánov presadzuje tvoje záujmy a poiadavky - odborárov
a zamestnancov rezortu Ministerstva vnútra SR
l vedie kolektívne vyjednávanie na zlepenie podmienok výkonu sluby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych
potrieb
l pre zabezpeèenie komplexnosti realizácie programu OZP v SR uzatvára dohody s vedením MV SR
l je èlenom EuroCOP-u, medzinárodného zdruenia policajných odborových organizácií
l pri rieení oprávnených záujmov a potrieb svojich èlenov a ich ochrane vystupuje vo vzahu k zákonodarným,
tátnym a sluobným orgánom ako ich rovnocenný partner a ich obhajca
l za Teba sa podie¾a na dodriavaní zásad spravodlivého odmeòovania v podmienkach MV SR
l je jediným intitútom, ktorý ti poskytne právnu ochranu
l vytvára priestor pre irokú a slobodnú výmenu názorov na vetky otázky týkajúce sa oprávnených záujmov a
potrieb èlenov
l èlen OZP poíva výhody Podporného fondu

ných branno  streleckých pretekov v maïarskom meste Kalocsa. Tento roèník sa niesol v
duchu osláv desiateho výroèia
zaloenia územnej úradovne
IPA Kalocsa. Pretek preverili
nielen streleckú, ale aj fyzickú
pripravenos 24 drustiev z Maïarska,
Po¾ska,
Nemecka,
Chorvátska, Rumunska, Èeska
a Slovenska. Na domácej pôde tartovalo 16 drustiev z rôznych maïarských ozbrojených
zloiek.
Slovenské drustvo sa nestratilo a vybojovalo celkové
tretie miesto, keï prvé miesto
obsadili prísluníci maïarských
leteckých síl a druhé miesto si
vybojovali prísluníci maïarskej

polície z mesta Kalocsa. Za
umiestnenie v nároènej súai si
Slováci vyslúili uznanie od súperov, ale aj od organizátorov 
a to nielen v podobe pohára,
ale aj èestnej plakety pre najlepie umiestené drustvo cudzieho tátu. Uznanie bolo zaslúené, veï Slováci zdolali okrem
iných aj drustvo portových
strelcov maïarskej polície. Okrem nároènej súae Prievidania reprezentovali Slovenskú republiku aj na slávnostnej recepcii u starostu mesta Kalocsa pri
príleitosti maïarského tátneho sviatku.
npor. Karol Erney
snímky autor

Dôstojná ivotná úroveò - nae právo
Niè nie je samozrejmé!
Bez odborov

Pri tejto disciplíne sú dôleité miery...

nie je moná kontrola nad dodriavaním pracovno-právnych, mzdových predpisov a bezpeènosou a ochranou
zdravia pri práci l nie je moné uzatvori kolektívnu zmluvu, zamestnávate¾ sám rozhoduje o mzdovom zaradení, pracovnom poriadku, skonèení pracovného pomeru, l o rozvrhnutí pracovného èasu, l o prunom pracovnom èase, l o rozsahu a podmienkach práce nadèas l o pláne dovoleniek, hromadnom èerpaní dovolenky,
l o pracovnom poriadku

Ako sa sta èlenom odborov?
Staèí sa obráti na ZO OZ na mieste pracoviska a poda prihláku. Ak potrebujete informácie, staèí sa obráti na
centrálu OZP v SR.

Tvojím advokátom sú odbory
l Odbory poskytujú svojim èlenom
ochranu pri poruení ich práv ochranu pred ikanovaním l bezplatné zastupovanie pred súdom l právne poradenstvo v pracovno-právnych vzahoch l podporu v prípade akej finanènej situácie a sociálnej tiesni l aktuálne informácie o vetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov l odborárske vzdelávanie
Ïalie informácie na adrese: OZP v SR, Pribinova 2, 810 72 Bratislava alebo na intranetovej stránke pod naou hlavièkou,
e-mail: ozpvsr@minv.sk, tel: 09610/51950, 58 fax: 09610/59096

Na fotografii je nae drustvo obleèené v tmavom (z¾ava doprava): npráp. Róbert Pribík, ppráp. Jaroslav Ouøedník, /usporiadate¾ 
nepoznáme meno/, npor. Karol Erney, npor. tefan Simon a viceprezident po¾skej sekcie IPA Zdislaw Mirecki ako prvý gratulant k
námu umiesteniu
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Dobrý poèin ako vklad do budúcnosti

Strelivo 9 mm vz. 82  áno èi nie?

Policajti obdarúvali deti z detského domova
ich právne vedomie a podie¾a
sa na formovaní ich osobnosti,
povedal ¼ubomír Lehotský.
Policajti na Orave zorganizo- Vojvodovou domov navtívili a Doteraz sme nemali iadny
vali v priebehu leta pre domo- kolské pomôcky s ïalími dar- signál o poruení zákona demi
vákov finanènú zbierku. Za vy- èekmi a cukríkmi odovzdali de- z tohto domova.
Detský domov v Istebnom je
zbierané peniaze nakúpili kva- om  dôvodiac, e aj tieto deti
jediným zariadením tohto druhu
na Orave, v súèasnosti sa stará
o 72 opustených
detí. Z nich 40
navtevuje základné koly, 28
stredné koly a
uèilitia, dvaja sú
vysokokoláci.
V Istebnom sa
deti kadoroène
teia na besedy
s policajtmi, na
ukáky èinnosti
polície,
zbraní,
výstroja, výzbroja,
drogových
psov a psa na
vyh¾adávanie výbunín.
Posledný prázdninový deò odovzdal v domove darèeky riadite¾ OR PZ v Dolnom
Deti nenechaKubíne ¼ubomír Lehotský a preventistka Anna Vojvodová.
li odís dolnokulitné kolské taky, perá a iné sa teia do koly, im vak rodi- bínskych policajtov len tak naprázdno, odmenili ich vlastnokolské pomôcky. Riadite¾ OR na na pomôcky neprispeje.
PZ v Dolnom Kubíne plk. JUDr.
Polícia má záujem stretáva ruène zhotovenými darèekmi a
¼ubomír Lehotský s policajnou sa aj s demi z domova, vymie- moderným tancom.
(av)
preventistkou mjr. Mgr. Annou òa si názory na ivot, zvyova
Foto: (a)

kolopovinným deom z Detského domova v Istebnom
sa ilo tentokrát do koly veselie zásluhou policajtov.

Váení zamestnanci MV SR,
Slovenská sporite¾òa a.s.  najväèia slovenská banka  je súèasou silnej medzinárodnej skupiny Erste Bank. Ponúka irokú kálu bankových sluieb retailovým a firemným klientom, mestám, obciam i verejnému sektoru a
to a v 300 obchodných miestach na celom Slovensku.
Pretoe Slovenská sporite¾òa a.s. by rada poskytovala svoje sluby aj takej organizácii, akou je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, vedenie
naej banky sa rozhodlo urobi zvýhodnenú ponuku vybraných retailových
produktov pre zamestnancov rezortu.

Zvýhodnenia pre zamestnancov MV SR:

l Povolené preèerpanie beného úètu  bez poplatku za poskytnutie,
správu a zvýenie rámca povoleného preèerpania
l Spotrebný úver, Americká hypotéka (bezúèelový
úver zabezpeèený nehnute¾nosou)  zníenie poplatku
za poskytnutie úveru a o 1 000 Sk
l ÚverPLUS na bývanie  zníenie poplatku za poskytnutie úveru a o 2 000 Sk
l SPOROvklady  zvýhodnené úrokové sadzby oproti tandardným úrokovým sadzbám o 0,15 %.
l Debetné platobné karty MasterCard Mass a VISA Classic  bez poplatku za vydanie karty (v prvom roku platnosti).
l SPOROfondy  podielové fondy Asset Managementu Slovenskej sporite¾ne, a. s.  zníenie vstupného poplatku a o 40 % (neplatí pre korunový
peòaný fond)
l Komplexné penzijné zabezpeèenie
Ponúkame vám výhodné sporenie SPORObonus dôchodok ako jeden z
produktov III. piliera dôchodkového zabezpeèenia.

Výhody:

n patrí k daòovo zvýhodneným produktom (monos uplatnenia nezdanite¾nej èiastky základu roènej dane z príjmu a do výky 12 000 Sk )
n vyie úroèenie váho vkladu u po dvoch rokoch sporenia.

Je zaráajúce a smutné, e
ochrankári vo výkone, ktorí dohliadajú nad bezpeènosou
chránených osôb, sú vyzbrojení
aspoò strelivom
9 mm Luger,
pretoe chránia
chrbty tým, ktorí rozhodujú o zákonoch, urèujúcich výzbroj pre nás ostatných,
ktorí sme vyslaní do priameho
výkonu s pito¾ou CZ 82 a strelivom 9 mm vz. 82, èo sa dá definova ako polovièná samovrada z naej strany.
Hneï potom sa vynára otázka: preèo aj ich nechránia osoby s výzbrojou,
ktorá je urèená na ochranu nás policajtov, ktorí sa
kadý deò ako prví stretávame so zloèinnosou
na uliciach, kde páchatelia trestnej èinnosti pouívajú zbrane a strelivo,
ktorých sila, kaliber,
presnos, pouite¾nos a
zastavovací úèinok ïaleko presahujú èo i len pomyslenie na
porovnanie s naou výzbrojou?
eby si boli vedomí toho, e u
nieko¾ko desiatok rokov by ich
zbraò s nábojom 9 mm vz. 82 urèite neochránila ?
Ich najväèí argument je, e
nie sú peniaze na prezbrojenie,
ale èo je viac? ivot èloveka èi
nejaké peniaze? Ktorý z nich, èo
rozhodujú o prezbrojení sloven-

skej polície, potom príde a pozrie sa do oèí ene a deom policajta, ktorý bude povýený mimoriadne in memoriam len
preto, e sa
nemal èím dostatoène bráni,
e jeho zbraò a
strelivo nemali dostatoèný zastavovací úèinok, e sa mu zasekla zbraò, lebo má 23 rokov,
e mu zostala strela v hlavni, e
nemal dostatoènú kapacitu zásobníka, e aj zasiahol páchate¾a, ale ten bol stále schopný
klás odpor, e ? Bude niektoIlustraèná snímka: Peter ákoviè

rý z nich ma odvahu vysvetli toto niekomu s èistým svedomím?
A nebude to Slovenskú republiku stá viac peòazí, keï sa bude
musie stara o nezaopatrené
deti a eny nebohých alebo zmrzaèených policajtov len preto, e
sa nemohli adekvátne bráni?
ppráp. Jozef Polakoviè, tudent APZ (výòatok z diplomovej
práce o vhodnosti policajného
streliva)

Na efektívne hospodárenie s osobnými èi rodinnými financiami ponúkame balíky sluieb, ktoré poskytujú kvalitné sluby za výhodné ceny:
Balík EXTRA
Je urèený pre tých, ktorí chcú ma svoje finanèné záleitosti pod kontrolou, úhrady robia èasto prostredníctvom elektronického bankovníctva, prípadne o to poiadajú obèas banku telefonicky. Pre tých , ktorí platia v obchodoch bezhotovostne platobnou kartou a na konci mesiaca chcú ma dokonalý preh¾ad o výdavkoch na domácnos. Poplatok za vedenie: 49 Sk/mesaène.
Balík EXTRA PLUS
Je urèený pre tých, ktorí bene vyuívajú sluby elektronického bankovníctva a ocenia aj výhody trvalých príkazov èi automatických inkás. Pre tých, ktorí èasto cestujú do zahranièia a
na cestách zatia¾ nevyuívajú výhodné embosované karty a taktie pre tých, ktorí si plánujú odklada èas svojich
príjmov na osobitný úèet.
Poplatok za vedenie: 89 Sk/mesaène.
Balík EXCLUSIVE
Je urèený pre tých, ktorí ocenia pohodlie vyuívania komplexných bankových sluieb za výhodný poplatok, navye s exkluzívnou platobnou kartou.
Tento balík sluieb splní vetky vae oèakávania rýchleho a jednoduchého
finanèného servisu s ponukou kvalitných sluieb za výhodnú cenu. Poplatok
za vedenie: 199 Sk/mesaène.
A naviac ku kadému balíku ponúkame výhodnejiu úrokovú sadzbu pri úveroch:
q Povolené preèerpanie beného úètu
q Spotrebný úver (vrátane Americkej hypotéky)
q ÚverPLUS na bývanie
q SPOROhypo úver (hypotekárny úver)
Zároveò ponúkame zvýhodnenú úrokovú sadzbu pri vetkých typoch úverov, ktoré sú predávané spolu s balíkom sluieb a o  1%.

Jedinou podmienkou na poskytnutie vyie spomenutých zvýhodnení je, aby zamestnancovi Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky bola pravidelne poukazovaná jeho mzda na úèet v Slovenskej sporite¾ni, a.s.
Pozn.: Zvýhodnenia vybraných produktov môe Slovenská sporite¾òa jednostranne meni
napr. pri zmene podmienok trhu, obchodných podmienok alebo obchodnej politiky banky.
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Pomôe nový systém odmeòovania odstráni nespravodlivos?

Anketa burcuje vlastné myslenie

l Èo vás viedlo k takejto
forme zisovania názorov?
Vráme sa trochu do histórie,
k èasu náho prvého protestného zhromadenia. Bolo výsledkom mnohých signálov od radových policajtov, ktorí prejavovali
nespokojnos s odmeòovaním 
najmä vo vzahu k odmeòovaniu
profesionálnych vojakov. To bol
vlastne spúací mechanizmus.
Odtartovala sa petièná akcia, v
ktorej sme zdôraznili, e neiadame okamitú nápravu, ale
chceme vidie výsledky v urèitom èasovom horizonte. Ten èas
priiel. Výsledok rokovaní s
predchádzajúcim vedením rezortu bol taký, e rezort pripraví
nový systém odmeòovania v úzkej nadväznosti na vypracovanie
zásad kariérneho postupu v súèinnosti s Odborovým zväzom
polície v SR. Za OZP v SR je
gestorom tejto úlohy predseda
pán Litva a ja. Aby sme sa mohli zhosti povinnosti, chceli sme
pozna èo najiriu kálu názorov naej èlenskej základne i
ostatných. Preto sme utvorili
priestor pre verejnú diskusiu,

my sú v praktickom pouívaní
osobného a osobitného príplatku. Urèitej skupine prekáa napríklad osobný príplatok, ktorý je
pod¾a nich rozde¾ovaný subjektívne, chýbajú záväzné pravidlá
a ¾udia èasto pociujú krivdu. Ak
zoberieme do úvahy, e osobný
príplatok môe predstavova a
sto percent základného platu,
tento mechanizmus môe utvára skutoène ve¾ké rozdiely v odmeòovaní. Názory na poslanie
osobného príplatku sa vak rôznia, ukázala to aj naa anketa.
l Mimochodom, anketa bola síce anonymná, predsa
vak mohla èo  to napoveda
o respondentoch, o ich zaradení
Prirodzene, bolo vidie aj subjektívny prístup, spravidla boli za
zachovanie urèitého druhu príplatku tí, èo ho poberali  a naopak. V zásade sme vak dospeli k zhode, e osobný príplatok
je dôleitým prostriedkom stimulácie, ale v dnenej podobe pôsobí skôr demotivaène. Sú úvahy, aby o òom trebárs nerozhodoval jednotlivec, ale urèitý ko-

toènosti vak sluobní funkcionári pouívajú príplatok najèastejie na zvýenie atraktívnosti
postov. V praxi tak vznikajú
mnohé rozdiely, ktoré deformujú
skutoèné poslanie osobitného
príplatku a medzi ¾uïmi vyvolávajú rozbroje a nevô¾u. Ukázala
to aj anketa.
l V èom je teda chyba a
ako ju odstráni zo systému?
Príèina je v tom, e tarifné
triedy sa dlho nemenili. Zvyovali sa len cez valorizáciu  aj to
len minimálne. Zmena tarifných
tried toti vyaduje súhlas parlamentu cez novelu zákona a táto
cesta bola dlhodobo málo priechodná. Tak vedenie rezortu ilo
¾ahou cestou, problém nedostatoèného odmeòovania sa rieil
zvyovaním osobitného príplatku. Tento sa zvyoval celoplone, ale len v minimálnom rozsahu, avak pre urèité vybrané
skupiny sa zvyoval podstatne
viac. V podstate zmenami osobitného príplatku dochádzalo k
jeho sústavnej deformácii a tým i
k deformácii celého systému odmeòovania.
l Bola reè aj o odmenách?
Podiel objemu odmien k celkovému objemu mzdových prostriedkov roky klesal, a sa ocitol
niekde na dvoch percentách. Od
naich èlenov máme signály o
tom, ako zopár ob¾úbencov nejakého riadite¾a dostáva vysoké
odmeny  dokonca viackrát do
Ilustraèná snímka: Peter ákoviè

ktorá by nám pomohla pri tvorbe
novej filozofie systému odmeòovania.
l Aké sú poznatky z priebeného vyhodnotenia ankety?
Rozdelil by som to na viac
skupín. Jedna názorová vetva
má za to, e súèasný systém odmeòovania v zmysle zákona è.
73 je vyhovujúci a netreba ho
meni. Ïalia zastáva názor, e
je úplne preitý a vyaduje zásadnú zmenu filozofie, pribliujúci sa k modelu odmeòovania
profesionálnych vojakov. Nu a
tretia názorová skupina osciluje
medzi tým, zastáva názor, e terají systém by sa mal zachova,
pretoe má racionálne jadro 
ale mali by sa v òom odstráni
niektoré èasti s prvkami subjektivizmu, zakladajúce nespravodlivos v odmeòovaní.
l Èo je pod¾a vás najpálèivejie?
Zdá sa, e najväèie problé-

lektív  trebárs vo forme nejakej
personálnej rady, alebo zmeni
jeho výku. V tomto smere sa teda pohybujú aj nae úvahy.
l Ïalím problémom je aj
na stránkach POLÍCIE èasto
pretriasaný osobitný príplatok, ktorý sa vníma ako rizikový, v skutoènosti sa vak jeho
praktické pouívanie od tohto
cie¾a ve¾mi vzdialilo.
Áno. Musíme si uvedomi, e
od roku 1998 preiel ve¾kými
zmenami. Z pôvodných pätisíc
korún sa jeho výka vyplhala
u na pätnástisíc, èo je viac, ako
najvyia policajná platová trieda. Problém je v tom, e kadý
má inú predstavu o výke osobitného príplatku, ktorý by mohol
ovplyvni výku jeho príjmu. Vychádzame z toho, e je naozaj
rozdiel, ak je policajt v teréne
dennodenne vystavený nebezpeèenstvu, alebo vykonáva len
kancelárske práce. Tam musí
by nejaká diferenciácia. V sku-

roka  vetci ostatní sa im na to
takpovediac poskladajú. Pre
iných sú len nieko¾kostokorunové odmeny, èo ¾udí dokáe len
nahneva. Zastávame názor, e
odmeny by mali ma motivaèný
charakter a ude¾ova by sa mali
len pri mimoriadne zásluných
èinoch, nie ako nejaký pauálny
príplatok k priemernému platu.
l Ako by ste zhrnuli doterajie výsledky ankety?
Jej cie¾om bolo podnieti ¾udí
k zamysleniu. Prirodzene, nelo
nám len o to, aby kadý urobil v
ankete kríiky. Je to prostriedok
k vyburcovaniu verejnej diskusie. Ak nieèo kritizujem, mal by
som ma aj vlastný poh¾ad na to,
ako odstráni to, èo sa mi nepáèi. To je ná cie¾. Preto sme
utvorili tento priestor, aby sme
podchytili èo najviac názorov z
regiónov, pretoe dokonca ani v
kadom kraji nie je úplne rovnaká situácia v odmeòovaní, vstupuje do nej ve¾a subjektívnych

faktorov  niekedy pozitívnych,
inokedy zasa takých, ktoré hnevajú ¾udí.
l Take èo bude ïalej?
Zrodí sa nový systém odmeòovania a kedy? Vieme, e naposledy navrhovanú novelu
osobitných príplatkov minisSnímka Peter Záhradník

V augustovom èísle POLÍCIE sme zverejnili výzvu vetkým odborárom ale i ostatným zamestnancom PZ, aby
sa aj prostredníctvom ankety zapojili do verejnej diskusie o h¾adaní optimálneho systému odmeòovania prísluníkov PZ s cie¾om odstráni dosia¾ existujúce disproporcie a nespravodlivosti. V tejto súvislosti sme poiadali o rozhovor podpredsedu OZP v SR TEFANA
DVORSKÉHO.

tefan Dvorský
ter Kaliòák zastavil, vetko sa
prehodnocuje
To je len jedna vec. Minister
Pado ete v júni prijal úlohu na
svojej porade, aby sa vypracoval
nový model odmeòovania policajtov v úzkej nadväznosti na
vypracovanie zásad kariérneho
postupu. Takýto návrh systému
mal by hotový u v septembri. V
skutoènosti zodpovední nositelia
úloh na ministerstve nekonali a

V

písomnou formou iadali ministra o odklad na plnenie tejto úlohy. OZP v SR s týmto zásadne
nesúhlasilo a výsledkom toho
bolo prvé stretnutie 24. augusta
na pozvanie generálneho riadite¾a pána Okenicu. Na tejto porade sme boli opätovne presviedèaní, ako je tá úloha v tomto èase nesplnite¾ná a ako je
potrebné odloi termín splatnosti do 31.3.2007. S tým sme
zásadne nesúhlasili. No i napriek tomu dolo k odkladu. Kedy je vak nový termín, to zatia¾
netuíme. Isté je, e septembrový termín padol. Vysvetlili nám to
tým, e sa posúva aj termín vypracovania zásad kariérneho
postupu. My sa nazdávame, e
to nie je dôvod na odklad tejto
úlohy, hoci urèitá spojitos tu je.
Pre objektívnos uveïme, e na
ministerstve u aspoò zaèali s
výpoètami, prepoètami a analýzami percentuálneho podielu
jednotlivých druhov príplatkov k
základu, resp. k tarifným triedam. ia¾, v praxi ministerstva
sa teda v tomto prípade plne potvrdila známa zásada  keï nechcem nieèo urobi, utvorím komisiu
Zhováral sa Peter Ondera

Trinásty (trnásty) plat:
ako ïalej?

poslednom èase kolujú v
polícii zvesti, e ministerstvo plánuje odobra policajtom
13 resp. 14 plat. Neviem, èo je
na tom pravdy, ale asi sa nieèo
chystá, keï sa o tom píe aj v
novinách / 24.7.2006 Hospodárske noviny/.
Take len èo nastalo chví¾kové akoby zlepenie finanènej situácie policajtov, u sa znova
plánuje ako im nieèo zobra. Je
to ako s tým pracovným èasom,
keï dolo ako keby k zvýeniu
platov, avak v koneènom dôsledku bola zníená hodinová
mzda a výplata
bola v skutoènosti niia. To
sa udialo niekedy v marci 2004, presne to nevieme, ale urèite si na to vetci
pamätáte. Vtedy aj verejnos bola informovaná o zvýení platov
policajtov, v skutoènosti vak
dolo k zníeniu.
Ako tvrdí ministerstvo financií: Zruenie ïalieho platu by
nemalo vplyv na zníenie príjmov zamestnancov. Tieto peniaze sa pretransformujú do
iných zloiek príjmu. Je to zaujímavá mylienka, avak treba
zisti, akým systémom sa pretransformujú. Pri irom sedení
sme sa jednoznaène zhodli na
tom, e ak by sa kadému policajtovi (myslím tým kadého
pridalo mesaène 5 000. Sk alebo aj viac k výplate, bolo by to
urèité rieenie a èiastoène by sa
platy aj týmto spôsobom mohli
trochu vyrovnáva. Pretoe ak
má radový policajt 1518.000
Sk èistého, tak aj 13. a 14. plat
má v tejto výke, avak iné zloky v polícii majú platy 3040 tisícové, take aj 13. a 14. plat majú v tejto výke. Èie roène je ich

plat podstatne vyí  a to nielen
o tých dvanás platov, ale aj o
13. a 14. plat. Ak by sa tieto poloky zruili, dolo by k èiastoènému vyrovnaniu platov policajtov  teda tých, èo majú mesaène 15 000 Sk, a tých, èo majú
napríklad 30 000 Sk. Táto alternatíva sa javí ako najlepia. Samozrejme, väèinou sa to týka
policajtov na obvodných oddeleniach, ODI, na skrátenom vyetrovaní a podobne, teda tzv. radových policajtov. Pod¾a náho
názoru je vak potrebné to prepoèíta a zisti, aké sú celkové
náklady na 13.
a 14. plat a aké
by boli po zvýení o 5 000 Sk
na kadého policajta. Osobne si
myslíme, e by dolo k etreniu
pri tejto alternatíve. Ak sa majú
tieto platy  teda 13. a14. prerozde¾ova znova systémom kto
je vyie, nech má via, tak to by
k zlepeniu situácie urèite neviedlo, pretoe u teraz sú tie
rozdiely ve¾ké. Ak by sa podarilo
vyrovna osobné a osobitné príplatky tak to u by sa dalo nazva aj úspeným krokom. Najmä sa to týka obvodných oddelení, kde sú osobné ako aj osobitné príplatky ve¾mi slabé, hoci
sú to najviac zaaované oddelenia. A to nehovorím o tom, e
kadú chví¾u majú do èinenia s
inpekciou.
Tieto postrehy sme prehodnocovali v naej ZO OZP, a
vzh¾adom na súèasnú situáciu
sme sa rozhodli ich aj uverejni.
Dúfam e sa nájde viac základných organizácií, ktoré podporia
nau alternatívu.
Marián Procházka,
predseda ZO OZP Ve¾ký Krtí
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Vieme, èo je mobing? /II./
Mobing je v súèasnosti èoraz rozírenejí jav. Môeme
ho nazva aj ikanovanie èi psychoteror na pracovisku.
Medzi jeho signifikantné znaky patria nespravodlivos,
ignorancia, krutos, zákernos, zastraovanie, poniovanie, otvorená aj skrytá agresia, diskriminácia vo vetkých podobách, dehonestácia ¾udskej dôstojnosti, umelé vytváranie konfliktov A to vetko dlhodobo a intenzívne namierené proti jednotlivcovi. Je to spoloèenskosociálny a pracovný problém v súkromnom, vo verejnom sektore, v tátnej správe, ale i v silových rezortoch.
Okrem dôvodov, ktoré sme
uviedli v augustovom vydaní POLÍCIE a mnohých ïalích, príèiny
vzniku mobingu treba h¾ada aj v
nastavení podnikovej kultúry
(etického kódexu) tej-ktorej organizácie a v postojoch zamestnávate¾a a riadiacich pracovníkov
na vetkých stupòoch riadenia.
Akoko¾vek kvalitne vypracovaný
etický kódex nie je postaèujúci,
ak sa neuplatòujú jeho zásady aj
v praxi. Je potrebné si uvedomi,
e vytvorenie dobrých pracovných podmienok nespoèíva len v

Ak toto nie je v súlade, vzniká
rozpor, nadmerný tlak a vytvárajú sa podmienky pre vznik mobingu Take za vznikom mobingu treba h¾ada predovetkým ¾udský faktor.
Praktiky mobingu mono bada na horizontálnej úrovni rovnocenného postavenia kolegov
(kolektív verzus spolupracovník), na vertikálnej úrovni urèitej
subordinácie (nadriadený verzus podriadený, v tejto polohe
sa mobing nazýva aj ako bossing), ale aj opaène smerom na-

cieho traktu, podrádenos,
chronické bolesti hlavy, trvalá
únava a depresívne stavy, sociálny rozvrat osobnosti. Výnimoèné nie sú ani srdcové slabosti a ochorenia.
Okrem toho sa môu objavi
stavy úzkosti a bezdôvodného
strachu, èastejie zmeny nálad,
zníená koncentrácia, oslabenie
pracovného výkonu.
Mobing má negatívny dopad
na pracovné, ale aj na súkromné, partnerské, rodinné vzahy,
vzniká reazová reakcia Pocit
frustrácie narastá a môe vyústi
a do najkrajnejieho rieenia
vzniknutej situácie  do samovrady.
Typy obetí a moberov
Terèom útokov sa môu sta
najrôznejie typy osobností: inteligentní, sebavedomí a úspení jedinci s vysokokolským
vzdelaním, ktorí sú tàòom v oku
menej úspených kolegov, ale aj
tí, ktorí nejakým spôsobom vytà-

Ilustraèné foto internet

zabezpeèení materiálnych potrieb (pracovné pomôcky, sluobné auto ), stravných lístkov,
vo vèasnom vyplácaní miezd ,
ale aj vo vytvorení zdravej atmosféry v pracovnom kolektíve, ktorá ovplyvòuje nálady i pracovný
výkon jednotlivcov. Taktie je
dôleité, aby na vetkých úrovniach vedenia boli také typy
osobností, ktoré nielene sú spôsobilé po odbornej stránke, ale
majú aj schopnos pracova s
¾uïmi v rôznych, aj extrémne vypätých podmienkach, aby pôsobili stme¾ujúco, motivujúco, a nie
naopak.

hor (podriadení voèi nadriadenému)
Následky a dopady mobingu
Intenzívny a dlhodobý psychoteror na pracovisku môe
negatívne ovplyvni psychické i
fyzické zdravie dotknutej osoby.
Mgr. Jiøí Mlèoch, policajný psychológ z Trnavy, ktorý rieil viacero prípadov v spojitosti s psychoterorom na pracovisku, potvrdil: Podobne ako pri dlhodobom pôsobení stresu, signál o
stave psychiky dajú najskôr reakcie tela. Dostaví sa nespavos, prípadne problémy zaíva-

èajú z radu (spôsobom obliekania a správania, farbou pleti,
inou národnosou ), alebo tí,
ktorí majú nízku sebadôveru, sú
ústupèiví, nikdy neprotestujú, jedinci, ktorí sa z existenèných dôvodov prive¾mi obávajú straty
zamestnania Azda je vhodné
doplni, e nie kadý, koho postihnú praktiky ikanovania, im aj
pod¾ahne.
Útoèníkom (moberom) sa
môe sta tie ktoko¾vek. Nezriedka sú to ¾udia, ktorí si takýmto spôsobom rieia komplex
menejcennosti, pocity frustrácie
Agresorom sa môe sta

riadiaci pracovník aj zo strachu,
e ho podriadený prerastie

Ako sa bráni a kde h¾ada
pomoc
U pri prvých náznakoch mobingu (bossingu) treba zrete¾ne
stanovi hranice a da najavo, e
neprimerané poiadavky a správanie nie ste ochotní tolerova.
Samozrejme, ani otvorený rozhovor nemusí skonèi úspene a
útoky sa môu ete zintenzívni.
Avak ani mlèanie nie je dobrým
rieením. Preto sa treba pokúsi
získa spojenca v kolektíve, niekoho, kto vás podporí a v najkrajnejom prípade bude ochotný dosvedèi praktiky ikanovania.
O pomoc pri rieení vzniknutej situácie je moné poiada aj
nezainteresovanú osobu, napríklad personálneho poradcu, sociálneho pracovníka alebo sa
obráti na prísluný odborový
zväz. Ak vak nie je perspektíva
na docielenie nápravy a ikanovanie pokraèuje, treba si zachova ¾udskú dôstojnos a vyui
práva dané Ústavou SR a ostatnými právnymi i medzinárodnými predpismi (Antidiskriminaèný
zákon prijatý v júli roku 2004,
Zákonník práce /obèianski pracovníci/, pre pracovníkov v sluobnom pomere zákon è. 73,
Etický kódex prísluníka PZ atï.)
a doadova sa svojich práv i odkodnenia súdnou cestou. Existuje monos obráti sa aj na niektoré nezávislé organizácie, ktoré u majú skúsenosti s rieením
podobných prípadov a sú na to
urèené (Slovenské národné
stredisko pre ¾udské práva, kancelária ombudsmana) a dohodnú sa mimosúdne.
Antidiskriminaèný zákon i Zákonník práce sú síce postavené
ve¾mi liberálne a konkrétne pojem mobing (bossing) sa v nich
neuvádza, no v antidiskriminaènom zákone (vzahuje sa na obèianskych zamestnancov) sa okrem iného hovorí o uplatòovaní
zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky
právnej ochrany, ak dôjde k porueniu tejto zásady. Tie sa v
òom spomína diskriminácia
priama i nepriama, obaovanie
a neoprávnený postih , èo dáva ance na úspech. Dá sa
oprie aj o Koncepciu tátnej politiky bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci (uznesenie è.
838 zo 7. augusta 2002), schválenej v roku 2002 vládou SR:
BOZP nie je chápaná len ako
protiúrazová prevencia, vytvá-

Packa: Táto funkcia je sluným záverom kariéry
l S príchodom nových politikov sa policajní éfovia
vdy menia  len vy ste stále
vo funkcii. Je to tým, e na politikov ste niè neh¾adali, ale
chránili ste ich?
Môe to by aj preto, ale nemyslím si, e to je hlavný dôvod.
Celý ivot som sa staral o robotu a nie o obehávanie ¾udí, ktorí
sú v tom  ktorom èase slávni. Z
Policajného zboru by sa nikto
nemal zaradi k iadnej garnitúre.

l Nezaradili ste sa k tejto
vláde, keï ste prijali jej ponuku by policajným prezidentom?
Myslím si, e nie. V robote,
ktorú som robil predtým, som
dosiahol vetko, èo sa dalo.
Úrad je na vysokej úrovni. Prvého septembra budem ma odslúených 30 rokov v Policajnom
zbore. Mám nárok na dôchodok
v plnej výke a môem kedyko¾vek odís. Dnes ma u niè netlaèí k múru. Kadý ïalí rok strácam.

l
Vyí
dôchodok
ako teraz u
ma nemôete.
Presne tak.
Keï si to prerátam na peniaze, tak môem poveda, e
u to robím ako koníèka.
l Nedávno ste ete hovorili, e ku koncu roku konèíte.
Preèo ste sa rozhodli zosta?
Netajil som sa tým, e zrejme
skonèím. Ako podmienku nástu-

pu do funkcie som si dal to, e
nikto nepohne zákonom o výsluhovom zabezpeèení policajtov.
Funkcia policajného prezidenta
je sluný záver kariéry.
l Boj s organizovaným zloèinom v polícii dlho stelesòoval Jaroslav Spiiak. Ako ste
prijali jeho odchod?
Hovoril som s ním asi hodinu.
Prehováral som ho, aby zostal.
My dvaja sme si mali èo poveda. Niektoré prípady v súvislosti
so peciálnym súdom a peciálnou prokuratúrou sme robili spo-

ranie bezpeènosti a ochrany
zdravia, ale zahàòa aj podmienky pre uspokojivú prácu,
pohodu pri práci, sociálnu
ochranu zamestnancov a
právnu ochranu iných osôb,
ktoré sa s vedomím zamestnávate¾ov zdrujú na ich pracoviskách. Je chápaná ako
ochrana zamestnancov s
oh¾adom na vetky aspekty
súvisiace s prácou vrátane ta-

Èo je cie¾om mobingu?
Jeho cie¾om je psychicky
zdepta, zdiskreditova a izolova spolupracovníka od kolektívu, prípadne dosiahnu
zosadenie obete z funkcie,
preradenie na inú pozíciu alebo dosiahnu rozviazanie
pracovného pomeru, neh¾adiac na skutoèné profesionálne kvality.
kých faktorov ako je stres,
psychický teror na pracovisku
(mobing), obaovanie (harassment) a rovnos príleitostí
pre muov a eny na pracovisku. Túto filozofiu dotvára definícia Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO) pod¾a ktorej je zdravie nielen neprítomnos choroby, ale je to stav fyzickej, psychickej a sociálnej
pohody.
PhDr. Peter Guráò z vyie
spomenutého národného strediska potvrdil, e sa zaoberali podobnými prípadmi a mnohé z
nich sa im podarilo vyriei
úspene v prospech diskriminovanej osoby  a dokonca s výsledkom finanèného odkodnenia mimosúdnou cestou.
Problém ikanovania mono
riei i vyh¾adaním odbornej pomoci u psychológa, ktorý sa pecializuje na rieenie sociálnopracovných problémov. Okrem toho
psychológ dokáe ve¾mi rýchlo
odhali aj skutoèné príèiny vzniku rôznych zdravotných problémov (poruchy spánku, nekontrolovate¾né výbuchy správania
emoèného charakteru, bolesti
alúdka ).
Faktom vak ostáva, e niekedy skutoène niet iného východiska ako odchod z pracoviska Aj napriek vysokej nezamestnanosti, je to vdy lepie
rieenie ako skonèi na antidepresívach alebo s gu¾kou v hlave.
Eva. I. Balogová
(Pokraèovanie: Mobing a pecifiká policajnej sluby)
lu. Hovoril, e je rád, e som to
zobral, ale e on sa rozhodol.
l Minister mu vak ponúkol úradnícku funkciu a nie
policajnú, hoci bol kriminalista. Nedal mu tým jasne najavo,
e ho v polícii nechce?
Skôr si myslím, e keby chví¾u vydral, tak by sa to utriaslo a
iel by na miesto, ktoré je zodpovedajúce jeho profesii. Je to
principiálny èlovek. Spiiak nepovedal posledné slovo, v oblasti boja proti zloèinu bude ete robi.
(Sme; s. 3; 21.08.2006;
emlová Monika)
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Pohotovostná motorizovaná jednotka oslavuje 28. narodeniny
Kadodenne sa stretávame
v uliciach Bratislavy so
sluobnými cestnými vozidlami útvaru Pohotovostnej motorizovanej jednotky
Odboru poriadkovej polície
Krajského riadite¾stva PZ v
Bratislave (ïalej len PMJ).
Nie vak kadý policajt vie,
e tento útvar bol zaloený
v roku 1978 a e 1. septembra 2006 oslávili 28.výroèie
svojho zaloenia.
Títo policajti nasadzujú denne poèas sluobných zákrokov
vlastné ivoty pri plnení si svojich sluobných povinností. Dostávajú sa do nebezpeèných
konfliktných situácií pri styku s
rôznymi páchate¾mi trestných
èinov a priestupkov. To pred-

Harabin iada Lipica, aby
vrátil 2 milióny
Minister spravodlivosti tefan
Harabin obvinil svojho predchodcu Daniela Lipica, e si z
peòazí ministerstva platil prieskum o svojom osobnom imidi.
Harabin ho v liste iada, aby vrátil 2, 39 milión korún, ktoré ministerstvo v minulom volebnom
období zaplatilo spoloènosti Takt
 poradenství a konzultace za
dva prieskumy.
Lipic tvrdí, e prieskumy boli
zamerané na zisovanie postoja
¾udí k ministerstvu, súdnictvu a
Zboru väzenskej a justiènej stráe. K¾úèové otázky pod¾a neho
súviseli s reformami. Jedna sa
síce týkala ministra, ale prieskum zisoval aj postoj ¾udí ku
generálnemu prokurátorovi èi
predsedovi Najvyieho súdu,
tvrdí. Harabin Lipica vyzýva,
aby sa neskrýval za frázy a priznal, e si dal za peniaze daòových poplatníkov urobi prieskum pre svoje stranícke a politické ciele. Ak peniaze nevráti
do 30 dní, èi aspoò nenavrhne
splátkový kalendár, chce ministerstvo podniknú ïalie právne
kroky.
Prieskum Taktu zisoval okrem iného aj Lipicovu ob¾úbenos. Pod¾a výsledkov sa opýtaným pozdával Lipicov vzh¾ad,
vek èi vystupovanie. Medzi negatívami sa objavila jeho údajná
namyslenos a arogancia. Mono pán Harabin, ktorý bol komunistickým sudcom, na názory
obèanov nedbá. Ak chceme robi politiku dobre, názory obèanov sú dôleité, povedal k tomu
Lipic.
(Sme; 26.08.2006s. 2; ètk,
tasr, r)
Doklady pre úniu. Fraka
pokraèuje
tyrikrát víazstvo v tom istom
tendri a stále bez lukratívnej zákazky za nieko¾ko desiatok miliónov korún. Aj takto vyzerá jedna z verejných súaí v réii rezortu vnútra. Rakúska firma
Austria Card, ktorá sa uchádza o

Denne medzi nami

stavuje pre zakroèujúcich policajtov urèitý zvýený psychický
nápor, prièom musia správne
reagova, prekona vzniknuté
prekáky, vedie sa vyrovna s
pôsobením stresu a riei kadú
konfliktnú situáciu. Zvýené napätie spôsobuje aj samotné
správanie páchate¾ov, ktorí
èasto konajú bez morálnych a
psychických zábran, objektom
ich verbálnych a fyzických útokov sa stávajú samotní policajti.
O tejto záai svedèí aj ve¾ký
poèet sluobných zákrokov, na
ktoré boli prísluníci PMJ vyslaní  a mnostvo páchate¾ov,
predvedených na útvary PZ.
Mylienka zaloi tento útvar

dodávku èistopisov nových obèianskych a vodièských preukazov, dostala z ministerstva u
nieko¾ko oficiálnych listov, e sa
stala víazom súae. Tesne
pred definitívnym priklepnutím
zákazky sa vak vdy nieèo stalo  a tender sa komplikuje ïalej. Úrad pre verejné obstarávanie opä zastavil súa a chystá
kontrolu. Nové obèianske preukazy formátu EÚ sa mali vydáva
u od januára, ministerstvo nestihlo ani júlový termín  neistý je
u aj koniec roka.
Znovu z vlastného podnetu
zaèíname kontrolu, potvrdila
pre HN predstavite¾ka úradu Mária Vermeová. Nie je vylúèené,
e ministerstvo vnútra dostane
aj pokutu, ktorá môe dosiahnu
a pol milióna korún. Podmienky úèasti sú urèené tak, e ich
nespåòa nikto z uchádzaèov vrátane víaza. Úradníci si buï stavali vzduné zámky, alebo urèili
príli tvrdé podmienky, h¾adá vysvetlenie Peter Kunder z mimovládnej organizácie Aliancia Fair
Play. Je vysoko netandardné,
e tender, ktorý je pre firmy ve¾mi zaujímavý, sa tyrikrát skonèí
patovou situáciou.
Úrad zastavil a kontroloval
súa prvýkrát u pred vye mesiacom. Vtedy ministerstvu nariadil, aby ju znovu vyhodnotili s
upozornením, e iadny z uchádzaèov nesplnil vetky podmienky. Pod¾a Vermeovej nie je vylúèené, e tentoraz úrad súa
zruí a pôjde sa úplne odznovu.
H¾adanie vinníkov
Nový minister Robert Kaliòák
krátko po nástupe do funkcie nechal skontrolova vetky tendre v
jeho rezorte. Ak by analýza ukázala na chyby pri samotnej príprave tohto tendra, vinníci sa budú pod¾a Tomáa h¾ada ako.

TO JE FÓR!
 Pán doktor, pomôte mi,
trpím hroznou sklerózou!
 A odkedy?
 Èo odkedy?

vznikla na základe potreby
úèinne bojova s trestnou èinnosou v lokalitách, kde je ve¾ká
anonymita potenciálnych páchate¾ov trestnej èinnosti a kde
je ve¾ká aglomerácia obyvate¾ov. Jednotlivé zloky Policajného zboru sa museli vysporiada s novými formami páchanej
trestnej èinnosti, ako sprievodným javom medzinárodného a
organizovaného zloèinu, èo sa
prejavuje najmä vo vedomí a
jednaní páchate¾ov, pre ktorých
je hodnota ¾udského ivota èasto nulová. Opodstatnenos
vzniku PMJ sa dokazuje plnením sluobných úloh. Tieto úlohy, napriek prekákam, (nedosTí, èo pod¾a nás zlyhali, u pred
zodpovednosou utiekli.
Bývalý minister Vladimír Palko (KDH) nevidí iadny problém.
Na tom, e rezort aj Úrad pre
verejné obstarávanie postupujú
opatrne, nie je niè zlé. Rakúska
firma Austria Card zatia¾ o zastavení súae niè nevie. Ak by to
tak bolo, bol by som samozrejme sklamaný. Zaujímalo by ma
vak, ako to je právne moné,
povedal pre HN vedúci projektu
v Austria Card Markus Schmauss. Zdôraznil, e rezort vnútra
im potvrdil, e tender po tvrtý
raz vyhrali. Firma u v minulosti
dodávala èistopisy vodièských
preukazov.
Otáznik nad europasmi
Nové doklady sme sa zaviazali vydáva po vstupe do EÚ.
Sú jedným z bezpeènostných
opatrení pred naím vstupom do
schengenského priestoru. Zatia¾
èo nové obèianske preukazy by
sme mali stihnú do konca roka,
europasy s biometrickými prvkami by mali by u od septembra.
Ministerstvo je vak opatrné. K
termínu sa definitívne vyjadríme
a po vyhodnotení situácie, avizuje Tomá. Ak sa stanovený
termín nestihne, skomplikuje sa
situácia nielen pre rezort vnútra,
ale aj pre diplomaciu. Klasické
europasy sa toti nakupujú v
jednom balíku s diplomatickými.
Sankcie zo strany EÚ by nám
hrozi nemali.
(Hospodárske noviny;
23.08.2006; s. 1, 2; Dömeová
Annamária)

tát chystá biè na byrokratov
Arogantní úradníci a zdåhavé
administratívne záleitosti by u
èoskoro mali patri do minulosti.
Aspoò tak si to predstavuje nová
vláda, ktorá si ukonèenie byrokratickej ikany dala priamo do
programového vyhlásenia. HN
zistili, e konkrétny zákon u pripravuje ministerstvo vnútra  ten
má zamedzi ekonomickému a
èasovému stresu obèanov pri
styku s verejnou správou.
(Hospodárske noviny;
21.08.2006; s. 1; ama, red)

tatoèné materiálno  technické
zabezpeèenie, kvalita a vybavenie sluobných cestných vozidiel, kvalita výzbroje v porovnaní s technickým vybavením
páchate¾ov trestných èinov )
plnia prísluníci PMJ ve¾mi dobre. Pozitívne ohlasy poèujeme
nielen z médií, ale aj od bených ¾udí, ktorým v núdzi pomohli. Opodstatnenos vzniku
PMJ sa prejavila okrem iného
aj zaloením podobných útvarov v iných väèích mestách na
Slovensku.
Neoddelite¾nou
súèasou
práce policajtov PMJ je pomoc
¾uïom, ktorí sú v priamo ohrození a volajú na núdzovú linku

158. Prísluníci PMJ sú zaradení do nepretritého výkonu
sluby, a preto sú na tieto miesta konfliktu vysielaní ako prví 
niekedy s minimom vstupných
informácií. Z toho dôvodu by túto prácu mali vykonáva ¾udia,
ktorým záleí na nezitnej pomoci iným a v slube sú s presvedèením, e ich práca má
zmysel pre radového obèana i
pre celú spoloènos. Je dôleité, aby si prácu prísluníka PZ
vybrali ako svoje celoivotné
poslanie a nebrali ju len ako
poslednú monos rieenia
problému
nezamestnanosti.
Som presvedèená, e takých je
ve¾a. Týmto malým pripomenutím ich výroèia im chcem popria ve¾a úspechov!
npor. JUDr. Jana Galajdová

FOTOGLOSA

Nové priestory pre ochrankárov
Zverejnená fotografia vznikla 2. decembra lanského roka. Po dlhoroèných peripetiách sa lukratívny objekt na Romanovej ulici v bratislavskej Petralke od 1. novembra opä plnokrvne ocitol v rukách
ministerstva vnútra. Jej história by (od èasu výstavby saby noc¾ahárne komunistických kádrov Vysokej koly politickej cez roky bezuzdného drancovania nájmu a po dnený èas) vydala na knihu  aj
s ekonomickým pozadím, ktoré nikto nechce pozna. Potom u vak
bolo vetko jasné: v júli sa do ubytovne nasahovali ochrankári a
vtedají ich éf Ján Packa sa v médiách oprávnene teil, e je to po
prvýkrát v histórii, èo má tento úrad vlastnú budovu, v ktorej jeho
zverenci budú ma sluné podmienky na bývanie, prácu, na port a
na výcvik, keïe budova má vlastnú telocvièòu, posilòovòu, kancelárske i ubytovacie priestory. Stredisko slávnostne otvoril minister
vnútra Róbert Kaliòák.
Pekné. Inými slovami: buïme radi, e to takto dopadlo. Druhá
vec je  a to ete nikto nepovedal  e po rokoch p¾undrovania v
podmienkach nezodpovedného nájmu bude areál potrebova aké
milióny len na základné opravy. Nehovoriac o nevyhnutnosti stavebných úprav pre nové potreby. Bude celkom zaujímavé sledova,
ako si pán generál Packa v novej funkcii poradí s urèite ve¾mi potrebnou rekontrukciou celého areálu. Presnejie, ako mu bude ako, keï sa pri rozde¾ovaní malej kôpky peòazí bude musie rozhodova medzi to¾kými prioritami Nie len pre ochrankárov, ale pre
vetkých policajtov a zamestnancov A ete: bude ma vlastne
monos takto rozhodova?
(are)
UPOZORNENIE: Dátum uzávierky nasledujúceho èísla mesaèníka
POLÍCIA, ako aj týdeò, v ktorom je aktuálne èíslo vytlaèené a expedované, nájdete v tirái. Ospravedlòujeme sa za nesprávny údaj o vydaní èísla 8, ktoré vylo v 34. týdni. Predchádzajúce vydania POLÍCIE si môete (vdy mesiac dozadu) preèíta na stránke
www.ozpsr.sk.
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