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V èísle:
l Rozdelili 2 %

s.2

l Životopisy nových

s.2

l Rozhovor s M. Litvom s.3

NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR
ROÈNÍK XX

«

ÈÍSLO 8

«

4.2 VNÚTORNÝ PORIADOK A BEZPEÈNOS
Programové vyhlásenie, ktoré schválila vláda 28. júla 2010 a po búrlivej diskusii aj
parlament, je k¾úèovým dokumentom smerovania nového kabinetu. Prinášame èas,
dotýkajúcu sa najmä rezortu vnútra.
kým dôrazom vyžadova napåòanie ich základného poslania
atýmjetvrdoskzloèinuaslušnos voèi obèanom. Funkcia
ochrany vnútorného poriadku a
bezpeènosti však nemôže by
len vecou týchto zložiek. Vláda
SRbudepresadzova,abysvoj
podielzodpovednostiprevzalis
ove¾aväèšouvážnosouajïalšie subjekty štátu kompetentné

voblastivnútornéhoporiadkua
bezpeènosti.Väèšiuzainteresovanospriochraneživota,zdravia, majetku, práv a slobôd
obèanovoèakávaajodorgánov
samosprávy obcí a miest i od
samotnýchobèanov.
PredovšetkýmPolicajnýzbor
musí dôslednejšie a efektívne
využíva svoje oprávnenia, personálnypotenciál,zdrojeaprostriedkynazvýšeniepocitubezpeèia a istoty obèanov. Vláda
SR bude požadova väèšiu
otvorenos polície voèi obèanom, zlepšenie vzájomnej komunikácieaúèinnejšievyužívanie podnetov obèanov. Vláda
SR zaèlení Železniènú políciu
do organizaènej štruktúry Policajnéhozboruaúradhraniènej
a cudzineckej polície MinisterstvavnútraSRdoorganizaènej
štruktúry prezídia Policajného
zboru.
Vláda SR je pevne rozhodnutáviesrazantnejšiezásahya
tvrdšie postihova organizovaný
zloèin. Prijme systém ochrany
oznamovate¾ov závažnej kriminalityazefektívniinštitútspolu-

pracujúceho obvineného. Úpravou trestnoprávnych predpisov
zlepší využívanie operatívno–
pátracej èinnosti a informaèno–technickýchprostriedkov.
VládaSRzameriapozornos
aj na drobnú kriminalitu, s ktorou sa obèania stretávajú najèastejšie.Okreminéhoposilnenímpoètupolicajtovvhliadkovej
službe, predovšetkým v problematických oblastiach. Posilní
ochranu majetku obèanov žijúcichvblízkostisociálneodkázaných spoloèenstiev. Zasadí sa
za budovanie dôvery rómskej
komunity k inštitúciám štátu
(integráciaRómovdoPolicajnéhozboru,obecnejpolície),ato
aj jej zvýšenou ochranou pred
úžerníctvom.VládaSRpredloží
návrh novej právnej úpravy
postavenia a èinnosti obecnej
polície.Finanènebudepodporovapreventívneprogramyaprojekty budovania kamerových
monitorovacích systémov obcí
pre väèšiu bezpeènos ¾udí a
majetku, vytláèanie vandalizmu
a výtržností z verejných priestranstiev a centier miest so
zvýšeným výskytom kriminality
a porušovania verejného poriadku.
Pri priestupkoch typu drob(Pokraèovanie na strane 3)

Hovoríme s novým prezidentom PZ plk. JUDr. Jaroslavom Spišiakom

„Zodpovednos musí ís ruka v ruke s mierou kompetencií“

Plukovník JUDr. Jaroslav Spišiak je prezidentom PZ ešte len
ve¾mi krátko, žije pracovne ve¾mi
hekticky, ochotne si však našiel
èasajnarozhovorpremesaèník
POLÍCIU.
l Pán prezident, boli ste –
na naše pomery – dlho I. viceprezidentom
Policajného
zboru. Po vo¾bách v roku 2006
ste odišli do civilu, štyri roky
ste zodpovedali za bezpeènos
Slovnaftu. Mali ste tak príležitos vníma prácu polície „zvonka“. Je to rozdielna optika?
Zmenili ste nejako poh¾ad na
prácu polície, resp. na kriminalitu ako takú?
Naozaj, vnímal som políciu
inakakokeïsombolpolicajt,to
jepravda.Ajviacerímojikolegovia,tiežbývalípolicajti,nadobudli
inú optiku. Dokonca som mal v
náplniprácevSlovnafteajzastupovanievtrestnýchveciachalebo
vškodovýchkonaniach,kdesom
zastupoval stranu poškodenú a
malsomve¾apríležitostíspolupracova s policajtmi z inej pozície.
Ažvtedysomsiuvedomil,ženiekedy je èinnos policajtov taká,
akomiobèaniaopisovalivosvojich sažnostiach, adresovaných

mneakoI.viceprezidentovi.Vždy
somzastávalstranupolície,vždy
som bol presvedèený, že polícia
robí,èomôže–samozrejme,výnimkysomvnímal–alevglobále
som vnímal obraz skôr pozitívne.
Ažkeïsomsazastupovalpoškodených,taksomzistil,žezdruhej
stranyjetenobraznaozajiný,že
polícia v èasti prípadov koná pomaly, neefektívne, neodborne.
Muselsomuzna,žetísažovatelia, ¾udia, ktorí neveria polícii, v
niektorých prípadoch ozaj mali
pravdu.
l Dostali ste ponuku vráti
sa –dokonca na post prezidenta PZ. S akými pocitmi ste sa
rozhodovali, èi túto ponuku pri ja?
Pánministervnútramipriamo
túto ponuku dal a ubezpeèil ma,
ževybralnajkompetentnejšiuosobu. Vnímal som to ako èes, že
sombolpriamoaakojedinýoslovený ministrom vnútra s takouto
ponukou. Zároveò som mal
množstvo pozitívnych, povzbudzujúcichsignálovzverejnosti,od
bývalých kolegov, známych, od
osobností ale aj od neznámych
¾udí.Nabádalima,abysomponuku prijal. Neprijal som ponuku

s.6

l Prvá žena

s.7

l Z tlaèe

s.8
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Z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky

Zákonnosaporiadokvštáte
a bezpeènos jeho obèanov sú
trvalýmpredpokladomzdravého
vývoja každej spoloènosti. Vládaprávaadodržiavaniezákona
je základom slobodnej spoloènosti. K¾úèovými inštitúciami
prebezpeènosobèanov,poriadok a zákonnos sú polícia a
ïalšie represívne zložky štátu.
VládaSRbudeodnichsovšet-

l Prešovský dialóg

hneï, potreboval som si nejaké
veci ujasni. Mal som však pocit,
že takto vyslovovanú dôveru by
som zradil, keby som ponuku
neprijal.
l Ste tu ve¾mi krátky èas, je
povolebné dovolenkové obdobie, ale je na vás, aby ste mali
èo najskôr obraz o celkovej situácii v Policajnom zbore. Ako
by ste hodnotili takpovediac
stav mužstva?
Našielsomhovstave,vakom
som ho párkrát už zažil, èiže
tesnepredatesnepovo¾bách.Je
to nepríjemné obdobie intríg, dohadov, hádok, špekulovania, zúfalstva…taktoboloajteraz,toto
nikdy nie je dobrá doba, keï sa
riadiaci pracovníci viac venujú
intrigovaniu, zháòaniu známostí
po rôznych líniách, len aby sa
udržalivofunkcii…Noasitak.
l Stav z h¾adiska výkonnosti?
Ve¾a sa zmenilo za ten èas,
ohromný posun vo výstrojných
súèiastkach,vovýzbroji,vovybavenosti technikou, toto všetko
predpárrokminebolo.Ove¾aširšie je zapojenie do rôznych
európskych, teda aj policajných
štruktúr, do rôznych projektov, je

tovýznamnýposun,pretožecíti,
žesmesúèasouEÚaschengenskéhopriestoru,èiževtomduchu
jepolíciadosiná,akobolapredtým.Ajmysleniepolícieužnemôže by len úzko lokálne, regionálne,národné,aletáoptikajeuž
celoeurópska.
l Vo¾by sú vždy personálnym zemetrasením, zaèal
proces výmeny na centrálnej i
krajskej úrovni, vymenili ste už
väèšinu krajských riadite¾ov.
Odbory mali na niektorých no voprijatých funkcionárov iný
názor. Toto personálne rozho dovanie je èisto vaša osobná
právomoc?
Áno, toto bola jedna z mojich
najzásadnejšíchpožiadaviekpred
prijatím,abysomsimoholvybera
sám a minister mal presne taký
istýnázor,žesanebudemorientova na rôzne politické a lobistické návrhy, pretože takéto
nebudemakceptova.Tojeve¾mi
významnýposun.Môžemhodnoverne prehlási, že takýto prístup
je pre mòa smerodajný a verím,
žetomutakbudeajvbudúcnosti
a že to budú všetci akceptova.
Policajnýzbormusíbypostavený
(Pokraèovanie na strane 3)

AKO TO VIDÍM JA
Dnešná hektická doba ma vedie k zamysleniu sa nad frázami,
s ktorými som sa stretával v mi nulosti a núti ma k rozmýš¾aniu,
èo robi, aby ich niektoré paralely
už nemali priestor v súèasnosti,
resp. v budúcnosti. Je to moje
hodnotenie – subjektívne, avšak
bez zaujatosti a urèite ma dnes
nikto nemôže podozrieva z nejakých kariérnych ambícií v PZ.
Predovšetkým si myslím, že
OZP v SR so zamestnávate¾om
majú spoloèné záujmy cestou
kvalitnej práce PZ dosahova jeho vysokú dôveryhodnos v
oèiach obèanov a následne s
podporou obèanov zlepšova nielen výsledky, ale aj podmienky
pre prácu a ocenenie práce policajtov.
Možno sa obèas naše názory
líšia na metódy a cesty, ktorými
tieto výsledky dosiahnu, ale tie
argumenty pre a proti by mali
prejs diskusiou, ktorej záver je
samozrejme v kompetencii zodpovedných. Ale nešastím by bolo vyhýba sa takejto diskusii s
použitím známej frázy „ja rozhodujem, ja zodpovedám“. Som už
dlho v PZ, ale uplatnenie tej druhej èasti t.j. zodpovednosti za
chybné rozhodnutia, dokonca
spôsobené škody, si nepamätám.
A škodou z môjho poh¾adu je
aj každý zbytoèný odchod policajta do civilu.
Bolo by ve¾mi dobré, kedy sa
nám podarilo zdokonali súèasné
zásady kariérneho postupu tak,
aby postihovali celú šírku PZ vrátane riadiacich pracovníkov, s výnimkou miest v priamej riadiacej
pôsobnosti ministra vnútra. V
prvej diskusii sme sa stretli na túto tému už aj s novým pánom
prezidentom PZ.
Potrebné je definova aj èo je
to dôležitý výkon služby – v žiadnom prípade to nemôže by iba
subjektívny poh¾ad nadriadeného.
Spomeòme si na dôvodovú správu zákona a sledujme životnú
realitu z praxe. Prax ukazuje , že
využívanie paragrafu 35 odsek 2
prináša viac škody ako úžitku v
personálnej politike a vytvára dojem vyrovnávania súkromných
úètov.
Policajt nesmie ma strach z
nadriadeného, ale iba zo zákona.
A tam, kde je slovo nadriadeného
viac ako zákon, konèí právo a
spravodlivos. Aby to v PZ nemohlo nasta, máme inšpekciu a
kontrolu. Musela by však by funkèná a nezávislá. A to je asi problém. Aspoò z h¾adiska mojich
doterajších skúseností, a tým
som nepovedal, že už nebude.
PS: Pre od¾ahèenie na záver:
Viete ako zvýši opticky hladi nu kvapaliny vo f¾aši bez zvýše nia množstva? Speni ju. Bublinky na nejakú dobu vytvoria dojem
vyššej hladiny.
Miroslav Litva

policia0810:policia 20.8.2010 17:01 Page 2

2

AUGUST2010

Z príspevku 2 percent z odvedenej dane prišlo na úèet OZP v SR necelých 3–tisíc eur

Málo využitá šanca na pomoc
Výzvy na darovanie dvoch
percentdanínaúèetOZP,ktoré
sme zaèiatkom roka publikovali
aj v mesaèníku POLÍCIA, padli
len èiastoène na úrodnú
pôdu.
Pod¾a slov
podpredsedu OZP v
SR Ladislava Graèíka
na úèet prišlo dovedna
2 980 eur.
Èas z týchto prostriedkov ide
na konto ¾udí, postihnutých povodòami (príslušná komisia bude rozhodova o pridelení prostriedkovažpouzávierkenášho
èísla),ovyužitíïalšejèastirozhodla sociálna komisia pod vedením Ladislava Graèíka, ktorá
vyhovela žiadostiam troch
základných organizácií. Konkrétne ide o pani Dagmar Magyaricsovú,pracovníèkuAkadémie PZ v Bratislave (ZO 8/58),
ktorásastaráoažkopostihnutédieaavyhoreljejbyt.Druhú
žiadosposlalaZO8/31zTrnavy.Ichèlenkpt.Ing.JúliusCzafíkpredtromarokmizomrel,nechal po sebe dvoch postihnutých chlapcov, ktorí navštevujú
internátnuškoluprenevidiacich
a slabozrakých v Levoèi.
Základná organizácia chcela
ústavu pomôc zakúpením špeciálnejpoèítaèovejzostavy.Tretia žiados o pomoc prišla zo

základnej organizácie è. 932 v
Tvrdošíne. Aj tu po úmrtí èlena
ZO Štefana Hlinu (nar. 1970)
ostalasamavdovasdvojièkami
– dospievajúcimi
chlapcami (1993)

Komisia sa rozhodla vo všetkých troch prípadoch poskytnú
postihnutým po 600 euro, aby
tak aspoò èiastoène zmiernili
problémyrodín.
My sme sa v Akadémii PZ
stretli s pani Dagmar Magyaricsovou. Je rozvedená, žije s
dospeloudcérouamávopatere vážne telesne postihnutého
chlapca,pritomjejaktuálnypríjemjelen380eurbrutto.Vapríli tohto roka sa z okien jej trojizbového bytu zaèal vali dym,
najmä kuchyòu zo záhadných
príèin zachvátili plamene a èo
neznièil horúci živel, dokonèila
voda z požiarnických prúdnic.
Poh¾adnavyhorenýbytjevždy
desivý, (viï fotografie) miest-

Predseda sociálnej komisie L. Graèík pri stretnutí s D. Magyaricsovou

Prezident PZ plk. JUDr. Jaroslav Spišiak
Dátum
narodenia:
4.10.1964
Miesto narodenia: Želiezovce
Trvalé bydlisko: Dunajská
Streda
Stav: ženatý,
dvedeti
Vzdelanie:
n 1999–Rigoróznaskúška
n 1992–1996–Akadémia
PolicajnéhozboruvBratislave
n 1982–1985 –  CHTF–
SVŠTBratislava
n 1978–1982–GymnáziumŽeliezovce
Priebeh zamestnania:
n 2006–2010 SLOVNAFT,
a.s.–CountrySecurityManager–SK

n 2001–2006 I. viceprezidentPolicajnéhozboru
n 1998–2001 Okresné riadite¾stvoPZDunajskáStreda,
okresnýriadite¾
n 1997–1998  Prezídium
Policajnéhozboru,Úradkriminálnej polície, Odbor ekonomickejkriminality
n 1995–1997 Okresné riadite¾stvoPZDunajskáStreda,
riadite¾vnútornéhoodboru
n 1992–1995 Akadémia
Policajného zboru v Bratislave,štúdium
n 1988–1992 Obvodné
oddelenie Policajného zboru
Dunajská Streda, inšpektor
poriadkovejslužby
n 1986–1988Základnávojenskáslužba
Prezidentom PZ je od
19.7.2010

nosti museli prejs kompletnou
rekonštrukciou, kúpi bolo
potrebné aj väèšinu zariadenia.
Škody boli obrovské. Suma,
ktorúposkytloOZP,poslúžiaspoònazakúpenienovejpohovky.
„Somsivedomý,žetých600
europrepostihnutérodinynieje
ve¾a,aleaspoòvo¾aèo,“dodáva
podpredseda OZP Ladislav
Graèík.„Osobnesomdossklamaný nízkym záujmom našej
èlenskej základne, pretože z
týchnecelých3–tisíceurorovné
dve tisícky poskytla Slovenská
záruèná a rozvojová banka, za
èo jej patrí ve¾ká vïaka. Verím
však, že už v budúcom roku si
naši¾udiaintenzívnejšieuvedomia,èotojesolidaritaaverím,
žesystémdarovaniadvochpercentzískadôveru,pretože¾udí,
ktorí súrne potrebujú pomoc, je

ajvnašomrezortenaozajdos.
Zatia¾sazdá,žesièlovekuvedomuje len vlastné nešastie,
alemenejvnímautrpenieabo-

lesiných,“uzatvorilpodpredseda.„Tým,èoprispeli,patrínaša
úprimnávïaka.“
(r)

Prežili sme letné horúèavy,
odevné súèiastky rovnošiat
boli mokré od potu èastejšie
ako inokedy. Ako riadiaci pracovníci dokážu svojim podriadeným u¾ahèi v takýchto
prípadoch službu? Na to sme
sa formou ankety opýtali
predsedov krajských rád OZP
v SR. Z ich odpovedí vyberáme:
Pavol Michalík, KR OZP v
SR, Žilina
NovépokynyRKRPZvŽiline nevydal, ale nariadil riadiacim pracovníkom KR PZ Žilina
rešpektova pokyny upravujúce
túto problematiku v pred-

chádzajúcichrokoch,atietoneboli zrušené. Nosenie rsp. nenosenie èiapky k rovnošate v
extrémnych teplotách upravuje
zákon.PitnýrežimjenaKRPZ
Žilina upravený pokynom z r.
2006. Pokyn k pitnému režimu
sa odvoláva na § 22 ods. 2
písm.dzákonaè.126/2006Z.z.
o verejnom zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov,§1ods.1písm.ea§
6ods.1písm.bnariadeniavládySRè.247/2006Z.z.opodrobnostiach o ochrane zdravia
predzáažouteplomachladom
pri práci a na základe opatrení
hlavnéhoaregionálnehohygienika MV SR, odbor sociálneho
zabezpeèenia a zdravotníctva
sekcie personálnych a sociálnych èinností, è.p.: SPC–
291/3–Z–2006,
zo
dòa
17.7.2006.Pitnúvoduzabezpeèil ekonomický odbor, a jej
distribúciu mali na starosti riadiacipracovnícijednotlivýchOR
PZ. Taktiež úprava pracovnej
dobyvdòoch,kedybolipredpovedanémeteorológmiextrémne
horúèavynad30°Cbolariešená pokynom v predošlých rokoch a táto bola len aktualizovaná. Pod¾a mojich informácií
bolispomínanépokynyajrealizované v horúcich letných
dòochroku2010anebolistým
nejaképroblémy.
Na záver môžem ešte spomenú,žejasomovyššieuvedených pokynoch samozrejme
z uplynulého obdobia vedel, a
tesne pred nástupom letných
horúèav som prostredníctvom
pracovníkov personálneho a
mzdovéhoodboruKRPZŽilina
na ich aktualizáciu upozornil R
KRPZŽilina,ktorýihneïkladnereagoval.
Dušan Harvát, KR OZP v
SR Banská Bystrica
Jevydanýpokyn,žepriteplotáchnad30stupòovnemusia
slúži v èiapke. Krajský riadite¾
to pripomenul na operatívnej
porade.Policajtivovýkonemali
zabezpeèený pitný režim, proti
podpisu im bola vydávaná v
službe 1,5 l minerálna voda
pod¾a potreby. Ostatní policajti
azamestnancibolivyriešenízo
sociálneho fondu kartónom minerálnej vody a kartónom džúsu. V smennom režime nebolo
možné upravi pracovnú dobu.
Ostatnímohlichodidoslužbya
zamestnaniaod6,00do14,00.
Dva dni v najväèších horúèaváchbolskrátenápracovnádoba.
Peter Leder, KR OZP v SR
Prešov
Riadite¾KRPZvydalpokyn,
žepolicajtinemusiamapokrývku hlavy, pokia¾ teplota dosiahne nad 25 stupòov. Právomocupravipracovnúdobuponechalnariadite¾ovnajednotlivých stupòoch riadenia s tým,
aby bol zabezpeèený riadny
chodpolicajnejslužby.

Bolo teplo, teplúèko. Ako reagovali zamestnávatelia?

Štátny tajomník MV SR JUDr. Maroš Žilinka
Dátum narodenia: 19. august1970
Miesto narodenia: Bardejov
Rodinný stav: ženatý,dve
deti
Vzdelanie:
Vys ok oš kols ké
právnické: Právnická
fakulta
Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika
v
Košiciach
(1993)Úplnéstredné:GymnáziumJ.G.TajovskéhovBanskej Bystrici (1988) Základné:
V. Základná škola v Piešanoch(1984)
Prax:
n Apríl 2005 – júl 2010:
prokurátor–zástupcariadite¾a
odboru ekonomickej kriminalityÚradušpeciálnejprokuratúryGenerálnejprokuratúrySlovenskejrepubliky
n Október 2003 – marec
2005:prokurátortrestnéhoodboru Generálnej prokuratúry
Slovenskejrepubliky
n Január 1997 – september2003:okresnýprokurátorv
Piešanoch

n Jún 1995 –  december
1996: prokurátor Okresnej
prokuratúryvTrnave
n August 1993 –  máj
1995:právnyèakate¾Okresnej
prokuratúryvTrnave
Pedagogická a vzdelávacia èinnos:
n Od roku 2005 externý
èlen pedagogického zboru
JustiènejakadémieSlovenskej
republiky
n Od 2. októbra 2008
externý doktorand na katedre
trestného práva, kriminality a
kriminológiePrávnickejfakulty
UniverzityKomenskéhovBratislave
n Od 27. októbra 2005 do
27. októbra 2008 èlen skúšobnej komisie Justiènej akadémieSlovenskejrepublikyna
odbornújustiènúskúšku
Znalos jazykov:
n anglický
n ruský
Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra
SlovenskejrepublikyvládaSR
Maroša Žilinku vymenovala
dòa14.júla2010.

Riadite¾ KR PZ v Prešove
plk. JUDr. Jozef Seman
n 1.7.1983 –
prijatý a ustanovenýstaršíminšpektorom poriadkovej služby
OO VB Koškovce,OSZNBHumenné
n 1984 – povolaný do PŠ
ZNBZastávkauBrna
n 1984 – ukonèené PŠ
ZNBZastávkauBrna,
n 1985 – starší inšpektor
poriadkovejslužbyOOVBHumenné,OSZNBHumenné
n 1987–ukonèenie2.roèníkaDVCHumenné
n 1988–dennéštúdiumF
VBVŠZNBPraha
n 1990–KSSNBKošice
n 1990 – 3. roèník štúdia
privýkoneslužbynaPFUPJŠ
Košice

n 1991 – starší inšpektor
poriadkovejslužbyOOPZHumenné,OVPZSRHumenné
n 1992 – referent, oddelenie ekonomickej kriminality,
OKP,OVPZHumenné
n 1995–štúdiumprivýkone služby na Akadémii PZ v
Bratislave
n 1997 – riadite¾ OKP OR
PZSnina
n 1997–zástupcariadite¾a
OOPZStakèín,ORPZSnina
n 1998–zástupcariadite¾a
OOPZSnina
n 2000–ukonèilAkadémiu
PZvBratislave
n 1.1.2004–riadite¾ORPZ
Humenné
n 2005–rigoróznaskúška
naAPZ
n 1.8.2010–riadite¾KRPZ
Prešov
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Predseda OZP v SR M. Litva odpovedá na otázky k povolebnému vývoju v rezorte

„Máme spoloèné ciele, budeme sa zaobera cestami a spôsobmi ich naplnenia“
l Pán predseda, aký je váš
poh¾ad na kvalitu programového vyhlásenia vlády?
Zèastivnútornejbezpeènosti, teda z h¾adiska podmienok
rezortu vnútra vidím nové programovévyhlásenieakoprínos.
Sú tam dobré zámery, ciele, s
ktorými sa možno stotožni. Vítam navrhované kroky, vedúce
k racionálnemu usporiadaniu
PZ a zámer odstráni niektoré
chybné kroky, napr. atomizáciu
okresov. Je tu položený dôraz
na boj proti korupcii. Rovnako
oceòujemaverím,žetentocie¾
obsahuje aj boj proti klientelizmuaplatíajdovnútra.
l Nezdá sa vám programové vyhlásenie príliš všeobecné? Proti zámerom a cie¾om
je ažké namieta, sú všeo becne prijate¾né…
Nie, podrobne rozpracované
úlohy budú obsahom jeho rozpracovania v rezorte. Samozrejme,druhoustranoumincejeotázkanaplnenia,realizácie.Cielesústanovenésprávne
adobre,takžeužzáležínatom,
akýtím¾udíbudezámeryrealizova. Pod¾a výberu ¾udí bude
možnousudzova,èimajúciele
reálnušancuknaplneniu.
l Ministerstvo, resp. prezídium zaèalo s personálnymi
výmenami ve¾mi rýchlo a ra zantne, nastal pohyb…
Je to právo pána ministra a
pánaprezidentaPZ.Netajím,že
priniektorýchosobáchsmemali
výhrady, pretože dotyèní nedávali záruky kvality, alebo išlo o
¾udí,ktoríbolidlhopreèzrezortu a rovnako som nevidel dôvod, preèo by sa do neho mali
vráti, aký prínos by mohli ma
pre naplnenie našich cie¾ov.
Rovnako sa nám nepáèilo, že
¾udia, ktorí museli odís z funkcie,bolivoviacerýchprípadoch
zaradení na neprimerane nízke
pozície, nezodpovedajúce ich
odbornosti,èoichpotomvediei
k rozhodnutiu odís z polície.
Nemyslímsi,žemámeodborníkov na rozdávanie, škoda je
každého, ktorý sa rozhodne
odís.Apotomnaberámezcivilu… Som za, ale len v prípadoch, že naozaj nemáme takýchto odborníkov v aktívnej
službe,žeznovupríjímanípoèas
doby, ktorú boli mimo políciu,
nestratilikontinuituaodbornos,
že vedia jasne vysvetli príèiny
svojhoodchodu,aksaimvminulosti stala krivda, aby sa vedenievpersonálnejprácipouèilo a nepáchalo na súèasných
policajtoch rovnaké. Tieto veci
sme si s pánom prezidentom
Spišiakomdetailnevydiskutovali,nebudemviaconichkonkrétnejšiehovori.
l Dobre, tak všeobecne…
Opä sa v zápale diskusií
objavil staronový argument –
preèo sa odbory starajú do
personálnych záležitostí?
Z poslania odborového zväzu vyplýva nieko¾ko povinností.
Personálnezmenysaživotazamestnancovdotýkajúajpriamo,
ajnepriamo.Našímzáujmoma
poslanímjeutváraniekvalitných
pracovnýchpodmienokprepoli-

cajtov,ktorésúvove¾kejmiere
ovplyvnené kvalitou práce
nadriadených, vyplývajúcej jednak z ich odbornosti, morálky,
riadiacich a komunikaèných
schopností. Druhá oblas: máme záujem na stabilite Policajného zboru a na kvalitnej
praktickej realizácii kariérneho
postupu,aby¾udianepreskakovali jednotlivé stupne smerom
hore,aleanisaneodôvodnene
neprepadávalismeromdole.To
súvisísospomenutýmiprípadmi
riadiacich pracovníkov, ktorým
boliponúknuténedôstojnépozície po odchode z funkcie. Pritomišloo¾udí,ktorýmpoprofesionálnej stránke nebolo asi èo
vyèíta, èiže neboli vyhodnotení
ako nespôsobilí zastáva danú
funkciu. Toto všetko považujeme za súèas formovania kvality, resp. nekvality pracovných
podmienok,vzahovaatmosférynapracovisku.Nadriadenína
príslušnýchúrovniachbysipreto mali uvedomi, že k stolièke
nie sú natrvalo prirastení a že
saimmôže¾ahkostatoisté,èo
teraz robia iným. S riadiacou
stolièkou ešte pánboh nikomu
nedalpatentnarozum,autorita
nikdynevznikásilou,alechovanímauplatòovanímmozgových
závitov ktoré sa prejavuje
výsledkami v práci. Preto, keï
náshodnotia,buïmevždyopatrní, aby naša poves nepred-

Odvolanie bez uvedenia dôvodu umožòuje
zlikvidova èloveka, ktorý
si to nezaslúži, ale využíva sa aj vtedy, keï si to
ten èlovek plne zaslúži a
chcem sa ho rýchle zba vi. Vïaka odseku 2 sa
teda takéhoto èloveka
rýchlo zbavíme, lenže
potom príde zmena garnitúry a tento èlovek,
odídený bez udania dôvodu, sa nám vráti ako
èistý, bezúhonný, len
ukrivdený a politicky
poškodený, hoci to nie je
pravda.
behlanašeschopnosti.Nadruhej strane, aj funkcionári, ktorí
museli odís z funkcií, nemôžu
byvždyazakaždúcenuurazeníaponíženíužsamotnýmfaktom,žemajúísrobinieèoiné,
aleoniradšejodídudocivilu.To
tiež nepovažujem za správne.
Niktonemáriadiacupozíciunatrvalovyárendovanú,vtakýchto
prípadochbysamaloukázaaj
srdce a vzah k zboru. Rýchle
úniky sa mi nepáèia, ak nie sú
spojené s predchádzajúcim
neodôvodneným neprimeraným
funkènýmprepadom.
l Urèite pri rozhodovaní
zohráva ve¾a aj ekonomický
faktor…
Isto, kariérny postup by na
totomalpamätapripraktickom
využití, nikto by nemal ve¾mi
rýchlo stúpa, ale ani rýchlo a
hlboko neodôvodnene pada.
Mnohí riadiaci funkcionári sú aj
po odvolaní z funkcie schopní

policajtiamohlibyïalejprínosomprerezort.Alekeïpríslušný nadriadený urobí z generálnehoriadite¾aalebošéfanejakéhosamostatnéhoútvaruradového referenta, tak potom to
nie je správne, je to neslušné,
pripomínatovybavovanieosobnýchúètov.To,žesatobežne
robíajvinýchrezortoch,nieje
argument.Vnašomrezortestakýmito postupmi hlboko nesúhlasím. Tento policajný zbor
nie je na tom tak dobre, aby
smemohlinepodloženelikvidova odborníkov. Okrem toho

sme demokratická spoloènos,
políciajejejsúèasou.Tuneexistujúrozsudkybezsúdovasúdybezdôkazov.
l V zásade?
Takže sa vrátim k existencii
paragrafu 35, odsek 2, ako bol
definovanývdôvodovejspráve,
je názorný príklad, ako sa od
svojhovznikuzneužíva,resp.je
dvojseèný. Odvolanie bez uvedenia dôvodu umožòuje zlikvidova èloveka, ktorý si to nezaslúži,alevyužívasaajvtedy,
keïsitotenèlovekplnezaslúžiachcemsahorýchlezbavi.
Vïaka odseku 2 sa teda takéhoto èloveka rýchlo zbavíme,
lenžepotomprídezmenagarnitúryatentoèlovek,odídenýbez
udania dôvodu, sa nám vráti
akoèistý,bezúhonný,lenukrivdenýapolitickypoškodený,hoci to nie je pravda. Toto nie je
cesta v kultúrnej spoloènosti.
Policajný zbor nie je nikoho
súkromnáfirma,niktojunesprivatizoval, a ak namiesto niekoho dám iného èloveka, musím
automaticky predpoklada, že
náhrada bude kvalitnejšia. V
opaènom prípade je to výmena
prevýmenuaspôsobujemškodu na zabehnutých pracoviskách.
l Takže tvrdíte, že sa to
deje, alebo ide len o hypotézu?
Sú prípady, kedy sa spochybòuje kvalita ¾udí, ktorých
máme,ah¾adajúsanáhradymimo rezort. To je podceòovanie
kvality ¾udí, ktorých máme v
zbore. Ak má by kvalitnou náhradou èlovek, ktorý je osem
alebo desa rokov mimo rezort,

hneï sa má vráti na riadiacu
funkciuaeštenemáanipríslušné policajné, resp. právnické
vzdelanie? Tak v èom je taký
èlovek nenahradite¾ný odborník?Aksamustalakrivda,ktorá bola príèinou predchádzajúceho odchodu, podporíme jej
nápravu, ale s primeraným zaradením pri návrate, zodpovedajúcimjehokvalifikácii.Mybudemepodporovavšetko,èopovedie k naplneniu programového vyhlásenia vlády a budeme
proti všetkému, èo toto napåòanie bude ohrozova alebo mu
priamoškodi.
Úlohy,ktorésúv
p r o g r a m o v o m
vyhlásení, si vyžadujú pracovitých,
poctivých,aleajodborne zdatných policajtov.Akosomuž
povedal, ve¾mi fandím najmä smerovaniuprotikorupcii.
Je tu množstvo
otvorených káuz,
verím,žesadonich
príslušnézložkyporiadne zahryznú a
vnesúdonichsvetlo. Objasnenie prípadov,ktorésmrdia
korupciou na vysokých úradníckych a
ministerských stolièkáchvoviacerých
rezortoch by malo
výborný odstrašujúci úèinok na konanie všetkých
úradníkov,ktorírozhodujúonašichspoloènýchpeniazoch.Dovolím si však upozorni, že korupcia ide vždy ruka v ruke s
klientelizmom. Už roky dozadu
sme organizovali podujatia aj
medzinárodnéhocharakteru,na
ktorých sme upozoròovali na
tieto nebezpeèenstvá, na fakt,
že korupcia a klientelizmus sú
spojenénádoby.Tietorizikánepominuli,inakbysmemalivždy
len èisté výberové konania, vyberali by sme len najkvalitnejších ¾udí v duchu kariérnehopostupu,anielentých,ktorýchosobnepoznám.
l Ekonomika tejto spo loènosti je momentálne ve¾ kou neznámou, rozpoèet aj
pre náš rezort a všetko okolo
toho na rok 2011 budia vážne
obavy…
Najednejstranemámereálne potreby rezortu, na druhej
stranesúmožnostispoloènosti.
Nájssúladmedzitýmitomantinelmi je ažké. Je už jasné, že
šancanájsprostriedkynarealizáciu druhej etapy novej platovkyvsúèasnomèasejeprakticky nulová, ale rozhodne sa
nesmie sta, aby vláda ohrozovala dosiahnutú príjmovú úroveò.
l Vyjadrenia pána ministra
Lipšica zatia¾ ukazujú, že vláda v podmienkach nášho re zortu, èo sa týka uniformovaných zložiek, nemieni ís touto cestou.
Dovolímsipoveda,žerezort
vnútrasaužvminulosti–vporovnanísniektorýmiïalšímirezortmi–správaldosekonomic-

ky. Napríklad aj èo sa týka
poètovpolicajtovakoajobèianskychzamestnancov.Èosatýka poètov, urobili sme si porovnaniek31.12.2005až31.
12.2009,vyšlonám,žezatoto
obdobie sme znížili stav zamestnancov v štátnej službe a
vo verejnej službe. Poèet policajtovsazvýšil,aleakodrátam
zložky,ktorésmepribrali,najmä
železniènú políciu, tak za celé
spomenuté obdobie sa poèet
zvýšilo300¾udívýluènevspojení s posilnením v  oblastiach
sozvýšenoukriminalitouniektorýchskupínobyvate¾stva.Tosú
konkrétne urèené tabu¾ky. Dovolím si poveda, že Odborový
zväzpolíciebolprvý,ktorývždy
namietal proti tendenciám na
zvyšovanie poètov a poukazoval na vnútorné rezervy. Jasne
smesapostaviliprotiatomizácii
útvarov,protirozširovaniupoètu
okresov, upozoròovali sme na
nesúlad pôsobnosti okresov v
zložkách súdnictva, prokuratúry
apolície,nafakt,žesanedotiahol projekt tzv. súdnych okresov,každýsirobilsvoje.Pritom
je to ve¾ký priestor na úspory.
Odroku1994smeboliprotinovémuúzemnosprávnemuèleneniu a najmä jeho kopírovaniu v
organizáciiPZ(pripomínamnašu predstavu: štyri oblasti, 32
okresov), boli sme proti =puchnutiu= niektorých špecializovanýchútvarov.Akorezortsmeplniliove¾aviacnovýchúloh,ktoré boli ve¾mi nároèné na poèty
¾udí, spomeniem najmä východnúhranicuavšetko,èosúviselo a súvisí so Schengenom
asïalšímimedzinárodnýmizáväzkamivoèiEÚ.Veïlenpoèet
¾udí na východnej hranici išiel
hore nieko¾konásobne a urobili
smetozvlastnýchzdrojov.Takže nejaké zásadné krátenie v
podmienkach PZ pod¾a nás
neprichádza do úvahy. Nech si
niektourobítakétoporovnanies
vývojomvOzbrojenýchsilácha
uvidíme,èoztohovyjde.Èosa
týkanášhorezortu,možnostisú
v prípade premyslených zmien.
O nich som už hovoril, súvisia
najmäsúzemnouštruktúrouas
poètom rôznych útvarov a pracovísk. Tam sme prístupní
diskusii,alekvalifikovanej.Viac
stretnutí aj s pánom prezidentom Spišiakom sme už absolvovali,vblízkomèasebudeme ma aj k týmto veciam oficiálnestretnutievedeniaOZPs
vedením prezídia, èaká nás aj
obdobnéstretnutiespánomministrom.Programovévyhlásenie
potvrdilo, že máme spoloèné
ciele,budemesazaoberacestamiaspôsobmiichnaplnenia.
Zhováral sa Peter Ondera

UPOZORNENIE!
Uzávierka nasledujúceho čísla bude 13. septembra 2010
Redakcia
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„Zodpovednos musí ís ruka v ruke s mierou kompetencií“

(Pokraèovanie zo strany 1)

na základe odbornosti, profesijných zruèností, manažérskych
schopností, a nie na základe
odporúèania akýchko¾vek skupín
¾udí, ktorí si predstavujú, že policajnýšéfbymoholbyichkandidát. Ak laická verejnos navrhuje
kandidáta na post okresného èi
krajského riadite¾a, možno že
navrhujúnaozajtohonajlepšieho,
odbornenajzdatnejšieho,aletieto
návrhydávajú¾udiazvonku,teda
z prostredia mimo Policajného
zboru.Avždytrebarátastým,že
ajvoèitýmtonavrhovate¾ommôže
by niekedy v budúcnosti vedené
trestné stíhanie a to by nemohlo
fungova. Aj ten najobjektívnejší
policajtmávoèitým,èohonavrhli
dofunkcie,urèitýpocitvïaènosti,
vždytuvznikáurèitápochybnos.
l Áno, sú názory, že vlastne
súèasný mechanizmus výberu
riadiacich pracovníkov utvára
práve takéto vedomie zaviazanosti a vïaky voèi tým, ktorí
ich posadili do funkcie…
Všade hovorím, že jediný, kto
rozhoduje o zaradení do funkcie,
je v súèasnosti policajný prezident.Pocitzaviazanostijevtomtoprípadeúplnenamieste,pretože riadiaci pracovník odo mòa
dostávadôveruajaakopolicajný
prezidentzajehokonaniepreberámzodpovednos.Jaurèímtých,
ktorí sú v mojej priamej personálnej zodpovednosti. Títo vybratí
¾udiamajúpovinnosvyberasi¾udí presne týmto istým systémom.
Onisútí,ktorívyberú,rozhodnúo
¾uïoch, s ktorými chcú pracova.
Niktoiný.Nesmútoby¾udia,ktorých niekto odporuèil èi nebodaj,
akotobývalozvykomvminulosti,
že vám niekto telefonicky prikázal,kohomáteustanovidofunkcie, ak to bolo v rozpore s jeho
presvedèením. Len takto sa dá
zabezpeèi priama zodpovednos
za aféry a neodborné výkony v
služobnejèinnosti.Aksirazkrajskýriadite¾vyberie¾udí,atí¾udia
zlyhajú,takzodpovedáon.Nikdy
sanemôževyhovori,žeonsitoho èloveka nevybral, že mu ho
niekto dosadil… To isté platí v
smere ku mne. Ak zlyhajú ¾udia,
ktorýchsomsiosobnevybral,tak
musím nies osobnú zodpovednos,nemôžemjupreniesna
iného.Niektomávýhrady,žetoto
niejedobrériešenie,žesave¾mi
rýchlo robia personálne zmeny…
Ja hovorím, že zmeny sa musia
urobi èo najrýchlejšie, aby sme
mohlinastolištandardnýchod…
l Neprekvapuje ma to, veï
aj minister Kaliòák vymenil naraz všetkých ôsmich krajských
riadite¾ov…
Ale urobil tak prakticky až po
polroku,teraztorobímepodvoch
týždòoch. Chceme zabezpeèi
profesionálnu istotu, prebieha
proces ustanovovania, o chví¾u
prebehne proces odvolávania, a
to je ešte nebezpeènejšie. Tam
musia policajti cíti istotu, že ak
bolirazdanídofunkcie,taknebudeonichrozhodovaniktoiný,nijaký miestny oligarcha, ktorý by
sa trebárs cez nejaké štruktúry
usiloval ovplyvòova niekoho z
cie¾omzosadihozfunkcie.Toto
nebudemožné,tobynajskôrmuseliodvolamòa,lebojamámza
nehozodpovednosaneodvolám
ho–ibaakvprípade,žebudem

mapreukázate¾nédôkazy,žekonávrozporesozákonmialebos
prísahou.
l Odbory sa netaja tým, že
ve¾mi nie sú priate¾sky naklone né k naberaniu ¾udí z civilu,
presnejšie bývalých policajtov.
Pár takýchto prípadov sme už
zaregistrovali. Aký je váš názor
na späprijímanie? Vlani bol
enormný záujem…
Vnímam to, èas policajtov
odišlavovidine,žeichvcivileèakázlatýživot.Všelièosazmenilo,
policajtomupraviliplaty,prišlakríza,zrazudos¾udízistilo,žeimby
u polície nebolo až tak zle, a že
bysiradinejakétierôèkyeštepotiahli.Takétopostupykategoricky
odmietam, som proti nim. Ale sú
aj prípady bývalých policajtov,
ktorí odišli nedobrovo¾ne, je to aj
môjprípad,takopríchodtakýchto
stojím. Cítim možnos pracova s
kvalitnými¾uïmiaministermizagarantoval,žeonichbuderozhodova policajný prezident a nikto
iný.Pretotrebazvážikaždújednupozíciu,pod¾aakýchkritériíboli¾udiadanídofunkcií.Tí,èorobia
profesionálne,snadh¾adom,ostanúvofunkcii.Tí,èosúvofunkcii
nazákladevšelijakýchodporúèaní, tak na svojich miestach osta
nemôžu, pretože by narušovali
prijatýprincíp.Každývofunkciisi
musíbyvedomý,žeojehofunkciirozhodolpolicajnýprezidentna
základe odborných predpokladov
aniktoiný.Pretochcemajodkáza všetkým policajtom v riadiacich funkciách, aby nemrhali
energiounavybavovaniesipozícií, pretože tieto pokusy registrujeme, vnímame tlaky, ale len èo
zistíme,žejenejakýpolicajttlaèenýsilamizvonka,taktakéhopolicajta automaticky vyraïujeme zo
zoznamu kandidátov. Môže sa
sta,žeideoschopných¾udí,ale
taktoúplnesistotoustratiašancu
na postup alebo udržanie sa na
pozícii.Povedalsomtiežvšetkým
krajskýmriadite¾om,žeakbysom
dostal informáciu o nejakých tlaèenkách zvonku, automaticky ich
odvolám. Pritom si dám záleža,
abykaždýodvolanýpresnevedel,
za èo ho odvolávam, pretože nikdytakvzmyslepar.35neurobím
bezudaniadôvodu.Tietodôvody
muvždyvysvetlímapodložímfaktami.
l Hovoríme aj o kariérnom
postupe. aký je váš poh¾ad na
tento dokument a jeho uplatòovanie v praxi?
Osobnemámvýhradyaplánujemhotroškupreformulova–verím, že s podporou odborového
zväzu. S pánom predsedom Litvom som už o svojich zámeroch
rokoval, v podstate privítal moje
názory a predstavy, takže verím,
že spoloène systém kariérneho
postupu zdokonalíme tak, aby
sme policajtovi garantovali kariérnypostupvýluènenazáklade
schopností a výsledkov, nie cez
rôzneznámostiavybavovaèky.Aj
na úrovni prezídia nemôže by
nikto,ktonesplnístanovenékritéria – aj keby to hneï bol nejaký
blízky kamarát èi priate¾. Chcem
minimalizova subjektívne rozhodovanie, aby sme policajtovi garantovali, že keï robí svedomito,
poctivoapracujenasebe,takje
prvý kandidát pri h¾adaní najlepších.Samozrejme,ajnajlepšívy-

šetrovate¾nemusíeštebynajlepšímšéfom,niekaždýmápredpoklady. To som sa nauèil v civile,
žesomspoèiatkurobilchyby,lebo som vyberal do riadiacich
funkcií profesijne najlepších. Ale
profesijne najlepší ešte nemusí
bydobrýmanažér,ataksomprišiel o nieko¾kých profesionálne
ve¾mizdatných¾udí,uktorýchsa
ukázalo,ženevediariadi,nemajú na to predpoklady. Samozrejme, aj na riadiacu funkciu
sadáèlovekpostupnepripravia
preveri, èi bude ma na to predpoklady. Najdôležitejšie je, aby
bol riadiaci pracovník schopný
prevzia na seba aj diel zodpovednosti, lebo tu by každý chcel
ma èo najväèšie kompetencie,
alebezzodpovednosti.Tosanedá odlúèi, alibizmus tu nemá
miesta,zodpovednosmusíísrukavrukesmieroukompetencií.
l Spomenuli ste odbory, pozíciu OZP v SR pri úèasti na ži vote rezortu. Ponecháte model,
ktorý v zmysle kolektívnej
zmluvy fungoval v spolupráci s
vaším predchodcom generálom
Packom?
Hovorili sme o tom s pánom
Litvom,ajooblastiach,kdeodboryzasahujúdopersonálnejpolitiky.Myslímsi,žepodporaodborovéhozväzuprirôznychtlakochje
ve¾mi dôležitá, viem, že odbory
mnohokrátpomohliajriadiacemu
pracovníkovi ustá rôzne tlaky a
zvládnu komplikované situácie.
Aleakjedanázodpovednosriadiacemu pracovníkovi, odbory už
dotohonemusiazasahovaanemusiamatakúsilnúpozíciu,pretožebynasebapreberalizodpovednos a eliminovali tak zodpovednos nadriadeného. Keï sa
nadriadený rozhodne, že s niekým chce pracova, preberá za
nehozodpovednos.
l Však tak to aj odbory vní majú… môžu vyjadri názor, a
potom tú zodpovednos pripomenú.
Nemalo by to by tak, aby sa
riadiaci pracovník mohol vyhovára, že však ja som nechcel, to
presadilodborovýzväz…
l Máme schválené progra mové vyhlásenie vlády. Vaše
vnútorné priority…
Mám úplne najvyššiu prioritu…Keïjusplním,takvpodstate
splnímvšetkoostatné,èomáPolicajnýzborplni.Mojímcie¾omje
zabezpeèivýkonPZvtakomrozsahu, aby nebolo možné polemizovaotom,èisipolicajtizaslúžia
sociálnevymoženostialebonie.K
tomu, aby politici a verejnos
uznali,žepolicajtisitietovymoženosti zaslúžia, musia robi tak,
abytobolozrejmé,žetietovymoženosti sú úplne zaslúžené. Hovorímtonavšetkýchstretnutiach,
žetotojemojanajvyššiapriorita.
Policajt sa musí vzda všetkých
svojich podnikate¾ských aktivít a
všetkýchspôsobovzískavaniapríjmovnadrámecsvojhoplatu.Musí sa vzda politikárèenia a jeho
prejavov.Musížitak,abymohol
by objektívny. Teda vo ve¾kej
miere sa musí zriec aj spoloèenskéhoživota,ajsvojichzá¾ub,
kdesamôžestretávasrôznymi,
aj s nie celkom èistými ¾uïmi, èi
užsútopo¾ovaèky,rybaèka,jachting…Skrátkamusísavzdavšetkých aktivít, ktoré by mohli jeho

objektivitu spochybni. Policajný
dôstojník je pozývaný na rôzne
spoloèenské udalosti, ktoré sú
vždyspojenésnejakýmipožitkami,ktoréaksipolicajtužíva,užto
spochybòuje objektivitu a robí to
voverejnostive¾azla.Policajtisa
musiazrieknuskorovšetkýchvymožeností,ktorésibežnýcivilista
dopraje. A vtedy máme morálny
nárok na sociálne vymoženosti,
ktorécivilinemajú.
l Èiže je to nejaká rehola?
Áno,akeïrazpolicajtztakej
aleboonakejpríèinyskonèíspolicajnou službou, štát musí garantovapolicajtoviïalšínormálny
život, ktorého sa v mene služby
zriekol,pretoženerobilnièiné,len
policajnúprácu.Pod¾amòaještát
v takom prípade povinný vykompenzovamukvalituïalšieho
života, pretože policajná robota
saažnamalévýnimkyzobjektívnychpríèinnedárobiaždopenzie.Sútuurèitépozície,kdejeto
možné, a ja chcem, aby starší
skúsení policajti dostávali príležitos uèi mladších a odovzdáva
im skúsenosti. Aj v tomto smere
však má štát povinnos postara
saovyslúžilcov–ajtým,žeimtakétoaktivityumožní,utvoríimna
topredpoklady.Èižetotojemoja
najväèšia priorita, aby si politici
nedovolili siahnu na naše vymoženosti a aby verejnos vnímala
ichplnúoprávnenos.Doterazsa
toskôrrobilotak,žepoliticisito
nedovolililenzobavy,žepríduo
hlasyvolièovzradovpolicajtova
ich rodín. Ja chcem zabezpeèi,
žeakbudemedobrepracovaako
policajti, tak si politici nedovolia
siahnu na policajné náležitosti,
pretožebyprišliohlasyvšetkých
obèanov.Tojecie¾.Tárokypretrvávajúcaneistotaprikaždejpolitickej zmene policajtom chu do
prácenaozajnepridávala.
l Otázka kompetencií poli cajného prezidenta. Aký by mali ma rozsah? Názory sa rôznia. Uvažujete o nejakých zme nách?
Vždyjeotázka,abolaajmoja,
èibudepolicajnýprezidentprezidentomvšetkýchpolicajtov.Toje
pod¾amòave¾midôležité.Akmá
nies zodpovednos za vnútornú
bezpeènos štátu, tak musí nies
zodpovednosariadivšetkypolicajné zložky, ktoré tento štát
vytvoril. Už samo programové
vyhlásenie vlády ráta s tým, že
Železnièná polícia a Úrad hraniènej a cudzineckej polície sa
zaèleniapodprezídiumPZ.Mám
pripravené riešenia, aby prostriedky, investované do týchto
zložiek, boli èo najefektívnejšie
využitéaabysmepresnevedeli,
ktorázložkanaèovlastneje.
l Vzahy k poriadkovej a
dopravnej polícii?
Mám urèité predstavy, roky
som robil okresného riadite¾a a
viem, že niektoré veci neboli
dobre organizované. Tieto poznatky by som chcel pretavi do
systému riadenia – samozrejme,
sprihliadnutímnavšetkyšpecifiká
regiónov, pretože podmienky sú
všaderozdielne,alelíniamusíby
jednotná.
l Hovoríte o priorite v boji
proti organizovanému zloèinu,
zároveò však verejnos ve¾mi
citlivo vníma práve tú drobnú,
uliènú kriminalitu. Ako rozdeli

pozornos, sily a prostriedky?
Svojho èasu práve budovanie
špecializovaných zložiek odèerpalo ve¾a síl zo zložiek, ktoré
majú v náplni práve boj proti
tzv. všednej, všeobecnej krimi nalite.
Presneviem,akotentozdanlivý rozpor rieši. Obèania naozaj
citlivejšievnímajúuliènúkriminalitu.Menejsiuvedomujú,žeorganizovaný zloèin útoèí na štátny
rozpoèetavkoneènomdôsledku
tak obèania prichádzajú o ove¾a
viac,akokeïimniektovykradne
pivnicu. Chcem pôsobi aj na
obèanov, aby videli, príkladne,
akýje rozdiel v spoloèenskej nebezpeènostizlodejabicyklova¾udí,ktorízoštátnehorozpoètudokážu ukradnú tri miliardy. Spomeniem príklad z Anglicka – tam
bola ve¾ká tendencia úplne rešpektova vô¾u obèanov, aby robili
presne to, èo obèania chcú. Ak
obèania povedali, že chcú, aby
policajti strážili detské pieskoviská,takpolicajtitorobili.Zozaèiatku to aj fungovalo, policajná
profesiabolave¾miob¾úbená,ale
keïzaèaliteroristickéútoky,bombovéatentátyavážnakriminalita,
až potom zistili, že polícia na to
nebola pripravená. Až niekedy v
roku 2002 zaèali budova sily,
schopné bojova proti zloèineckýmzoskupeniamadokoncachodili k nám sa radi, pretože my
smeužtaktopôsobili.
l Generálna prokuratúra
nám každoroène nastavuje
zrkadlo vo výslednosti práce
PZ analýzou výstupov v podobe výsledkov vyšetrovania.
Stav stále nie je ideálny, hlavným problém je zdåhavos prípravného konania, ktoré ma
svoje príèiny. Vidíte ako najväèší zdroj ažkostí stav legislatívy, alebo je problém inde?
Najväèší objem kriminality je
riešite¾ný formou skráteného vyšetrovania. Ak by toto vyšetrovaniebolonaozajskrátenéarýchle,
ubudlobystrašneve¾apapierovania, spisov, predlžovania lehôt.
Silným faktorom je advokátska
prax,dôslednáobranaprávobvinených, menej už ochrana práv
poškodených. Dokazovanie má
bytakédôkladné,žesivyžaduje
celémesiaceúsilia,napríkladzadovažovanie znaleckých posudkovnaèoko¾vek,pomalyajna
odcudzený bicykel. A to sú veci,
ktorénadmerneèerpajúprostriedky rezortu, predovšetkým však
neúmerne predlžujú konanie. Ak
bysúdnapraxdokázalaakceptovainéformydôkazov,ve¾mibyto
pomohloobèanom,námištátnemurozpoètu.Užsomotomrokovalajsgenerálnymprokurátorom,
zhodlismesa,žejepotrebnéprija opatrenia, aby skrátené vyšetrovaniebolonaozajskrátenéa
abynímzadováženédôkazysúdy
akceptovali. Hovorím približne o
80 percentách z celkového objemu známej kriminality. Z tohto
faktu sa potom odvíja aj zaaženosvyšetrovate¾ovaztohopramenia aj sažnosti obèanov na
zdåhavos konania. Legislatíva je
solídne postavená, s menšími
úpravamibymohlabyajefektívna,aleaplikaènápraxjevrozporespožiadavkamidoby.
Zhováral sa Peter Ondera
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4.2 VNÚTORNÝ PORIADOK A BEZPEÈNOS
(Pokraèovanie zo strany 1)

ných krádeží vláda SR posúdi
možnos zavedenia povinnosti
nahradiškoduvovýškedvojnásobku spôsobenej ujmy, a to
formou odpracovania verejnoprospešných prác alebo finanène.Zamaloletéosobybytáto
povinnospripadlarodièomalebozákonnýmzástupcom.
VládaSRprijmenovýstrategický celospoloèenský plán
smerovania Slovenskej republikyvoblastiprevenciekriminality na najbližšie roky. Považuje
za dôležité dobudova a stabilizovavytvorenéštruktúrysystémuprevenciekriminalitynanárodnej a regionálnej úrovni a
realizovasystémovériešeniefinancovania prevencie kriminality a vzdelávania na úseku prevencie.
Boj proti korupcii bude patri
medzi hlavné priority vlády SR.
Vláda SR bude pôsobi na to,
aby sa posilnili a zlepšili väzby
medzi políciou, prokuratúrou a
súdmi v záujme urýchlenia a
vyššejefektívnostikonaniavzávažných korupèných kauzách v
celomreazci,poèínajúcodhalením,vyšetrovaním,obžaloboua
konèiac odsúdením páchate¾a.
Efektívnym využívaním policajných kapacít, legislatívnych i
technických prostriedkov a
nástrojovchcedosiahnuväèšiu
úspešnos v odha¾ovaní prípadov korupcie. Vláda SR bude
presadzova kvalitnejšie budovanie špecializovaných zložiek
polície,osobitnesprísnenímvýberupolicajtovazískanímšpièkových špecialistov zo súkromnéhosektoradoúradubojaproti korupcii a úradu boja proti
organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru. Vláda
SR podporuje iniciatívy na
vytvorenie európskej antikorupènej siete. Dorieši trestnoprávnuúpravupostihukorupcie
apripravínovúzákonnúúpravu
s cie¾om zvýšenia transparentnosti financovania politických strán a hnutí a volebných
kampanívšetkýchdruhovvolieb
vsúladesodporúèaniamiskupinyštátovRadyEurópyprotikorupcii (GRECO). Vláda SR sa
zaväzujeurobiviacakodoteraz
aj v oblasti zvyšovania právneho vedomia obèanov, prekonávania vžitých, zakorenených
postojov a zmýš¾ania, s akým
dnešná spoloènos pristupuje k
tomutonegatívnemujavu.
Vláda SR vytvorí, predovšetkým v službe finanènej
polície Policajného zboru, potrebné podmienky na dôsledné
uplatòovanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku, aby sa
stalúèinnouhrozbouprenadobúdanie majetku z nelegálnych
príjmov a efektívnym nástrojom
odnímania takto získaného majetku.
Boj proti organizovanému
zloèinu a extrémizmu
VládaSRvyhlasuje,žeakéko¾vekprejavyextrémizmuvnašej spoloènosti nemajú miesto.
Využije všetky zákonné právomocianástrojevbojiprotiextrémizmu vrátane personálneho
aodbornéhoposilneniaštruktúr
bojasextrémizmomaïalejich

skvalitní. Vláda SR dostupnými
prostriedkamizabránitomu,aby
extrémisti brali do svojich rúk
iniciatívu v riešení problémov
rómskejkomunity.VládaSRbude presadzova nulovú toleranciu k individuálnemu, skupinovémuainštitucionálnemunásiliupáchanémuvrozporesprincípmi ¾udských práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohovormi. Po vykonaní analýzy
súèasného stavu schváli novú
koncepciu boja proti extrémizmu.
VládaSRpodporídobudovanie analyticko–koordinaèného
centra boja proti organizovanému zloèinu. Posilní opatrenia v
boji proti terorizmu s dôrazom
naplneniezáväzkovSlovenskej
republiky prijatých na úrovni
orgánovEurópskejúnie.Prijme
ïalšie nevyhnutné právne nástroje a prostriedky na elimináciu hrozieb spoèívajúcich v legalizácii príjmov z trestnej èinnosti a vo financovaní terorizmu. Bude pokraèova v preberaní základných medzinárodných štandardov do právnehoporiadkuSlovenskejrepublikyvoblastibojaprotipraniušpinavýchpeòazí,financovaniaterorizmu a èlenov teroristických
skupín,akoajinéhonapomáhaniaichnezákonnejèinnosti.
Základný rámec protidrogovej politiky vlády SR bude aj v
najbližšom období tvori Stratégia Európskej únie boja proti
drogám na roky 2005 – 2012
aplikovaná na podmienky Slovenskej republiky v Národnej
protidrogovejstratégii.Osobitný
priestorbudevládaSRvenova
boju proti distribúcii a spotrebe
drog v oblasti represie, ale aj
prevencie. Posilní zákonné a
výkonné kompetencie Policajného zboru v oblasti boja proti
drogám.
VládaSRpripravínovúkomplexnú národnú stratégiu boja
proti obchodovaniu s ¾uïmi a
ochrany obetí tejto trestnej èinnosti.Personálneaodborneposilní boj proti obchodovaniu s
¾uïmi.Zameriasanaprísnejšie
postihovanie trestných èinov
obchodovania s ¾uïmi, detskej
pornografie,násiliaprotideom,
sexuálneho zneužívania a týrania.
V roku 2009 sa Slovenská
republika priblížila na dosah
splnenia záväzku voèi Európskej únii zníži poèet obetí
dopravných nehôd do roku
2010napolovicu.VládaSRprijmeopatrenia,abyúmrtnosna
cestáchzostalanaèonajnižšej
úrovni. Bude presadzova, aby
výkon právomocí polície ešte
viac smeroval k ochrane všetkých slušných vodièov a  nekompromisnému postihu hrubosti, arogancie a pirátstva na
cestách.VládaSRprijmejasné
pravidlá na obmedzenie vo¾nosti v rozhodovaní pri výbere
pokút za priestupky v cestnej
premávke.Policajnýzbornebude motivovaný k maximalizácii
výnosov pokút za dopravné
priestupky. Vláda SR zavedie
objektívnuzodpovednoszadopravnépriestupky.

VládaSRzabezpeèívrámci
eGovernmentu vydávanie elektronickej identifikaènej karty a
prispôsobí vydávanie dokladov
tak,abybolazaistenábezpeèná
identifikácia obèanov v informaèných systémoch eGovernmentu, využívanie zaruèeného elektronického podpisu a
aby bolo umožnené využitie
dokladovainformaènýchsystémov pre bezpeènú identifikáciu
privyužívaníslužiebivsúkromnomsektore.
Príprava policajtov
KvalitupráceadobrévýsledkyPolicajnéhozborupodmieòuje kvalita ¾udského èinite¾a a
zvyšovaniespoloèenskéhopostavenia policajta. Systém vzdelávania a výchovy policajtov si
vyžiada urèité korekcie vrátane
vytvorenia nadstavby na absolvovaniezákladnejpolicajnejprípravy v podobe zriadenia stálych poriadkových jednotiek.
Budúslúžinazískanieaupevnenie potrebných praktických
návykov a služobnej disciplíny
pred príchodom policajtov do
výkonuslužby.
Rizikovos práce policajtov,
nebezpeènosanároènosplnených úloh a vysoká miera ich
zodpovednosti musia by vyvážené uplatòovaním a zdokona¾ovanímprvkovúèinnejochrany
policajtov.VládaSRbudezároveòklásdôraznakontrolupolície smerom dovnútra prostredníctvom kapacitného posilnenia
a technického zabezpeèenia
kontrolných a inšpekèných mechanizmov a posilnenia systému nezávislosti inšpekèných
orgánov.Odministerstvavnútra
budevládaSRpožadovaprijatie vlastných opatrení, resp.
predloženie návrhov na odstránenie prekážok, ktoré sažujú
alebo znemožòujú odha¾ovanie
aúèinnévyšetrovaniekorupcie,
nelegálnejspoluprácepolicajtov
skriminálnymprostredímainej
trestnejèinnosti.VládaSRpodporírealizáciuprojektutzv.inteligentného policajta (bezhotovostnévyberaniepokút,kontrola vybavovania priestupkov
technickýmiprostriedkami),ktorýbymalzvýšitransparentnos
vybavovania priestupkov v
dopraveazamedzikorupciipolicajtov.
Vláda SR zachová sociálny
systém ozbrojených zložiek,
HasièskéhoazáchrannéhozboruaHorskejzáchrannejslužby.
S cie¾om zabezpeèi udržate¾nos a spravodlivos tohto
systému pripraví jeho zmeny,
ktorésabudúvzahovananových príslušníkov prijatých do
týchto zložiek po nadobudnutí
úèinnosti zmien. Vláda SR si
dobreuvedomuje,žezhoršenie
postavenia a podmienok práce
polície vytvára riziká nárastu
zloèinnosti, a tým aj zníženia
bezpeènostiobèanov.Použvykonaných zmenách v odmeòovaní a sociálnom zabezpeèení
policajtov, príslušníkov Hasièského a záchranného zboru a
Horskej záchrannej služby sa
zameria na bytovú politiku ako
ïalší stabilizaèný prvok. V oblastimateriálno–technickéhozabezpeèenia policajtov dôjde v

závislosti od finanèných možností rezortu, aj s využitím fondov a finanèných nástrojov
Európskej únie a iných nástrojovzahraniènejpomoci,kïalšej
nevyhnutnej obmene a modernizácii techniky, výstroja a
výzbroje, ako aj k rekonštrukcii
objektov.Prioritubudúmašpecializované policajné útvary.
Vláda SR zabezpeèí prezbrojenie policajtov, predovšetkým v
priamomvýkoneslužby.
Vláda SR pripraví novú koncepciu bezpeènostného systému Slovenskej republiky s
cie¾omzabezpeèijednotukrízového riadenia pri vojenských a
nevojenských hrozbách a jeho
efektívnejšie fungovanie na
všetkých úrovniach. Súèasou
realizácienovejkoncepciebude
vypracovanie návrhov všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktoré budú rieši
vèasné prijímanie a realizáciu
potrebných opatrení v krízovej
situáciiivobdobímimokrízovej
situácie.VládaSRzavediejednoduchšiu štruktúru bezpeènostnéhosystémuavytvorínevyhnutné podmienky na jeho
transformáciu v súlade so
schválenou
Bezpeènostnou
stratégiou SR a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.Zadôležitúúlohuvbezpeènostnom systéme pokladá
vláda SR dosiahnutie kvalitatívnevyššiehostupòazaruèenia
bezpeènostiobèanaaštátu.
Proti pohromám
Pri riešení následkov mimoriadnych udalostí (živelných
pohrôm,haváriíakatastrof)vláda SR bude klás èoraz vyššie
nároky na zabezpeèenie ústavného práva obèanov na ochranuichživota,zdravia,majetkua
životného prostredia. Vláda SR
budevytvárapotrebnépredpokladynarozvojsystémucivilnej
ochranydoroku2015aplnenie
záväzkovvyplývajúcichpreSlovenskú republiku zo strategických dokumentov EÚ, NATO a
OSN. Zabezpeèí rýchlejšiu a
úèinnejšiu pomoc obyvate¾om
po vzniku mimoriadnych udalostí a v krízových situáciách
spoloèným postupom pri nasadzovaní síl a prostriedkov
všetkých zainteresovaných záchrannýchzložiek.
Vláda SR vybuduje lepšie
fungujúci integrovaný záchrannýsystémintegráciouareštrukturalizáciou operaèného riadenia orgánov krízového riadenia
a základných záchranných zložieknajmäprostredníctvomrozvoja služieb na jednotnom
európskomèísletiesòovéhovolania112.Pripravínovúkoncepciu organizácie, fungovania a
rozvoja integrovaného záchranného systému na roky 2010 –
2015 s akèným plánom a nový
zákonointegrovanomzáchrannomsystéme.
Vláda SR si uvedomuje, že
vybavenos Hasièského a záchranného zboru a podmienky
jeho práce stále zaostávajú za
štandardami vyspelých krajín
EÚ. V rámci možností štátneho
rozpoètu,  fondov a finanèných
nástrojov EÚ a iných nástrojov
zahraniènejpomocinájdeïalšie

zdroje na postupné zvyšovanie
poèetných stavov hasièov, na
materiálno–technickévybavenie
a obnovu zastaranej techniky,
ako aj na prebiehajúcu rekonštrukciu hasièských staníc.
Podporí obnovu materiálno–
technického vybavenia obecných hasièských zborov s cie¾om zvýšenia ich akcieschopnostiavyužitiaprizdolávanípožiarov,poskytovanípomociapri
vykonávaní záchranných a zabezpeèovacích prác pri živelných pohromách najmä v èase
povodní. Vláda SR prikroèí ku
komplexnému riešeniu existujúcich problémov výkonu záchranyvhoráchscie¾omvytvorenia
lepšíchpodmienoknaposkytnutieadekvátnejpomocipostihnutým príslušníkmi Horskej záchrannejslužby.
Cudzinci
Podvaapolrokuodvstupu
do schengenského priestoru je
realitou,žeSlovenskárepublika
je jeho plnohodnotným èlenom.
Pripravované opätovné hodnotenieSlovenskejrepublikyvroku 2012, resp. 2013 zaväzuje
vládu nepo¾avi v úsilí o implementáciu schengenského acquis. Dokonèenie súvisiacich
opatrení na vnútorných hraniciach vrátane aktualizácie projektov na úèely doèasného
obnovenia kontroly vnútorných
hraníc, skvalitòovanie fyzického
a technického zabezpeèenia
vonkajšej štátnej hranice s
Ukrajinou, medzinárodných letískschengenskéhotypu,dobudovanie schengenského informaènéhosystémuII.generácie
avízovéhoinformaènéhosystému patrí medzi priority Slovenskej republiky pri zvyšovaní
úrovne bezpeènosti a ochrany
schengenského priestoru, realizáciaktorýchbudefinancovaná
ajzprostriedkovfondovEÚ.
Vláda SR bude skvalitòova
mechanizmy riadenia migrácie
a integrácie cudzincov s dôrazomnazosúladenieaharmonizáciu jednotlivých postupov a
politík v týchto oblastiach s vývojom a trendmi v rámci èlenskýchštátovEÚ.Slovenskárepublikasabudezapájavrámci
rozde¾ovania bremena migrácie
dopresíd¾ovaciehoprocesu,prijíma migrantov z krajín Európskej únie zaažených ve¾kým
náporommigrantov,resp.zkrajín, v prípade ktorých bolo na
úrovniEÚdohodnutéposkytnutiehumanitnejpomocinazáklade princípu solidarity. V oblasti
azylovej problematiky sa vláda
SRzamerianadokonèeniedruhej etapy budovania spoloèného európskeho azylového systému. Bude podporova súlad
azylovej politiky a spoluprácu s
ostatnými èlenskými štátmi EÚ,
najmä na úseku zvyšovania
kvalityrozhodovacíchpostupov,
a zasadí sa za vysokú úroveò
ochranyinštitúcieazylupredjehozneužívaním.Dobudujesystém readmisných dohôd s
RuskomaUkrajinou.VládaSR
pripraví koncepèné zámery
migraènejpolitikySlovenskejrepubliky na obdobie rokov 2011
–2015.
(Medzititulkyredakcia)
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Nový prešovský krajský riadite¾ v dialógu s predsedom krajskej rady OZP v SR

Plk. Seman: „Mám záujem na h¾adaní dobrého v prospech zamestnancov“
Plk. JUDr. Jozef Seman bol do funkcie riadite¾a krajské ho riadite¾stva PZ v Prešove ustanovený dòom 1. augusta 2010. Krátky èas po uvedení do funkcie súhlasil
so stretnutím a rozhovorom pre redakciu, èím zahájil
sériu dialógov predsedov krajských rád OZP v SR s novoustanovenými riadite¾mi krajských riadite¾stiev. Za
OZP pri KR PZ v Prešove kládol otázky riadite¾ovi krajského riadite¾stva predseda rady Peter Leder.
budezmena?Svojeúsilieupriamim predovšetkým na elimináciu rôznych prejavov organizovanéhozloèinu,abyobèaniana
teritóriu Prešovského kraja vnímalinašuprácuvboji
s vysokosofistikovaným zloèinom a
najmä pri odha¾ovaní
trestnej èinnosti ekonomickej povahy, pri
verejných obstarávaniach, tendroch a
pod.Viem,žeskupiny
pôsobiacevspomínaných oblastiach existujúajvPrešovskom
kraji a že  proces
vyh¾adávania
latentnej kriminality ako aj rozloženiatýchtoskupínnieje¾ahký,
pretopredosiahnutievýsledkov
bude potrebné pri najzávažnejších prípadoch spolupracova aj so špeciálnymi zložkami. Nechcem, aby moje slová
vyzneli tak, že sa doposia¾ v
tejto oblasti niè nerobilo, to by
nebola pravda, ale chceme pritvrdi. Rovnako nechcem upiera jednotlivým službám ich podiel na odha¾ovaní kriminality,
pretože každá služba má svoju
vážnosasvojevymedzenéúlohy.Pretosúèinnosjednotlivých
služiebjepotrebná.Snahoubude robi súbežne to, èo doposia¾, v rámci bežného nápadu
kriminality, ochrany verejného
poriadku a znižovaní dopravnej
nehodovosti. Boj s organizovanýmzloèinomjevecouvšetkých
zložiek, každého jedného policajta, pretože úspešnos je založená na získaných informáciách.
P. Leder: Vosobekrajského
riadite¾a vidíme prototyp kariérneho postupu, pretože pán
riadite¾duchakariérnehopostupusvojímslužobnýmpostupom
presnenapåòa.Chcelbysomsa
pána riadite¾a opýta, resp.
poprosi ho, aby sa zasadil o
stabilizáciuzákona328.,abyaj
on zo svojej pozície komunikoval so svojimi nadriadenými,
abypolicajtinežilivneistote,èo
budesozákonom,pretožestále
prenikajúrôzneinformácie,hoci
policajti panike nepod¾ahli, ale
rôznych dezinformácií sa ešte
objavuje hojne. Ide o to, aby
smemalidostatokinformácií.
plk. JUDr. Seman: Pôsobím
ako policajt už 28 rokov a rovnako si neželám negatívne
zmeny,ktorébyprinieslizmeny
vzákoneè.328/2002Z.z.osociálnom zabezpeèení policajtov
avojakovaozmeneadoplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Existuje
ubezpeèenie vedenia rezortu
MV SR v súvislosti s pretriasaFoto Džobaník

Redakcia: Pán riadite¾, ako
skúsený policajný dôstojník ste
odjanuára2004viedliORPZv
Humennom, viedli ste všetky
druhyslužiebatedabyvásužv
zastávanej funkcii nemalo niè
prekvapi.Sakýmipredstavami
ste prišli do funkcie riadite¾a
krajského riadite¾stva? Predsa
len: ste v inej polohe, z bývalýchkolegovsúzrazuvašipodriadení…
plk. JUDr. Seman: Jepravdou, že som svoju profesijnú
kariéru odštartoval ako zaèínajúcipolicajtnaobvodnomoddeleníPZažesompôsobilvoviacerýchslužbáchokremdopravnej služby. Dopravnú službu
všakdostatoènepoznámzriadiacejfunkcieriadite¾aORPZv
Humennom. Popis služobnej
èinnostiriadite¾aORPZzahàòal
všetky manažérske èinnosti,
ktorémôžemnaplnorozvinúaj
vsúèasnejpozíciiriadite¾akrajského riadite¾stva. Rád by som
využilsvojuodbornos,doposia¾
získané skúsenosti v rezorte
MV SR a zmysel pre zodpovednosvprospechrozhodnutí,
ktorébudúmacite¾nýdopadna
všetkých zamestnancov podriadených útvarov ako aj na samotného obèana, pre ktorého
vykonávameslužbu.Výslednos
práce na OR PZ v Humennom
svedèila o prijímaní správnych
manažérskychrozhodnutí,ktoré
okresnériadite¾stvoradilimedzi
najlepšie v Prešovskom kraji.
Súèasnesomsasnažilovytváranie priaznivých pracovných
podmienok pre zamestnancov
pri vykonávaní jednotlivých èinností na riadených útvaroch, z
ktorých spomeniem napr. rekonštrukcie budovy okresného
riadite¾stva a obvodného oddeleniaPZvHumennom,ktoráje
momentálne v štádiu jej ukonèenia. Nie je však pravdou, že
by ma už niè v služobnej èinnosti neprekvapilo, práve naopak,rovnakoakopopiatichrokochpôsobeniavpozíciipolicajta tak aj dnes, triezvo vnímam
meniacusacelospoloèenskúsituáciu, rolu policajta, jeho status,verejnúmienkuobèana,nové nároky na plnenie služobných úloh po zmenách foriem páchania trestnej èinnosti,
jejšpecifiká,akoajfakt,žeživot
vždy prináša nové výzvy a impulzypreprácunasamomsebe
a teda je tu stále možnos, že
vásmôženieèoprekvapi.
Redakcia: S akými predstavamiprichádzate?
plk. JUDr. Seman: Mám
konkrétnupredstavuotom,ako
krajské riadite¾stvo riadi tak,
aby sa aj naïalej radilo medzi
poprednénaSlovensku.Vèom

nými plánovanými zmenami,
ktoré je v programovom vyhlásení vlády SR. Chcem však
zdôrazni fakt, že k urèitému
upokojeniu situácie, svojimi
vyhláseniamiprispelajOdborovýzväzpolícievSR.Obèanby
malbypresvedèený,žesitoto
sociálne zabezpeèenie policajti
zaslúžia,abynámhonezávideli. Na druhej strane by obèania
malipocíti,žekaždý,ktoporušuje zákon, je postihnute¾ný a
ženeexistujúdôvody,prektoré
bysatakáosobapostihuvyhla.
Rovnakojepotrebné,abysluš-

ní obèania nemali pocit zbytoèného šikanovania zo strany
policajtov. Vtedy nebude môc
nikto poveda, že dostávame
peniazenezaslúžene.
P. Leder: Rádbysompožiadal pán riadite¾a, aby sa pod¾a
svojich možností pokúsil zlepši
finanèné ohodnotenie obèianskych zamestnancov, èo je
dlhodobo náš ve¾mi vážny problém. Chápem, že možnosti sú
oklieštené,alepripomínamvážnos tejto otázky, pretože je to
celoslovenskýproblém,hociteraz sa ukazuje skôr opaèný
trend. Práca obèianskych zamestnancov je pre èinnos PZ
ve¾mi dôležitá, som si vedomý
limitov, napriek tomu na tento
problémmusímupozorni.
plk. JUDr. Seman: Súhlasím
stým,žeajfinanènéohodnotenie obèianskych zamestnancov
jedôležité.Deficitfinanciínieje
v tejto oblasti už taký kritický
akobol,aleèobudeïalejvoblasti platových náležitostí obèianskych zamestnancov, to v
tejto chvíli neviem poveda. Je
zrejmé, že bude potrebné, aby
každéeurobolonaozajefektívnevynaložené.
P. Leder: Chcem tiež podèiarknu potrebu efektívnejšej
èinnostirôznychservisnýchslužieb poskytovaných centralizovane, pretože mnohé boli zbytoènepredražovanéavedeliby
sme ich na úrovni KR PZ zabezpeèi ove¾a efektívnejšie a
lacnejšie.Vtomtosmeremáme
prís¾ub pána riadite¾a KR PZ a
pretoverím,žesavtejtooblasti
podaríurobinápravuazabráni
tak akémuko¾vek plytvaniu s finanènýmiprostriedkami.
plk. JUDr. Seman: V súvislostisozabezpeèovanímservisných služieb tzv. rámcovými
zmluvamisomtietorovnakovnímalakonevýhodné,takžesme
vzhodevtom,žeichdokážeme
zabezpeèiefektívnejšienakrajskejúrovni.
P. Leder: Dôležitéjeajrieše-

nie bytovej otázky našich zamestnancov.OZPpriKRPZmá
predstavu o spolupráci s vedením KR PZ. Pri riešení tejto
otázkydošloajkpolemike,ktorá však v koneènom dôsledku
viedla k dohodám na efektívnom postupe. Oceòujem aj prístupriadite¾aKRPZ,dynamiku
aefektívnerozhodovaniesapri
riešení otázky využite¾nosti služobných garáží a ïalších služobnýchobjektovato,žeMTZ
jesústredenénajednomiestov
objektevMalomŠariši.Myslím,
že je tu perspektíva vždy nájs
spoloènú reè, ktorá bude v prospech výkonu
služby.Rádbysomsa
dotkolajzámeruvytvárania dobrých pracovných podmienok pre
zamestnancov, na ktorom spolupracujeme s
riadite¾omKRPZodprvého dòa pôsobenia v
jehofunkciiajemožné
vidietuželanýefekt.
Poslednýmbodomje
príprava novej kolektívnej zmluvy, pri tvorbe ktorej si obidve zúèastnené strany
vysvetlili prístupy a smerovanie
a vyjadrujem presvedèenie, že
rokovaniabudúúspešné.
plk. JUDr. Seman: Kotázke
využite¾nosti objektov: momentálne sa usilujem o to, èo
najhlbšievniknúdoproblematiky riadenia kraja, samozrejme,
najdôležitejšími sú otázky ekonomické a technické. Oboznámilsomsasovšetkýmiobjektmi
vspráveKRPZamojímcie¾om
je,abybolizekonomickéhoh¾adiska èo najefektívnejšie využívané,alezároveòtak,abymali
zamestnanci èo najvyšší komfort pracovných podmienok,
pretožejeve¾midôležitýadokáževýrazneovplyvniajdosahovanie výsledkov. Som nároèný
nasebaakoajnaprácuostatných, viem, že pre ¾udí je
potrebnéurobimaximumapotom je možné aj maximum požadova.Dotejtooblastipatríaj
spomenutáotázkabytovejpolitiky. Mám víziu, ktorou by bolo
možné zabezpeèi byty pre zamestnancov bez ïalších nákladovavtakejkvalite,abysado
nich mohli sahova a to výmenou za nepotrebné priestory v
správeKRPZ.
P. Leder: Èaká nás rokovanie o znení kolektívnej zmluvy.
Verím,žesadohodneme.
plk. JUDr. Seman: Mám
záujem na h¾adaní dobrého v
prospech zamestnancov, viem,
žesanevyhnemeajrozdielnym
názorom, ale viem aj to, že sa
nakoniec dohodneme. Nesiem
za svoje rozhodnutia zodpovednosananiektorýchrozhodnutiachtrvámztitulusvojejpersonálnejpôsobnosti.
Redakcia: Pán riadite¾, ako
ste spokojný takpovediac so
stavom mužstva? Máte dostatok kvalifikovaných a dostatoènepripravenýchpolicajtov?
plk. JUDr. Seman: Každý
nadriadený dbá o to, aby mal
dostatoène pripravených jedno-

tlivcovajkolektívnaplnenieslužobných úloh. Všetci vieme aj
to, že základné vedomosti získané v pomaturitnom štúdiu na
SOŠPZniesúpostaèujúcepre
policajnúpraxažejepotrebné,
aby zvláš u novoprijatých policajtov bol kladený väèší dôraz
naslužobnúzdvorilosapraktickénávyky,ktorýmsavminulosti
mohli uèi poèas základnej vojenskej služby. Je nevyhnutné,
aby nadriadení striktne vyžadovali dodržiavanie služobnej
zdvorilosti od podriadených už
odprvéhodòa.
P. Leder: Plnesúhlasím.
plk. JUDr. Seman: Kïalšiemu vzdelávaniu je potrebné
uvies, že mám pocit, že tých
kurzov je niekedy prive¾a a že
tomuchýbasystém.Jepravdou
ajto,žejestáledos¾udí,ktorí
sa boja väèšej zodpovednosti,
napr.radšejzostávajúvPT2a
tedanemajúdostatoènýzáujem
o kariérny postup. Je to však
vec predovšetkým riadiacich
pracovníkov, aby tomu venovali
pozornos, aby si vychovávali
podriadenýchhneïpoichustanovení, dbali o neustále zvyšovanie ich právneho vedomia,
aby si dokázali zabezpeèi po
odchádzajúcichzamestnancoch
kvalifikovanú náhradu. Mám
vlastnéskúsenostizORPZHumenné s tým, že som nemal
problém obsadi ktoréko¾vek
miesto odborne pripraveným
policajtom,dokoncasomvnímal
aj urèitý pretlak záujmu. Momentálne však v novej funkcii
zisujem, že niektoré služby s
tým majú pretrvávajúce problémy.
P. Leder: Je potrebné, aby
príslušní riaditelia dbali na špecializované vzdelanie, pretože
niekdenaozajpociujemedeficit
odborne vzdelaných policajtov.
Znekoncepènostivinímniektorých riadiacich pracovníkov. Ak
sa tomu dlhšie nevenuje pozornos, zrazu sa zistí, že sú
vážneproblémyaichodstránenieniejemožnézodòanadeò.
Niepreto,žepánriadite¾KRPZ
pôsobil na OR PZ v Humennom,alenazákladesvojich
poznatkovzískanýchodzástupcu OZP pri OR PZ Humenné,
viem,žetamtejtooblastivenovaliriadiacipracovnícidlhodobú
pozornos a nemajú také problémy, aby pociovali nedostatok¾udívniektorejodbornosti.
Redakcia: Pár slov na záver?
plk. JUDr. Seman: Urobím
všetkopreto,abysomdosiahol
spokojnos policajtov aj obèanov,abypolicajtibolivždyslušníkobèanomaabytakobèania
mohlinaprácupolicajtovpozerasplnšímpochopením.
P. Leder: Ja by som bol
ve¾mirád,kebysamysleniepolicajtov postupne menilo, aby
svojuslužbuvPZnevnímaliako
prechodný jav, vedúci k odchodnému, ale ako celoživotné
povolanieaabysatakvšetciaj
správali, aby si prácu policajta
vážili.
Zaznamenal: Peter Ondera
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Historicky prvýkrát je vo funkcii riadite¾a KR PZ žena

J. Baranová: „Tento post vnímam ako poctu“
úzkuvýmenuinformácií,leboaj
referent s územnou a objektovouzodpovednosounaobvodnom oddelení môže disponova
ve¾mi dôležitými informáciami
pre boj s organizovaným zloèinom. Koordinácia, zjednotenie
èinnosti všetkých zložiek bude
druhy kriminality. Rozsah úloh, preto ve¾mi dôležitá. Zatia¾ sa
ktorýstojípredPZ,jeve¾miširo- oboznamujemsovšetkýmišpeký,alepriorita,ktorúvytýèilpán cifikamiriadenianaúrovnikrajminister a pán prezident PZ, je ského riadite¾stva a bude pre
bojsorganizovanýmzloèinoma mòa dôležitý výber riadiacich
s korupciou. Táto problematika funkcionárov,sktorýmibudeme
je mi blízka, možnosti vyššej ma podobný spôsob myslenia
úèinnostividímvzjednoteníèin- avnímaniavecí.
nostivšetkýchpolicajnýchútval Svojho èasu špecializorovnakrajskejiokresnejúrovni vané zložky personálne „vy sošpecializovanýmizložkamia krádali“ iné zložky v rámci
to predovšetkým zlepšením ko- jednotlivých KR PZ, èo z èasu
munikáciealepšímtokominfor- na èas vyvolávalo zlú krv. Nemáciímedzinimi.
budú vám predsa len špecialil Pôsobili ste v Košiciach zované zložky bližšie?
v rámci vysunutého pracoUrèite nie. Myslím si, že v
viska, priamo ste teda podlie- rámci tohto kraja je mnoho šihali Bratislave, nie miestnym kovných, odborne ve¾mi zdatkošickým štruktúram. Váš ných policajtov, prièom mnopoh¾ad na ich èinnos tak mo - hých z nich poznám osobne,
hol by iný, z iného uhla. Te- veïtupôsobímuž17rokov.Ale
raz budete región riadi vy. V vo funkcii som pä dní, takže
èom vám môže tá iná optika všetko chce svoj èas. Kvalitní
by užitoèná?
¾udiadostanúpríležitosprejavi
Áno,pretosomzdôrazòovala saaešterazpodèiarkujem,busúèinnos zložiek, spoluprácu, dem sa usilova o èo najužšiu

Na post riadite¾a KR PZ v Košiciach nastúpila od 1. augusta pplk. JUDr. Jana Baranová. Je to v histórii PZ prvýkrát, èo na takýto významný post nastúpila zástupkyòa nežného pohlavia. Hneï po nieko¾kých dòoch pôsobenia sme ju požiadali o krátky rozhovor.
l Dostali ste ponuku na
post krajskej riadite¾ky – dokonca prvej v histórii PZ. S
akými pocitmi ste sa rozhodovali?
Možno to vyznie formálne,
ale tento post vnímam ako poctu.Poèascelejsvojejpolicajnej
kariérysommalanapamätitext
služobnej prísahy a tak som
svoju službu vnímala, v jej duchusomkonalaarozhodovala.
Naša práca je v prvom rade
službou obèanom. Takže keï
som sa rozhodla ponuku prija,
vnímala som najmä ve¾kú zodpovednos za všetkých policajtov, pôsobiacich na území
Košického kraja. Keï ma pán
prezident ustanovoval do funkcie, povedala som, že mojím
predsavzatím je skåbi všetky
zložkypôsobiacenaúzemíKošickéhokraja,využiichšpecifiká, symbiózou a spoloèným
postupom eliminova všetky

spoluprácu a súèinnos všetkých zložiek. Pre mòa je hlavnýmkritériomhodnoteniapráca,
jejkvalitaavýsledky.Všetkosa
odvíja od spokojnosti obèanov,
ktorým polícia naozaj musí slúži, chráni ich práva, bezpeènos, majetok i verejný poriadok.Ktomumusiabyvytvorenévhodnépodmienky,ktorésú
zárukou podávania kvalitných

výkonov.Somve¾mirada,žesa
zaèalarekonštrukciabudovyKR
PZ v Košiciach na Kuzmányho
ulici a dúfam, že v budúcnosti
zrekonštruujeme aj iné objekty
slúžiacepolicajtom.Somnároènánasebaabudemajnaprácu iných. Verím, že spoloèným
úsilímsanámpodarínaplnideklarovanéciele.
(er)

Riadite¾ka KR PZ v Košiciach
pplk. JUDr. Jana Baranová
Vzdelanie
n 1987ukonèila Právnickú
fakultu UPJŠ v
Košiciach v študijnom odbore
právo
Pôsobenie v
Policajnom zbore
n od15.12.1991–Okresnévelite¾stvoPZvHumennom
– odbor kriminálnej polície –
úsek majetkovej trestnej èinnosti a pátrania– vedúca
oddeleniapátrania

n 1993 – odbor závažnej
kriminalityVýchodPrezídiaPZ
n 1997 – 2003 – Krajské
riadite¾stvo PZ v Košiciach –
odborkriminálnejpolície
n 2004 – ÚBOK PPZ–
východzástupcariadite¾a,vedúcaoddeleniaavyšetrovate¾
Dofunkcieriadite¾kyKRPZ
v Košiciach Prezident Policajného zboru ustanovil pplk.
JUDr. Janu Baranovú 1. augusta2010.

Kto nechce strie¾a, nemôže by policajt
Minister vnútra Daniel Lipšic
(37)zKDHprehovorilosvojich
prvýchdòochvrezorte:
l V prvé dni vašej funkcie
sa stali dve vraždy s ma fiánskymi praktikami, zabili
exprimátora Hurbanova a
podnikate¾a v Topo¾èanoch,
odohrala sa aj rukojemnícka
dráma. Ako to vnímate?
Bolsompripravený,ževrezorte vnútra sa stávajú mimoriadnesituácie.Vprvýchdvoch
prípadoch bola polícia úspešná
a má páchate¾a. V jednom je
páchate¾ stíhaný za úkladnú
vražduavdruhombolusmrtený.Vtomtobudempodporova
policajtov, ak ktoko¾vek bude
ohrozovaživoty,zdravieamajetok¾udí,musípoèítašstvrdou
odozvou. Niekedy to znamená

ajusmrteniepáchate¾a.Policajta, ktorý túto akciu realizoval,
povýšime.
l Èo ak by si uplatnil zásadu výhrady svedomia a od mietol by splni rozkaz?
Výhrada svedomia sa musí
uplatnipredtým,akoèlovekdo
nejakej akcie ide. Tak, ako to
bolovprípadevojenskejslužby.
Máš výhradu, tak ideš na civilku.Alenie,žesavprvejlínii
niektorozhodne,žemávýhradu
vosvedomí.
l Takže každý musí ráta s
tým, že k tomu môže dôjs…
Podstatoufungovaniapolície
jeajpoužitiezbrane.Ktojunechce použi, nemôže by policajt.
(Nový èas, 23.7.2010)

Košice 2010: Memoriál Nistora a Palackého
20januára2010uplynulo15
rokov od tragickej smrti našich
kolegovapriate¾ovinšp.InMemoriam ¼ubomíra Palackého a
inšp. In Memoriam Ladislava
Nistora,kuktorejdošlovovýkoneslužbypoèaspátracejakcie.
Každoroène si v tento deò pripomenie aktom kladenia vencovnamiestetragickejudalosti
anaichhrobochudalosti,ktoré
sa v ten deò udiali. Na ich poèes každoroène usporiadame
memoriálNistoraaPalackéhov
malom futbale, ktorý sa tohto
roku konal dòa 24.6.2010 za

úèastištyrochmužstievÚJaKP.
VíazmisastalipríslušníciOEK
OKP ÚJaKP OR PZ v Košiciach. Na druhom mieste sa
umiestnilomužstvoOJPÚJaKP
OR PZ v Košiciach, na treom
mieste sa umiestnilo mužstvo
1.OVK OKP ÚJaKP OR PZ v
Košiciach a na štvrtom mieste
2.OVK OKP ÚJaKP OR PZ v
Košiciach.Víazmisavpodstatestalivšetciaajtakýmšportovýmpodujatímsmesiuctilinašichbývalýchkolegov.Èesich
pamiatke!

Myšlienka mesiaca
„Gauneri sa neskryjú za meno ve¾kej nadnárodnej spoloènosti alebo kreslo v parlamente. Budú vytláèaní tam,
kam patria – na okraj spoloènosti, prípadne za mreže“
(predsedníèka vlády SR Iveta Radièová,
Webnoviny 3. augusta 2010)
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Ak chcete vyriešiť svoje
bývanie, sporte bez rizika
• vaše vklady sú u nás bezpečne uložené a výhodne
zhodnocované
• vaše vklady sú zo zákona chránené v plnej výške
• nové sporenie pre seniorov s možnosťou vyplácania renty
• ponúkame vám stavebné sporenie pre deti v tarife junior
extra s bezplatnou extra istotou
• pri stavebných úveroch vám poskytujeme garanciu ročnej
úrokovej sadzby počas celej doby splácania
• pri medziúveroch s poistením získate naviac zvýhodnenú
ročnú úrokovú sadzbu
Bližšie informácie získate v ktorejkoľvek kancelárii obchodných
zástupcov PSS, a. s., alebo v Centre telefonických služieb PSS, a. s.,
na telefónnom čísle 02/58 55 58 55.

www.pss.sk
Skorumpovaní proti
korupcii?
Letné horúèavy koneène
po¾avilipresnepod¾apredpovedí, už si len poèka na zázraèného meteorológa, ktorý by
dokázal predpoveda ochladenie mienkotvorných novinárskychhláv,zjavnezasiahnutých
teplomuplynulýchdníanadšeneujúkajúcichnadnovýmvedenímministerstvavnútra,Policajného zboru obzvláš. Akoby sa
dni,keïnaSlovenskuzavládnu
koneène zákon a poriadok a
zloèin vydesene zalezie do
myšacíchdier,priblížilnadosah
ruky. Teplo-neteplo, ja s týmto
ich nekontrolovaným nadšením
nemôžemsúhlasi.Anikontrolovaným.Niejetotižnatovôbec
žiadnydôvod.
Dvadsa rokov sme svedkami, ako na riadiace funkcie prichádzajú po každých vo¾bách
noví funkcionári, aby po pár

Rozkaz prezidenta PZ
JÚL

2010

ROZKAZ PREZIDENTA PZ
. ktorýmsamenírozkaz
prezidenta Policajného zboru
č.75/2009ozriadeníšpecializovaného tímu v znení
neskoršíchpredpisov

rokochbolivyhodení,zosadení,
preradení,zmizlianaichmiesta nastúpili na základe výsledkov volieb iní. Každý nový
minister si privedie toho "svojho"jedinesprávnehopolicajného prezidenta a viceprezidentov,riadite¾ovúradovatï.

Zvyèajnepochádzajúodkia¾si
zokresovalebodokoncazprostredia mimo Policajný zbor,
bezskúsenostísprácounavyššejúrovniriadenia,smizerným
vzdelaním, bez jazykovej výbavyakontaktovvzahranièí,zato
sjasnoupredstavou,akosaèo
najdlhšieudržavofunkcii.
Treba by servilný a submisívnyvoèiministroviajehostrane. Neprotireèi, neškriepi sa,
neoponova odbornými argumentmi,ajkeïministernerozumie policajnej práci. Èes
výnimkám,ajpritejtopraxisemtam prežívajú na niektorých

miestach (aj keï len krátko)
schopníapoctivípolicajti.
Takájepraxaanisosúèasným vedením vnútra a Policajného zboru sa to nemení a
nezmení. Svedèí o tom
návrh
programového
vyhláseniavládyvèasti
vnútorný poriadok a
bezpeènos. Z textu
vidie, že policajní
odborníci, ak takí ešte
niekdevzboresú,na
dokumente nespolupracovali.
Nie je tu priestor
na analýzu celého
dokumentu, preto len
struèný komentár: autori
nerozumejúpolicajnejpráci,
netušia, kde sú príèiny
mizernéhostavuvboji
protikorupciiaorganizovanému
zloèinu.
Autori nepoznajú alebo
nerešpektujú medzinárodné
záväzky. Európsky kódex policajnej etiky, prijatý Výborom
ministrov Rady Európy z roku

Dòa24.septembra2010uplyniedesarokovodsmrtinášhomanžela,otcaakolegu
Petra KALMANA.
Utíchlosrdce,
utícholhlas,
milovalživot
avšetkýchnás.
Spomínajúmanželka,detiakolegovia

2001,èiTrestnoprávnydohovor
o korupcii z roku 1999, ku ktorému pristúpila aj Slovenská
republika, nie sú v dokumente
zoh¾adnené, nieto spomenuté.
Buï ich vedenia vnútra a
polícienepoznajú,alebo
ignorujú.
Boj proti korupcii
zostane na papieri,
pokia¾ vládny dokument v
tejto podobe schváli
parlament. Nedá sa
bojova proti korupcii, ak boj majú
vies skorumpovaní
funkcionári. A oni
sa dali skorumpova
užvochvíli,keïprijali
ponúkanéfunkcie.
Princíptejtokorupciespoèívavtom,že
v súèasnosti zákon
dovo¾uje ministrovi
vnútra odvola funkcionáraPolicajnéhozborubez
udania dôvodu (paragraf 35
zákona è. 73/1998 Z. z. o štátnejslužbepríslušníkovPZSR).
Táto úprava platí od druhej
vládyMikulášaDzurindu,keïju
navrholministervnútraVladimír
Palko,vtedajšístraníckykolega
súèasného ministra vnútra
DanielaLipšica.
Pod¾a tohto zákona je
možné, ak napríklad Úrad boja
proti korupcii by chcel trestne
stíha pre korupciu niekoho z
politickej strany, odkia¾ je aj
minister vnútra, minister môže
odvolariadite¾aúraduanahra-

di ho poslušným a ústretovým
policajtom. A bude po probléme.
Tentosystémkorupcieapolitického riadenia Policajného
zboru je v príkrom rozpore s
medzinárodnými záväzkami
Slovenska, ale zároveò kladie
logickú otázku: Naèo je komu
policajný prezident, ak minister
môžekedyko¾vekbezkonzultáciesnímodvolafunkcionáraa
prezidentsamôžeibaprizera?
Policajný prezident nemá
právnežiadneslovo,jenekompetentnoubábkou,riadizboriba
zdanlivo. V takej situácii by si
neporadil ani skutoèný Cattani,
nietoslovenskévydanieForesta
Gumpa. Takže s nadšením
kolegov novinárov skutoène
nemôžemsúhlasi.
Policajný zbor potrebuje
právnu normu, ktorá im bude
garantova kariérny postup, a
zároveò bude eliminova možnospolitickéhozasahovaniado
riadenia Policajného zboru. Na
obsadzovanie funkcií treba
zavies výberové konania, ako
jetovinýchoblastiach.
Útvary inšpekcie, boja proti
korupciiaprotiorganizovanému
zloèinutrebaoddelistriktneod
možných zásahov politickej
povahy. Polícia nie je politické,
ale odborné teleso. Jej èinnos
nemá kontrolova minister, ale
od neho nezávislá inšpekèná
služba.
(SME, Milan Žitný,
26.7.2010)

l VydávaOdborový zväz polície v Slovenskej republike akomesaèník.l Zodpovednýzástupcavydavate¾a:pplk. Mgr. Marián
Magdoško l Redakcia:Mgr. Peter Ondera l Adresaredakcieprepoštovýstyk:MV SR Pribinova è.2, 812 72 Bratislava. Preosobnýkontakt:budova PZ Raèianska , Bratislava, vchod zo Sibírskej ul., II. poschodie, l Telefón:09610/192.Fax:09610/9096.
l e–mail:pondera@centrum.sk, policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk, marian.magdosko@minv.sk l www.ozpsr.sk l Toto èíslo
bolo vytlaèené a expedované v 3. týždni, uzávierka septembrového èísla 13. 9. 2010 l Neobjednanépríspevkyredakcianevracia.l TlaèiaVERSUS, a.s., prevádzka: Pribinova 21, 819 6 Bratislava. l Náklad: 10 000 kusov l Nepredajné

