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Zasadania Rady predsedov sa zúèastnil aj minister vnútra D. Lipšic a policajný prezident J. Spišiak

V sociálnom zabezpeèení pod¾a zákona è. 328 vláda niè nemení
Banská Bystrica (on) – Jesenné zasadanie Rady predsedovZOOZPvSRsakonalo24.
septembravzasadaèkeKRPZ
v Banskej Bystrici. V úvode
predseda OZP Miroslav Litva
zástupcov odborových organizáciíkrátkoinformovalopríprave rozpoètu MV SR pre budúci

rokaosvojichstretnutiachsministrom vnútra Danielom Lipšicom, keï konštatoval „prekvapujúco príjemnú zhodu v názoroch“.„Jejasné,žekrízadopadá na všetkých, èiže neobišla
ani políciu, ale snaha je, aby
sme ju pocítili èo najmenej.“ V
struènostitiežinformovalohlav-

ných úlohách vedenia OZP v
súèasnosti.(Viacvrozhovores
M.Litvomnainommieste)
Zakrátko prišiel medzi odborárovministervnútraDanielLipšic. Pripomenul, že takto plní
s¾ub zúèastni sa na prvej rade
predsedovasvojeúvodnéslovo
rozdelil do dvoch èastí. V prvej

Predsednícky stôl jesenného zasadania Rady predsedov: (na snímke z¾ava): predseda OZP M. Litva, minister vnútra D. Lipšic, prezident PZ J. Spišiak, podpredsedovia M. Magdoško a L. Graèík

hovoril o rozpoète, ktorý predbežne dohodli èlenovia vlády
len tri dni pred konaním rady
predsedov: „Bola vo vláde v
utorok veèer uzatvorená predbežná dohoda o výdavkových
èastiach rozpoètu, teda ko¾ko
dostane ktorý rezort. Pre nás
bola priorita èíslo jeden, aby
smenemuseliznižovaaniplaty
ani poèty policajtov a hasièov,“
povedalavysvetlil,žerozpoèet
pre ministerstvo vnútra pre rok
2010 bol spolu s rezortom financií výrazne „podseknutý“.
Dôsledkom toho je, že v tomto
rokujeužvyèerpanýchviacako
80 percent disponibilných prostriedkov.„Vypoèítalisme,žeak
by nedošlo k úsporným opatreniam,takbysmekukoncuroka
malisekeru70miliónoveurona
bežných výdavkoch. Ministerstvo financií nám doplní rozpoèeto30miliónoveur,ztohodesa miliónov pôjde na poh¾adávkyznalcov.Budemeešterokova o navýšení na bežné výdavky, ale samozrejme bude
potrebné prija úsporné opatrenia,pretožecelútúvýšku70miliónov nám ministerstvo financií
asinedá…Kroku2011:Pod¾a
ministravoblastimiezddostane
bezpeènostný úsek asi o pä
percentmenej,zèohopolovicu

tvoria mzdy na neobsadené
miesta, druhú zasa položka
odmien.Podlhýchhodináchrokovaní vznikol kompromis, že
nové miesta nebudeme obsadzova,fondodmienzatia¾bysa
nemaltvori,alezostanúzachované poèty aj platy policajtov.
Jetomaximum,èosadalodosiahnu,“ vysvetlil a spomenul
reštrikcie v iných uniformovaných zložkách, keï jediné „nepostihnuté“ ostali vlastne len
zložkyvpôsobnostiministerstva
vnútra(PZ,HaZZ,HZS)aZVJS
v rámci rezortu spravodlivosti.
Podstatnejšieškrtypocítianapr.
vojaci a colníci. Pod¾a slov ministra vnútra rozpoèet bežných
výdavkovprebudúcirok„umožní rezortu fungova normálne.
“Niejetoideálne,alelepšie.„V
oblasti kapitálových výdavkov
rozpoèet neumožní realizova
viaceré plánované investièné
akcie a zámery najmä v oblasti
informaènýchtechnológií,investova sa však bude do už rozbehnutých akcií, prioritou však
budedlhšieplánovanéprezbrojenie a balistická ochrana príslušníkov PZ. Rezort ráta s výmenou krátkych ruèných zbraní
prePZzrejmevpriebehudvoch
nadchádzajúcichrokov.
(Pokraèovanie na strane 2)

Predseda OZP v SR M. Litva varuje: na rok 2011 nemajme ve¾ké oèi!

Príkazom je šetrenie na každom mieste
predsedov. Pán minister má
ambíciu vyrovna tieto podlžnosti aj v sažených podmienkach èo najskôr.
Musím pripomenú, že znaleèné už pred nieko¾kými rokmi
rozpoèetztýchtodvochrokova išloo100percenthore,zmenil
roku2011.Porovnanieibasro- saskrátkasadzobník,hodinové
kom 2010 nie je celkom fér. tarify. Ale na plánovaných výTreba vedie, že už rozpoèet davkoch vnútra sa to nijako
prepolíciubolnarok2010–v neprejavilo, nikto v rozpoète
porovnanísrokom2009–krá- tento nárast výdavkov netený o 12,5 percenta. Keï zo zoh¾adnil.Atosaeštevlaniposumy odpoèítame mzdové ná- darilozabrániïalšiemupokusu
klady,taksumanakapitálovéa znalcov o zvyšovanie. To, že
bežné výdavky bola znížená mámevrozpoètetakétobremeešte ove¾a výraznejšie. Preto no, je nespravodlivé, naozaj
možnopoveda,žeužrozpoèet sompresvedèený,žebyhomal
na rok 2010 bol doslova pod- plati ten, kto od nás znalecké
seknutý,ïalšieznižovaniebyv posudkyvtakommnožstveponašich podmienkach nebolo žaduje. A to je prokuratúra.
možné. Aj tak budú dopady Znaleèné totiž ïalej zaažuje
tohto rozpoètu v závere roka náš rozpoèet a keï mi niekto
ve¾mi tvrdé a obávam sa, že povie,ževšakkrátenievnašom
dlh, ktorý vyrobíme, sa pre- prípadejeminimálne,takpotvrmietne do budúcoroèného roz- dím že áno, bola ve¾ká snaha
poètu. Rovnako nepríjemné je zabojovaoèonajmenšiekráteto,žetlaèímepredsebouajba- nie, ale varujem: nemajme pre
líkdlhovzaznaleèné.
rok 2011 ve¾ké oèi! Nesnažme
l Na túto tému ste sa s pá- saonejakézlomy,ktorébymali
nom ministrom Lipšicom roz- dopad na zamestnancov. Viïprávali aj na ostatnej rade me, vnímajme krízu a tomu aj

Predseda OZP v SR Miroslav Litva je známy svojou
schopnosouanalyzovaekonomickéaspoloèenskéjavy,vidiepravépríèinyproblémovanazákladedlhoroènýchskúsenostíajnavrhovariešenia.
Finanèná kríza, jej aktuálny
dopad na chod ministerstva
vnútra sú preto hlavné témy, s
ktorými sme sa na predsedu
OZPobrátili.
l Pán predseda, základné
èrty nášho rozpoètu pre rok
2011 už poznáme. Pri troche
zjednodušenia: nie je to dobré, ale mohlo by aj horšie?
Takakosi.Krízamájasnýa
vážny dopad na príjmovú èas
celého štátneho rozpoètu, a to
sa musí odrazi aj vo výdavkovejèastivkaždomrezorte,náš
niejevýnimkou.Najednejstrane – hovoríme o polícii – pri
prvompoh¾adenášrozpoèetna
rok 2011 nie je v porovnaní s
rozpoètomnarok2010ažtaký
zlý. Pri takýchto medziroèných
porovnávaniachsivšakmálokto
uvedomí,žekrízanászasiahla
užnakonci2009aprejavilasa
užvrozpoètenarok2010,èiže
porovnáva je potrebné dnes

podriaïme svoje požiadavky a
nároky. Každý z nás musí vedie, ktoré výdavky majú prioritu. Èo sa týka mzdových prostriedkov, vieme, že nebude
utvorený fond odmien pre rok
2011.Vporiadku,jetoobezamestnancovnaoltárznižovania
deficitu – verím, že jednorazová. Len budeme trva na tom,
aby toto nevyplácanie odmien
bolo naozaj dôsledné a platilo
pre všetkých, príkladom musia
ís zhora – samozrejme, okrem
prípadov mimoriadnej obetavostiahrdinstva.Chcem,abyv
tomto smere zavládla zodpovednádisciplína,abynebolitlaky, a aby krátenie bolo spravodlivorozdelené.Každývie,o
èom hovorím. Uvedomme si
tiež,žeprinedostatkupeòazíje
potrebnéracionalizova,neutvára ïalšie pozície, ktoré spôsobujú tlak na mzdové prostriedky. Tak môžeme rok 2011 preži.Príkazomnacelýrokješetrenienakaždommieste.Bolby
som rád, keby aj v tomto zavládla spravodlivos a príklad
námdávalitíhore.
l Prepúšanie ¾udí je kruté,

ale teraz stojíme pred takou
realitou…
Áno, je to ve¾mi nepríjemný,
bolestný krok. Len dúfam, že
bude sprevádzaný naozajstnou
racionalizáciou, zefektívnením
práce, aby sa celé bremeno
práce jednoducho neprenieslo
natých,èozostanú–azarovnaképeniaze.Amyslímsi,že
poradie by malo by opaèné:
najprvanalýza,potomracionalizácia a nakoniec ako jej výsledokzníženiepoètov.Dovolímsi
malýexkurzsmeromkcelejnašej vláde, aby otvorila oèi a
pozrela sa s odstupom na stav
spoloènosti, èi svoj podiel na
kríze nemá aj stav niektorých
vecíunás.Akštátvniektorých
oblastiach trestuhodne mrhá,
alebo nevie kvalifikovane rozhodnú, potom tie peniaze chýbajúinde.Pretobybolopotrebné koneène urobi poriadok v
Sociálnejpoisovni,vcelomdôchodkovom systéme, vo vyrovnaní zdrojov a výdavkov.
Prestaòmesifalošnehovori,že
prvýadruhýpiliervpomerejedna k jednej je nieèo rozumné.
(Pokraèovanie na strane 7)
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V sociálnom zabezpeèení pod¾a zákona è. 328 vláda niè nemení

(Pokraèovanie zo strany 1)

Systém sa nemení
VïalšejtémeministerLipšic
informoval o sociálnom zabezpeèení a opätovne všetkých
ubezpeèil,žezmenyvsystéme
zabezpeèenia sa budú dotýka
len novoprijímaných príslušníkov, prièom niè konkrétne v
tomto smere vláda ešte nedohodla. „Je pravdepodobné, že
sa predåži dôchodkový vek na
20rokovažesavýsluhovýdôchodok bude vypoèítava nie z
toho najlepšieho roku, ale z
priemeru,“spomenul.Opätovne
všakupozornil,žesútolenúvahy pre budúcnos. Na tému
aktuálnych dôchodcov povedal,
žezákazsúbehudvochpríjmov
vo verejnej správe sa bude týkalenpredèasnýchdôchodcov,
nedotýka sa teda klasických
starobnýchanivýsluhovýchdôchodcov. Spresnil tiež, že ani
zdaòovanieodchodnéhosameninebude,platílegislatíva.Mení sa len vnútorne to, že štyri
percentá z odvedenej dane
pôjdu adresne na zdravotné
poistenie. Daniel Lipšic sa tiež
zmienilomnožstvefám,ktorév
tejtosúvislostikolujúmedzipolicajtmiapodèiarkol:„Ktoko¾vekz
politikov by si myslel, že (policajti – pozn.red) majú sociálny
systém nadštandardný, musel
bybyblázon,akbychceltento
systém modifikova už pre súèasných¾udívpomere,leboby
hrozil kolaps týchto zložiek. To
niktoneurobí.Akjepredlhodobú udržatelnos potrebné modifikovatentosystém,taklenpre
¾udí, ktorí do pomeru vstúpia v
budúcnosti,“uzatvoril.
Úlohy PZ
Daniel Lipšic sa ïalej venoval úlohám Policajného zboru.
„Úplne k¾úèový fenomén, ktorý
bysmemalispoloènedosiahnu
je,abyPolicajnýzborboldôveryhodný v oèiach verejnosti,
obèanov.“podèiarkol.Pod¾anehotoniejeúloha„natýždeòani
namesiac“.Zarozhodujúcifaktorzmenyoznaèilzmenyvsystémehodnoteniapolicajtov.„Ak
dopravná polícia je hodnotená
pod¾avýberupokútvkonkrétnej
lokalite, samozrejme, policajti
satomuprispôsobia,budúrobi
pokutynamiestach,kdejetoho
najviac. Systém hodnotenia ich
motivujekonaspôsobom,ktorý
neposilòuje dôveru.“ Vyjadril
pretopresvedèenie,žezmenou

systémuhodnoteniamožnodosiahnuto,abyverejnosnevnímala políciu len ako represívny
orgán. „Cie¾om, úèelom polície

mum možností subjektívne
ovplyvnizaraïovaniepolicajtov
na jednotlivé súèasti alebo do
riadiacichpozícií.“Bližšievysve-

je obyèajným slušným ¾udom
pomáha, chráni. Ak sa to podarídosiahnuzmenousystému
hodnotenia, budeme výrazne
ïalejajetove¾midôležité.VedenierezortuvnímavzahkPolicajnému zboru ako absolútne
k¾úèovúvec,cie¾,ktorýsanám
podarí dosiahnu len spoloène.
V tomto by som bol rád, keby
sme mohli spolupracova, keby
aj odborový zväz mal vlastné
podnety, vlastné návrhy. Už tu
predsedapovedal,ževkomisii,
ktorú viedol vedúci úradu, bola
ve¾mi konštruktívna diskusia aj
zo strany OZP. To¾ko z mojej
strany, ïakujem ve¾mi pekne a
tešímsanaspoluprácu.“
Zámery prezidenta PZ
Už poèas ministrovho úvodného slova zavítal medzi odborárov aj druhý oèakávaný muž:
prezidentPolicajnéhozboruJaroslavSpišiakapredsedaOZP
mu hneï po skonèení ministrovho prejavu odovzdal slovo.
Policajný prezident v úvode
vymenoval nieko¾ko priorít: zámer vèleni do štruktúry Policajného zboru hraniènú a železniènú políciu, zefektívni èinnos ÚJKP, vypracova efektívny,funkènýspôsobbojaskriminalitou, prispôsobi tomu teritoriálne klasické i špecializované
zložky. Za ve¾mi dôležitú vec
oznaèil prezident systém kariérnehopostupuavzdelávania,
„aby riadiaci policajti mali mini-

tlil, že systém musí fungova
tak, aby chránil tých policajtov,
ktorísapevnerozhodliísïalej
napolicajnejdráhe,systematicky sa pripravoval na postup,
vzdelávalsa.Aktotosplní,systém mu musí garantova obsadenie pozície, na ktorú sa pri-

siaholpodporu.Sompevnepresvedèený ,že toto sa dá dosiahnuasomve¾mivïaènývedeniu OZP, že nám vyjde v
ústrety a bude podporova
osvojenie si tohto nového spôsobu riadenia èinnosti policajtov, lebo bude možné efektívne ho využíva len vtedy, ak
sastýmvšetcistotožniaabudú
vtomvidiepozitívum.“
Jaroslav Spišiak potom prítomným priblížil otázky reorganizácie:„Smevštádiukomisionálneho upravovania detailov
zaèlenenia tých dvoch súèastí
(ŽPaHCP–pozn.red),alehlavnámyšlienkajezaèleniichtak,
aby bola efektívna aj pre klasickúèinnospolicajtovanielen
úzkošpecializovanánaèinnos,
ktorá trebárs v danom teritóriu
nie je prioritná pre bezpeènostnúsituáciu.“ZtohodôvoduprezidentPZaninerátaspôvodnými riadiacimi štruktúrami v
týchto zložkách. „Hlavnou zložkou PZ budú okresné riadite¾stvá,alfaaomegavteritóriu
okresu, budú ma všetky kompetencie, ktoré sú nevyhnutné
preefektívnepreskupovaniesíl,
efektívne ustanovovanie personálnych otázok a všetkého, èo

pravuje. Na adresu riadiacich
pracovníkovuviedol:„Vprípade,
žebudematendenciuobískariérny spôsob riadenia, tak si
sám ublíži, pretože si vyberie
policajta, ktorý nebude plni, èo
by sa od neho oèakávalo, a
sám sa dostane do pozície nevhodného do riadiacej funkcie.“
„Už som o tom rokoval so
zástupcami odborov a aspoò v
tom, èo som povedal, som do-

súvisísriadenímpolícievnejakom teritóriu. Základom musí
byokresaokresnériadite¾stvo.
„Krajské riadite¾stvo sa postupnedostanedopozícieservisného pracoviska, ktoré musí zabezpeèivšetkoto,èookresbude potrebova k svojej èinnosti,
tedaMTZ,koordináciu,analýzy,
vyhodnocovanie,alenienadradenúpozíciu,metodickéopatrenianaskvalitnenieèinnosti,po-

zíciu koordinátora, zabezpeèenie funkènosti okresných riadite¾stiev, aby sa tieto mohli
zaobera prioritne výkonom,“
priblížil. „Rozpracúva sa návrh
predisponovania krajských úradov justiènej a kriminálnej polícienaokresnériadite¾stvá,ktoré budú vykonáva operatívnu
èinnos aj èinnos vyšetrovania
na okresnej úrovni. Na krajskej
satotonebudevykonáva.Èoje
ve¾mi významné – dôjde aj k
zmene názvu tejto súèasti polície, nebude sa nazýva Úrad
justiènej a kriminálnej polície,
alebudesanazývaèistoKriminálnapolícia(KP)“
Táto zmena už bola pod¾a
slovpolicajnéhoprezidentaprerokovaná aj na úrovni prokuratúry: „Podarilo sa nám to vypusti,“ zhutnil. „Budeme ma
Kriminálnu políciu, ktorá bude
kompetentná vykonáva všetky
èinnosti súvisiace s odha¾ovaním, objasòovaním, vyšetrovaním v plnom rozsahu, a to tak,
ženaoddeleniachbudútabu¾ky
systemizované na vyšetrovate¾ov, aj na operatívnych pracovníkov.„Dobudúcnaajtíoperatívni pracovnici prejdú obligatórnymi fázami èakate¾skými a
nakoniec si spravia vyšetrovate¾ské skúšky, èiže v koneènej
fáze bude kriminálna polícia
každým jednotlivcom schopná
plni všetky úlohy boja s kriminalitou vo fáze policajnej èinnosti.“
Plukovník Spišiak vysvetlil aj
spôsob, akým budú postupova
príslušníci v špecializovaných
zložkách,kdejeoperatívnypracovníkvinejsituácii:„Èosatýka súèinnosti medzi klasickými
a špecializovanými útvarmi, tak
v hrubých rysoch sa to bude
riešitak,žecelkovýnápadkriminalitybudeobjasòovaokresnýodborkriminálnejpolície.To
bude ich priorita, bojova s kriminalitou,ktorádennodennetlaèínaobèanov,ktorájeevidovanáakonápad.Odha¾ovaniekriminality bude zasa prioritou
špecializovaných pracovísk, èiže nebudú sa zameriava na
objasòovanie trestného èinu,
ale na odhalenie štruktúr, ktoré
tútotrestnúèinnosriadia,koordinujú, èiže na tie zloèinecké
štruktúry, ktoré majú pod kontrolou kriminalitu v celom priestore. V tomto duchu budú pripravenéajpredpisy.“(r)

To najdôležitejšie, èo odznelo v diskusii na Rade predsedov
Po úvodných slovách oboch vedúcich predstavite¾ov
prišielradnaotázkypredsedovzákladnýchorganizácií.
Tátoèasovopodstatnáèasstretnutiaodborárovsministromapolicajnýmprezidentombolavýnimoènánielenzáujmom¾udí,aleajochotouobochvysokýchfunkcionárovzotrvanazasadanídovtedy,kýmnezodpovedajú všetky položené otázky. Podchví¾ou sa hlásili
to¾kí,žepredsedajúcimuselurèovaporadie!Ajpreto
saD.LipšicaJ.Spišiakrozlúèiliažo13.hodine,teda
potakmertrochhodináchspoloènejdiskusie!
Kedy naostro?
Policajnýprezidentnaotázku
spresnil, že všetky plánované
zmeny sa majú uskutoèni k 1.
januáru2011.Ktomutotermínu

bude hotový aj nový systém
hodnotenia, s ktorým sa majú
útvaryoboznámiužvpriebehu
novembra. Prebehne celý rad
rôznych školení, seminárov a

prednášok, ako tento systém
efektívnepoužívavpraxi.
Jasno vo vzahoch
Na krajských riadite¾stvách
prebieha výmena a tvorba nových riadiacich tímov. J. Spišiak: „Poèkáme ešte pár týždòov, potom navštívim každé
krajské riadite¾stvo, úloha je
udrža bezpeènostnú situáciu
aspoò na takej úrovni aká je.
Cie¾om bolo to, aby dopravná
políciaboladopravná,poriadková polícia aby bola poriadková,
aby sa nemiešali jeden druhémudopráce,abyporiadkovípolicajtizbytoèneneobažovalivodièov… Chcel som zisti kreati-

vitu jednotlivých riadiacich pracovníkov, èi sami dokážu organizova výkon služby tak, aby
bolefektívny.“
Ako s prijímaním nových
policajtov?
Na otázku, èi je stop stav v
prijímanínovýchpolicajtov,policajný prezident potvrdil, že dal
doèasnýpokynnapozastavenie
prijímania, kým sa neujasnia
všetkytabu¾ky,èobymalotrva
len krátko. Minister vnútra
spresnil, že poèetný stav príslušníkov sa bude udržiava na
existujúcom stave, èiže namiesto odchádzajúcich môžu
zasaprijanovýchuchádzaèov.

Èo s naším školstvom?
Rezortnýškolskýsystémpovažuje policajný prezident za
ve¾midôležitý.Prekaždéhopolicajta je vzdelanie, úroveò vedomostí „jedno z najzákladnejšíchkritériíotom,oèommápolicajt rozhodova a ako má postupova, aby postupoval zákonne.Típolicajti,ktorívtomto
kritériu nebudú úspešní, bude
potrebnéve¾miintenzívneškoli
na ve¾mi presne cielených kurzoch“.Školstvobudepod¾ajeho
slov potrebné nastavi tak, aby
bolo v súlade s pripravovanou
koncepcioukariérnehopostupu:
(Pokraèovanie na strane 3)
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To najdôležitejšie, èo odznelo v diskusii na Rade predsedov
(Pokraèovanie zo strany 2)

„Máme urèité predstavy, školstvoprispôsobímeobjednávke.“
Predseda OZP v tejto súvislostiupozornil,žecelýproces
vzdelávania policajtov je zo

neplní úèel. Minister Lipšic potvrdil,ženaporadevedeniasa
užmyšlienkoustálychporiadkových jednotiek zaoberali, je to
aktuálny zámer s cie¾om zriadi
vnajbližšíchštyrochrokoch„as-

„Trošku chýba kreativita, treba
saorientovanamodernésystémyvèasnéhovarovania,“pripomenul.

posunú sa dopredu. „Aj preto
som rád privítal pozvanie na
dnešné stretnutie, aby som si
vypoèulvašenázory,ajkritické,
k zámerom vedeniu ministerstvaakPolicajnéhozboru.Takže ja ten vzah vnímam ako
partnerský. Moja skúsenos je
taká,žeèlovekamožnohodnotipod¾askutkov.“
Ako vnímal políciu „civil“
Spišiak?
Aj takúto otázku dostal policajný prezident. Odpoveï: „Z
poh¾adu civilistu, ktorým som
bolštyriroky,somzistil,žeobraz polície v oèiach obèanov je
strašnenegatívny,žejetoove¾a horšie, ako som si myslel,
Keï som bol policajt, nechcel
som niekedy veri názorom
obèanov, ktorí za mnou prišli a
sažovalisa,žezle,neschopne,
skorumpovane konajú policajti.
Snažilsomsavtedytýchobèanov presviedèa, že to až také
zlénemôžeby.Keïsombolv
civile, tak som videl, že ten
poh¾ad obèanov je taký, aký
prezentovali. Dokonca som bol
v takej pracovnej funkcii, že
som musel komunikova s polí-

Èo ïalej s krajmi?
Tabu¾ky z krajských riadite¾stiev budú presystemizované
z krajov na okresy pod¾a urèitých priorít, uviedol J. Spišiak.
„Jednazpriorítjetá,žesapredisponujú tam, kde bude najvyšší nápad. Pri analýze sme
zistili, že krajské štruktúry sa
zaoberali najmä kriminalitou,
ktorávznikalatam,kdesídlili,to
znamená v krajských mestách.
Dáme ich tam, kde ich bude
potreba.Neunúvalisadovzdialenejších priestorov kraja. Toto
jejedenzvýsledkovanalýzy,že
jenevyhnutnétiekrajskéštruktúryzreorganizova.“
Vzah funkcionárov k
odborom
Minister Daniel Lipšic na
otázku z pléna vysvetlil svoj
osobný postoj, že je vždy zástancomdiskusie,prièomneoèakáva,ževšetcibudúmarovnakýnázor.Zdôraznil,žeodborya
vedenierezortumajú–vníma–
spoloèné ciele, môžu by rozdielnenázoryvtom,akovytýèené ciele dosiahnu. Diskusia
všakmásvojehranice,nemôže
ís donekoneèna, vždy príde
chví¾a,keïvýkonnámocpovypoèutí všetkých argumentov a
názorovmusíprijariešenieaa

ciou a zastupova poškodenú
stranu, a to bolo úplne najhoršie. Terajší môj poh¾ad je taký,
ako predtým, keï som mal na
starosti riadenie kriminálnej,
následnejustiènejpolície.Teraz
riadim celý Policajný zbor a
chcem zabezpeèi, aby nosná,
abygropolíciebolaporiadková
polícia a dopravná polícia. A
dopravná polícia, tak ako je terazvykonávaná,vpodstateozaj
niejepolícia,jetolentakásúèasvuniformách,ktoránámrobí nepríjemný obraz v oèiach
verejnosti.Všadenasvetejeto
tak, že väèšinou každý obèan,
aknepáchatrestnúèinnosaleboniejeobe,takspolicajtom
neprídedostyku,alesdopravným policajtom vždy príde do
styku èi už pri komunikácii na
ceste, pri predaji motorového
vozidla alebo pri rôznych úkonoch, obèan vždy, všade vidí
lennegatívnestránkytejtopolície. Ja chcem zabezpeèi, aby
dopravná polícia – okrem toho,
èo robí – bola organickou súèasou Policajného zboru, èiže
dopravný policajt pri výkone
služby nemá len mechanicky
kontrolova, ale sledova situáciu–vždypod¾ainštrukciesvojichnadriadených.Anijednuho-

tiež musí ís s dobou, využíva
pokrok techniky, keï je napríkladmožnéprivèasnomvarovanívyužisystémSMSsprávpre
všetkýchobyvate¾ov,niedrahými sirénami v každej obci.

O úèas v diskusii bol ve¾ký záujem
strany Centra vzdelávania a
psychológieMVSRnedomyslený,pretožeodfebruárasapredåžilo základné policajné vzdelávanie o dva mesiace, súbežne
sa rozbehla rekonštrukcia ubytovacej kapacity v Pezinku,
výsledok je taký, že sa vynecháva cyklus dôstojníckej
prípravy. Dôsledok v praxi je
pod¾aLitvutaký,žesaprijímajú
¾udia z civilu, pretože tých je
možné prija bez akéhoko¾vek
policajnéhovzdelania.Umožòuje to zákon, ale absolventom v
práporèíckych hodnostiach súèasné kapacity neumožòujú
zvýšisivzdelanienadôstojníckom kurze. Apeloval preto, aby
sapriformovaníškolskéhosystémuuplatnilzdravýrozum.
Budú stále policajné
jednotky?
Miroslav Litva pripomenul aj
zámyselbývaléhovedeniazriadistálepolicajnéjednotky,ktoré by nadväzovali na základné
policajné vzdelanie a  umožnili
bymladýmpolicajtomlepšiesa
pripravi na praktický výkon
služby,viacsavenovapríprave
na praktický výkon služby a

poò jednu“ jednotku a potvrdil,
že mnohí policajní riadiaci pracovnícibyvznikstálejporiadkovejjednotkyve¾mipodporili,pretožepozániku
základnej vojenskej služby
mladým policajtom ve¾mi
chýbajú praktickénávyky.
Integrovaný
záchranný
systém
Na podnet
z civilnej ochrany sa minister bližšie
zaoberal aj
existenciou a
súèasným stavom Integrovaného zác h r a n n é h o
systému. Vyslovil nespokojnos s existujúcou situáciou,
keï jednotlivé zložky záchranného systému sú síce funkèné,
alesystémakotakýnie.Naznaèil, že je to širší okruh problémov spojených s kompetencia-

Na rade pozorne poèúval diskusiu aj hovorca ministra vnútra
Gábor Grendel
dovzdeláva ¾udí. Pripomenul
tiež potrebu špecializovaného
dôstojníckeho vzdelávania pri
príslušné druhy služby, pretože
univerzálna dôstojnícka škola

mi, rozhodovacími právomocami,vzahmijednotlivýchzložiek
asúèastí.Základnýmcie¾omvedeniajetentosystémsfunkèni.
Civilnáochranapod¾ajehoslov

dinu nebude kona pod¾a vlastnéhouváženia,alevždykoordinovane,abyzabezpeèiltennajzákladnejší cie¾ – preventívne
pôsobiprotipáchaniukriminalityavprípade,žesatrestnáèinnos pácha, zabezpeèi také
množstvo informácií, ktoré pomôžu efektívnemu objasòovaniu. Èiže dopraváci sú spolu s
poriadkovou políciou najèastejšie na cestách,  v priestoroch,
dokážusledovaèinnosnaulici
avždybudúmaúlohy,abyplnili aj ten operatívny záujem a
stali sa súèasou Policajného
zboru v tomto duchu. Ak chce
bydopravnýpolicajtdobrehodnotený, bude musie ma výsledkyajvtýchtoèinnostiach,o
ktorýchsomterazhovoril.“
Znaleèné zaažuje rozpoèet
Na margo znaleèného, ktoré
ve¾mi a dlhodobo zaažuje rozpoèet MV SR, minister vnútra
Daniel Lipšic potvrdil, že aj on
vnímahlavnýproblém,keïsau
nás používajú znalecké posudky „príliš èasto a neraz zbytoène, aj vtedy, keï by staèili
odborné vyjadrenia.“ Minister
potvrdilzámerzmenizaužívanú
praxzmenoutrestnejlegislatívy,
ktorá by nutnos použitia znaleckéhoposudkuešteviaczúžila,vymedzila.
Predseda Litva v tejto súvislosti pripomenul, že OZP už
dávnonavrhuje,abyzaznalecképosudkyplatilten,ktoichvyžaduje–atojeprokuratúra.Ministersastoutomyšlienkoustotožnil, ale pripomenul, že aj
sudcovia neraz na posudkoch
trvajú a  „po skúsenostiach zo
spravodlivosti“ vyjadril istú
skepsuvtejtootázke.
Strašiak: záväzný ukazovate¾
Napretrassadostalaajotázkavyberaniapokútzadopravné
priestupky, èo je záväzný ukazovate¾ príjmu nášho rezortu.
„Minister vnútra: „Nemôže by
prioritousilou–mocou,zakaždú
cenu a okamžite naplni príjem
vo forme pokút. Potom by sme
naozaj museli motivova dopravnúpolíciuvyberapokutyza
priestupky na miestach, ktoré
síce nie sú zïaleka najrizikovejšie,alesútomiesta,kdenormálne prekraèujú rýchlos
bežneajnormálnivodièi.Prioritou nemôže by výber pokút a
h¾adazakaždúcenuchybièky.“
Minister oznaèil túto tému za
jednu za najdôležitejších a pripomenul, že sa budú zvyšova
správne poplatky, èo by mohlo
pomôcajnášmurozpoètu.“
Èo s malými okresmi?
J.Spišiak:„Áno,rozmýš¾ame
otom,ktoréokresybysmezrušili,alenietak,žejetodogma,
ale tak, aby sme zabezpeèili
efektívny spôsob riadenia èinnosti polície v súvislosti s bezpeènostnou situáciou, dopravnouinfraštruktúrou,manažmentomatï.Pánministeruložilúlohu tak, že sa máme zamyslie
nad tým, èi táto štruktúra je
efektívnaalebonie.Zatia¾nieje
rozhodnuténijako.“
Skrátené vyšetrovanie
Skrátené vyšetrovanie bude
vykonávanéjednotnenaobvodnýchoddeleniachpocelomSlo(Pokraèovanie na strane 4)
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Európa zažila vlnu sociálnych protestov
Naozaj horúca jeseò! Európu zaplavila vlna odborárskychprotestov,ktoréreagujúnareštrikènéopatreniavlád,èeliacichhospodárskejkríze.Úspornéopatrenianárodnýchkabinetovsapremietlidoškrtaniarozpoètovprecelúverejnúsprávu,nevynímajúcbezpeènostnézložky.

ku ozdravných opatrení“ zorganizovalajKOZSRvKošiciach,
vŽilineavBratislave.Vsúlade
zozásadouodborovejsolidarity
sanatýchtopodujatiachdomai
v ïalších krajinách Európy zú-

V Prahe odborári symbolicky
pochovávali políciu, Brusel hýril
všetkými možnými farbami

èastnilivosvojomvo¾nomèase
ajèlenoviaOZPvSR.
PredsedaMiroslavLitva,ktorý je I. viceprezidentom EuroCOP–u,najesennejradepredsedov ZO informoval o problémoch, s ktorými zápasia policajnézborynajmävštátochvýchodnej Európy. Ve¾mi kritická
situáciajevpobaltskýchrepublikách, vážne problémy však
hlásiajBulharskoaRumunsko.

PretoajEurópskakonfederácia policajných odborov (EuroCOP) podporovala všetky protesty, ktoré v septembri a v
októbri organizovala Európska
odborovákonfederácia(ETUC).
Mohutný bol protest v Bruseli,
najväèšie masové vystúpenie
pracujúcichodroku1989vpísala do histórie aj stovežatá Praha.Trive¾kémítingyproti„balíè-

To najdôležitejšie, èo odznelo v diskusii na Rade predsedov
(Pokraèovanie zo strany 3)

vensku, oznámil J. Spišiak:
„Skrátenévyšetrovanieplánujemezaradinaobvodnéoddelenia.Riadite¾OOPZbudešéfovaajvýkonu,ajskrátenémuvyšetrovaniu.“
Úlohy operatívy
J.Spišiak:„Èosatýkaoperatívcov,odsaméhozaèiatkuexistujúspory,akotomámerobi.
Rozmýš¾a sa, ako to efektívne
zjednoti.Akoperatívcibudúnapokon vyšetrovatelia, každý
operatívec sa môže sta vyšetrovate¾om, odha¾ova, objasòova aj vyšetrova to, èo si
sám odhalí. Zo zaèiatku s tým
budúproblémy,každýmásvoje
problémy, myslí si o tom druhom, že ten nerobí niè… Bude
natýchšéfoch–dúfam,ževyberieme tých správnych – aby
prioritne využívali vyšetrovate¾ovnavyšetrovanie,alekoneènýstavbudetaký,žekaždýbudeajvyšetrovate¾,znížisarozpracovanos, odstránime psychologickýdojem,žemámestále málo policajtov. Je to preto,
že sú zle systemizovaní. Bude
plnohodnotnákriminálnapolícia,
akojevšadevosvete,anebudememusievysvet¾ova,preèo
tu máme viac druhov polície…
toto je to, èo sme tu dlhé roky
chcelimaadúfam,žetobude
úspešnýprojekt.Jetunutnákomunikáciasovzdelávacímiinštitúciami, vyšetrovatelia musia
prejs operatívnymi kurzami, a
operatívcizasavyšetrovate¾skými kurzami a skúškami. Samozrejme,súšpecifickéèinnosti, kde sú utajení ¾udia na špecializovaných útvaroch, je to v
záujme ¾udí, aby sa stali èaka-

te¾mipopripráciaboliplnohodnotnýmipríslušníkmikriminálnej
polície. Mám v pláne rokova s
rektoromAkadémiePZscie¾om
umožni vysokoškolské vzdelanietýmoperatívcom,ktoríchcú
robi na kriminálnej
polícii.
Sondujeme, aký
by bol záujem,
dáme tam nejakú
vekovú hranicu.
Takýto vyšetrovate¾ bude pre prax
väèším prínosom
ako civilista s
právnickým vzdelaním. Cie¾om je
zefektívni boj s
kriminalitou, zrovnoprávni
dva
spôsoby výkonu
tohto boja a zabezpeèi,abytých
¾udí, ktorí budú
plnohodnotne s
týmtobojova,boloove¾aviac.Doterajšípomerje1:2,tedajeden
vyšetrovate¾, dvaja operatívci,
aksatozatieštyrirokynezmenilo.Myslímsi,žezoperatívcov
budú dobrí vyšetrovatelia, lebo
niektorí operatívci sa tvária, že
vedia, ako by mal robi dobrý
vyšetrovate¾…“
Zlúèená zdravotná poisovòa
Naotázku,èimámezastúpenie v dozornej rade po zlúèení
poisovní, Miroslav Litva spresnil,žerezortmávdozornejrade Všeobecnej zdravotnej
poisovnitrochzástupcov.
Ako so služobnými bytmi?
Ministerstvo pripravuje koncepciu, potvrdil minister, pretoževniektorýchlokalitáchjedô-

ležité, aby polícia mala služobné byty. Problém je pod¾a
ministravtom,ževe¾abytovrezortstrácalpoodchodepríslušníkov do civilu, vzápätí sa museliïalšienakupova.Služobný

byt by mal užíva príslušník len
poèas trvania služobného pomeru.
Zaèlenenie železniènej
polície
Ïalšiepôsobenieželezniènej
políciejepod¾apolicajnéhoprezidenta stále v riešení, je utvorená komisia. Zámerom je, aby
políciapokrývalavšetkyèinnosti,abysaèonajviacposilnilvýkon a pritom aby z ¾udského
h¾adiska boli ¾uïom ponúknuté
miesta, ktoré im budú vyhovova. „H¾adáme najefektívnejší
spôsob, je to otázka efektivity
riadenia,budujemetozospodu,
abysaneutváralinajprvfunkcie
preriadite¾ov,abymalièoriadi

apotomtodoplnímepolicajtmi,
aby mali koho riadi…“ PodpredsedaOZPMariánMagdoškovtejtosúvislostiupozornilna
potrebu doplnenia vzdelania
týchpríslušníkovželezniènejpolície, ktorí ešte
nespåòajú kvalifikaèné predpokladyabudúzaradení do prípravnej
štátnejslužby.
Výpovede pre
„civilov“
Rýchlos,
s
akou sa pripravovali zoznamy obèianskych pracovníkov, ktorí dostanú výpovede, ministervysvetlilnutnos ukonèi redukciueštevtomto roku, pretože v
budúcom by na
dodržanie10–percentného zníženia
objemu mzdových
prostriedkov rezort musel prepustiešteviac¾udí.
Pozitívne ohlasy
Obajaèelnífunkcionárirezortu odišli zo zasadania rady
predsedov až o 13. hodine.
Následne predseda OZP Miroslav Litva hovoril o zahranièných aktivitách OZP v súvislosti s vlnou sociálnych protestovprotireštrikciivýdajovna
políciuvcelejEurópe,ktorékoordinoval EuroCOP a ETUC
(viac na inom mieste –
pozn.red.)ainformovalopostoji
OZPknávrhomnamimoriadne
povýšenie príslušníkov PZ.
Uviedol, že zo stovky navrhnutých príslušníkov OZP v 15 prí-

padoch vyslovil výhradu. Z vyžiadaných informácií o dåžke
služobnéhopomeru,opredchádzajúcich povýšeniach a služobnom postupe vyplynulo, že
niektorí mali naozaj „raketový“
postup,keïnapríkladjedenpríslušníkbolnavrhnutýnamimoriadnepovýšenieužtretíkrátpoèasjeholentrinásroènéhoslužobného pomeru – do hodnosti
plukovníka. „Poznám ¾udí, ktorí
súvzbore30rokovanedošiel
nanichrad,“poznamenalLitva.
Vyjadrilzámerzaviesdoprocesu mimoriadneho povyšovania
„urèitúkultúru“avniestentoprvokajdokolektívnejzmluvy.
Podpredseda Marián Magdoško reagoval na informáciu,
ženievšetcinovíkrajskíriaditeliaužnadviazalikontaktsosvojímsociálnympartnerom.Pod¾a
jeho slov policajný prezident
pris¾úbil, že dá pokyn krajským
riadite¾om, aby predsedovia
krajských rád boli prizývaní na
dôležité rokovania v súlade so
zákonom,„abynaúrovnikrajov
bol sociálny dialóg minimálne
natakejúrovni,akoprebiehana
centrálnejúrovni“.Podpredseda
informoval aj o podrobnostiach
organizaèných zmien pod¾a
poznatkov,ktorézískalakoèlen
prípravnýchkomisií.(Viacvrozhovore s Mariánom Magdoškom).
V závere rokovania Rady
predsedov podpredseda OZP
Ladislav Graèík predložil informáciu o výsledkoch kontroly
hospodáreniasfinanènýmiprostriedkaminacentrálezaII.polrok2009aI.polrok2010.
(red)
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Hovoríme s novým vedúcim služobného úradu Ing. Marcelom Klimekom

„Urobili sme skutoène maximum…“
Od23.augusta2010sastalnovýmvedúcimslužobnéhoúraduMVSRIng.MarcelKlimek.RedakciaPOLÍCIA
hovtýchtohektickýchèasochzmien„zaèerstva“požiadalaorozhovor.
l Zaènime vari vašou pozíciou. Dòa 0. septembra vyšiel
vestník MV SR, èiastka 51, ktorý obsahuje zmeny v rezortnom organizaènom po riadku. Bezprostredne sa do týkajú aj vašej pracovnej
náplne a zodpovednosti.

Áno,bolatomojaprvápriorita. Po nároèných rokovaniach s
ministerstvom financií sa vedeniu rezortu podarilo zabezpeèi
pre rok 2010 dofinancovanie
bežných výdavkov na prevádzku,keïsadosiahlonavýšenielimituo30miliónoveur.Tým
sanámajvtomtorokupodarilo
dostazhrubanaúroveòrozpoètovéhokrytiarokov2008a2009.
Tietoprostriedkysúužpripísané
nanašomúèteavtýchtodòoch
sú delimitované na rozpoètové
podkapitoly. Rovnako sa nám
podarilo navýši položku kapitálovýchvýdavkovo8miliónoveur
nadofinancovanierozbehnutých
investiènýchakcií.Faktomaleje,
žeužrozpoèetnášhorezortudo
tohto roku prechádzal s
nieko¾komiliónovými záväzkami
po lehote splatnosti. A faktom
V súvislosti s organizaènými tiežje,žerozpoèetbežnýchvýzmenamivústrednýchorgánoch davkovprerok2010bolrozpoèštátnej správy, keï je opätovne tovaný podstatne nižšie, na
všadelenjedenštátnytajomník, úrovni 168 miliónov, prièom v
pozícia vedúceho služobného priebehu prvých šiestich mesiaúradu MV SR zahàòa okrem covrokaneboliprijatéopatrenia,
správy služobného úradu aj ria- ktorébyprinieslinejakúúsporu.
denie sekcií, konkrétne sekcie Spotreba a výdavky rezortu boli
¾udských zdrojov, ekonomiky, rovnakéadokoncaajvyššieako
systemizácie a mzdovej politiky po iné roky, keï sme mali viac
MVSRasekcieinformatiky,te- prostriedkov. Mnohými opatrelekomunikácií a bezpeènosti, èo niamisasnažímebežnévýdavky
sú štyri významné sekcie za- znižovaresp.udržaichvstanobezpeèujúce vnútorný chod mi- venýchrámcochtak,abysmedo
nisterstvaakoajceléhorezortu. budúceho roka prenášali žiadny
Ktomuzodpovedámajzachod aleboèonajmenšídlhvpodobe
aprevádzkuodboruzahraniènej neuhradených faktúr. V každom
pomoci,úraduekumenickejpas- prípade som si istý, že pretoraènejslužby,vikariátuOrdina- vádzkavtomtoroku,výkonpolíriátuozbrojenýchsíl,registratúru cie a úroveò ochrany obèanov
a aj za dva odbory, ktoré sú u budeajvzáveretohtorokaplne
nás v rezorte takpovediac do- zabezpeèená.
l Poïme na rok 2011.
èasnezministerstvavýstavbya
Èo sa týka roku 2011, je to
regionálnehorozvoja.Konkrétne
je to odbor štátnej stavebnej pre mòa prvá ve¾ká agenda po
správy a územného plánovania, prevzatí úradu. Limity, ktoré miakoajodborverejnýchprác.
nisterstvo financií v auguste pril Predpokladám, že vlastne de¾ovalorezortom,predstavovali
hneï od nástupu vás najviac preMVSR747miliónoveur,èo
zamestnávalo zabezpeèenie fi - znamenalo v zásade viac ako
nancovania chodu rezortu v 20–percentný pokles výdavkov
tomto roku a príprava rozpoè- oproti roku 2009. S ministerstvom financií sme absolvovali
tu pre rok 2011…

Vedúci služobného úradu MV SR Ing. Marcel Klimek

Dátum narodenia: 17. 4.
1973
Miestonarodenia:Stará¼ubovòa
Trvalébydlisko:Bratislava
Stav:ženatý,2deti
Vzdelanie
1996–Ekonomickáuniverzita Bratislava, Národohospodárska fakulta – finanèná
sústavaapeòažníctvo
1991 – Prvé slovenské
gymnáziumvRevúcej
Prax
2008–2010 – Immocap
Groupa.s.,riadite¾
1997–2007 – UniCreditBank Slovakia a. s. /pred-

tým HVB Bank Slovakia a.s.,
BankAustriaCreditanstaltSlovakiaa.s./
2000 – prokurista banky,
riadite¾oddeleniaúverovýchrizík
1998–1999 – vedúci oddeleniafiremnýchklientov
1997–1998 – poradca firemnýchklientov
Znalos jazykov
nemecký/PWDCertifikát/
anglický
Politická èinnos
Nie je èlenom politickej
strany.
Do funkcie vedúceho služobného úradu Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky
vládaSRMarcelaKlimekavymenovala dòa 23. augusta
2010.

naozaj ažké, vyèerpávajúce rokovania,alepodarilosanámdosiahnu navýšenie limitu na cca
888 miliónov eur, èo je aj v porovnaní s inými rezortmi najvýraznejší progres. Urobili sme
skutoènemaximum,pánminister
osobneve¾miaktívnebojovalza
každúpoložku.Toaleneznamená, že nebudeme musie šetri,
tátopovinnosplatíprevšetkých,
tedaajprenás.Podstatnéje,že
vrozpoètesanedotýkamepriorít
– a tou je zachovanie poètu a
miezdpolicajtov,hasièovazásahovýchzáchranárov,ktorídenne
nasadzujúsvojživot.Šetrímena
vnútornejspráve,naprevádzke,
na civilných zamestnancoch, na
úrade ministerstva, ale aj na
podporných zamestnancoch.
Napríklad robíme reorganizáciu
Policajného zboru a HaZZ v
zmysle zluèovania okresných
riadite¾stiev tak, aby sme zvýšili
poèet¾udívzásahu.Preskupujeme pomer príslušníkov HaZZ v
prospech ¾udí vo výkone, teda
tzv. mokrých hasièov oproti tzv.
suchým.
l Napriek tomu sa objavili
hlasy, že vojaci sú na tom z
h¾adiska rozpoètu stále lepšie,
ako policajti… Pri rokovaniach
s ministerstvom financií ste
porovnávali návrhy rozpoètov
pre obranu a pre vnútro?
Akporovnávametietorozpoèty,musímevedie,èiideokrátkodobé alebo dlhodobé porovnanie.Mysmesitovyhodnocovalivprípravenarokovanias
ministerstvom financií, aby sme
malikdispozíciivšetkyargumenty. Ministerstvo obrany malo v
roku 2005 výdavky na úrovni
893miliónoveur,narok2011je
ichrozpoèetnaúrovni739miliónov,èojepokleso154miliónov.
Ministerstvo vnútra malo v roku
2005výdavkynaúrovni765miliónov,prebudúcirokjenaúrovni888miliónov.Takževidie,že
z dlhodobého h¾adiska sa ten
pomer úplne obrátil. Štát
potvrdzuje,žepolíciajejednaz
nosnýchosíavýdavkyzdlhodobéhoh¾adiskarastú,priobranez
dlhodobého h¾adiska klesajú.
Urèite by ste našli pri nejakom
medziroènom porovnaní nejaké
kolísania, ale toto je zásadný
dlhodobýtrendajejasný.
l Každoroène je urèitým
prilepšením k rozpoètu použitie ôsmich percent z odvodov
poisovní v prospech rozpoètu
MV SR. Ako sa tieto prostriedky využijú? Ujde sa z nich aj
policajtom?
Ja vnímam tieto peniaze ako
spoloèný balík kapitálových výdavkovrezortu,ktorýmátrizložky – výdavky schválené v štát-

nom rozpoète priamym transferom,príspevokz8–percentného
odvodu poistného a potom sú
tam rôzne ïalšie zdroje krytie.
Ide približne o 78 miliónov eur,
ktoré rozdelíme. Peniaze z
poisovnísúurèenénazáchranu
životov, aj na záchranársku èi
policajnú techniku, v zásade je
tojedenbalíkajeúplnejedno,z
ktorejpoložkysatá–ktorátechnikazaplatí.
l K oblastiam, ktoré OZP
prednostne zaujímajú, patrí
naše rezortné školstvo. Rovnako je prioritou pre vedenie
rezortu. Zámery?
Najdôležitejšie je, aby rezortnéškolstvozostalosúèasou
školského systému na Slovensku. Ani v súèasnosti sa platov
pedagógov na našich školách
nedotýkame.Tretímparametrom
je zásada, že policajné školstvo
by malo by predovšetkým pre
policajtov a len v doplnkovom
rozsahupreinéosoby.Policajný
zbornámnepochybnenadefinujepotrebyvoblastivzdelávania,
a bude na nás, aby sme ich
uspokojili.
l Ve¾ké zmeny prežíva re zortné zdravotníctvo. Rozostavaná je budova nemocnice v
Bratislave na Cintorínskej uli ci, iné objekty sú vyprázdne né, v celom zámere budú ešte
potrebné ve¾ké investície, èo v
tejto situácii môže by problém.
Požiadalsomkompetentných
o vypracovanie informácie, v
akom stave je tento investièný
zámer.Vtejtofinanènejsituácii,
samozrejme,budememusieselektovaakcievkapitálovýchvýdavkoch,èosúpriorityaèoešte
môže chví¾u poèka. Musíme
poèka na komplexné vyhodnotenie a posúdenie. Samozrejme
platí,žezdravotnástarostlivoso
zamestnancov rezortu nám leží
nasrdci.
l Ïalší osud našich
rekreaèných zariadení?
Jetutlakministerstvafinancií,
abysarezortyzaoberaliefektívnosouvšetkýchobslužnýchèinností v rezortoch – predovšetkým stratových – a my sa k
tejto otázke urèite dostaneme.
Musíme posúdi efektívnos
rekreaèných služieb a rozhodnú,ktoréèinnostizostanúvnútri
rezortu a ktoré budú prípadne
zabezpeèované z externých
zdrojov(outsourcing).
l Vážne problémy prežíva
akciová spoloènos Automobilové opravovne, zrejme ste už
tento problém tiež mali na sto le…
Rezort má voèi opravovniam
podlžnosti,jenutnéaslušnésa

Rozkazy prezidenta PZ
SEPTEMBER2010
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
64. o zriadení komisie na
vykonanie
organizačných
zmien organizačných zložiek
Prezídia Policajného zboru a
útvarovPolicajnéhozboru
65. ostanovenílimitovinfor-

mačno-technických úkonov v
systémeBodrog
66. o vykonaní streleckej
prípravypríslušníkovPolicajnéhozboruzosamopaluvzor58
67. o úlohách na zabezpečenie nerušenej prípravy a
konania volieb do orgánov
samosprávyobcívroku2010

snimivyrovna.Ztých30miliónoveur,ktorésmedostali,musíme uhradi naše záväzky voèi
znalcom,kdesmezaviazanívládou.Unáspredstavujedlhvoèi
znalcom okolo 7 miliónov eur,
voèi Automobilovým opravovniamdlhnarástolna1,1milióna eur, èo ich dos limituje v
prevádzke.Záväzokvyrovnáme.
Bol obmenený manažment
akciovejspoloènosti,novévedeniemápredložiplánopatrenía
podniknú kroky na stabilizáciu
hospodárskejsituácie.
l Pár slov na záver nášho
rozhovoru?
Vedenie rezortu má nieko¾ko
priorít,sktorýmisomúplnestotožnený. Prvou prioritou je
uvo¾ni ruky polícii, aby nebola
vo svojej èinnosti nijako ovplyvòovaná a limitovaná. Tu je našou úlohou prispie tým, že budemezabezpeèovapokia¾možno„bezporuchový“chodrezortu.
Druhým atribútom je dosta èo
najviac¾udídovýkonu,èiužide
o policajtov, hasièov alebo záchranárov, aby obèania pozitívne vnímali našu prácu pri
ochrane ich životov, zdravia a
majetku. Z tohto poh¾adu je pre
nás ve¾mi dôležitá funkènos integrovanéhozáchrannéhosystému,èojenároènáúlohadoslova
pre celý rezort i pre ïalšie ministerstvá, pretože do systému
vstupuje ve¾a zložiek s rôznymi
systémami riadenia, koordinácia
je nároèná. Ïalšou prioritou je
ochranaživotovpolicajtov,preto
ich chceme prezbroji a lepšie
balistickychráni.Hasièirovnako
musia ma všetko, èo potrebujú
na ochranu vlastných životov.
Štvrtýmatribútomjeefektivizácia
prevádzky, redukcia civilnej oblastivtomzmysle,abybolobèanoviposkytovanýminimálnerovnaký alebo kvalitnejší servis, no
snižšíminákladmi.Tosúpiliere,
naktorýchstaviamsvojuúlohua
všetko, èo budem robi v tejto
funkcii, podriadim týmto cie¾om.
Sme len na zaèiatku, ale je to
ve¾mi intenzívne obdobie a teší
ma,žesavecihýbu.
Zhováral sa Peter Ondera
Spresnenie
Existuje tlaèiarenský, no v
dnešnej modernej dobe èastejšiepoèítaèovýškriatok,ktorý dokáže v novinárskych
èlánkochporiadnešarapati.V
septembrovom èísle POLÍCIE
takneskonvertovaný,schovaný link vo wordovom formáte
„zhltol“nieko¾koslovvèlánku
Našihavkáèiajdocudzinyna
s. 8. Celá veta má správne
znie:„Kandidátskymi,tzv.tretímikrajinamisúMacedónsko,
Chorvátsko a Turecko, s ktorýmiagentúraFRONTEXspolupracuje na základe bilaterálnych dohovorov. Agentúra
taktospolupracujeajsasociovanými krajinami – Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Èiernou Horou a
Srbskom.“ Autorovi sa ospravedlòujeme.(r)
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Závažné zmeny v živote rezortu oèami podpredsedu OZP v SR Mariána Magdoška

Dôležitý je aj sociálny rozmer všetkých rozhodnutí
vené,verím,žetoutocestouni- bežne sa pripravuje aj zmena
kdenepôjdu.Hocako,prepúša- hodnoteniajednotlivcovajútvanie je predovšetkým pre nás rov. Pod¾a zatia¾ dostupných
odborárov mimoriadne neprí- informácií je to ïalšia dos zájemné, pretože ve¾mi vnímame sadná zmena. Vítame tiež rázaživúsituáciu¾udí,ktorípríduo nos v rozhodnutí zaèleni všetprácu.Jetokrajnériešenie,ale kých tzv. skrátencov na obvodinévýchodiskomomentálnene- néoddeleniaPZnacelomúzevidíme. Pre mòa však bude míSlovenska.
kov pre zamestnancov vo ve- ve¾midôležité,abudemtove¾mi
l Najmä zámery okolo
rejnej a štátnej službe v celom pozornesledova,abysanestali ÚJKP, teda cie¾ urobi aj z
rezorte od 1. 1. 2011. Komisiu prípady,že¾udíprepustiaapo- operatívcov vyšetrovate¾ov,
vedie vedúci služobného úradu tomvtichostizaènúzasanabe- vyvolá zrejme ve¾ký tlak na
MarcelKlimek.Nazákladeroz- rainýchpod¾akritérií,ktorébu- náš vzdelávací systém, zdá
pisu sa jednotlivým rezortným dúpoznalenonisami.
sa mi to dos nároèné aj na
zložkámstanoviliobjemymzdol Zníženie mzdových pro- legislatívne úpravy.
vých prostriedkov pre rok 2011 striedkov pre rezort predstaPrezídium si robí analýzy,
a tento fakt vlastne predurèuje vuje okolo 19 miliónov eur. akú máme štruktúru operapotrebuorganizaènýchzmien,o Vedenie vidí možné úspory aj tívnych policajtov z h¾adiska
ktorých už rozhodujú priamo v organizaèných zmenách, vzdelania, poètov v regiónoch,
nadriadení v jednotlivých zlož- ktorých cie¾om je zefektívni dåžky praxe… Zámer posunú
kách.Úlohouodborovéhozväzu èinnos útvarov. Aj takéto podstatnú agendu na úroveò
v tomto prípade je sledova, èi organizaèné zmeny sme už v okresov má svoje racionálne
sa pri zmenách dodržiava zá- rezorte viackrát zažili, ale väè- jadro,pretožeajvšetkyzávažné
konadikciakolektívnychzmlúv. šinou bez výraznejšieho efek- prípady už robia ako prvostuAkeïžeideo¾udí,komisiasta- tu, s prepáèením, škatule sa pòové okresné súdy. Krajské
novilaajopravnýtermín,abysa pohýbali a teplé miesteèká riadite¾stvá budú ma malé ododstránilichybyvpredložených nielen ostali, ale aj pribúdali. bory kriminálnej polície, ktoré
zoznamochzamestnancov,kto- Permanentný jav…
budúmaorganizaèné,riadiace,
rých sa dotknú organizaèné
Organizaèné zmeny samo- kontrolné a koordinaèné funkzmeny. Komisia odporúèala, zrejme úzko súvisia s nevyh- cie, pretože najmä koordinácia
aby útvary v prvom rade škrtli nutnosou úspor. Policajný pre- napr. postupu viacerých okrevšetkyneobsadenémiesta,aby zidentnatentocie¾zriadilkomi- sov v jednej veci bude nesa prepúšali napr. v prvom ra- siu, ktorej predsedá viceprezi- vyhnutná. Nám imponuje tlak
de dôchodcovia, ktorí majú iný dent ¼ubomír Ábel. Hlavným vedenia na efektívnos, na
príjem, ale zároveò aby nadria- cie¾omprácetejtokomisie,resp. zoštíh¾ovanie najmä riadiacich
dení dbali na sociálny rozmer pracovnej skupiny je pripravi štruktúr a posilnenie výkonosvojich rozhodnutí, teda aby plynulé zaèlenenie zložiek že- vých súèastí, pretože už dávno
chránili sociálne slabších. Celý lezniènej a hraniènej polície do v minulosti nám pri rôznych
tento proces ešte prebieha a PZ v súlade s programovým organizaèných zmenách riadiadoahuje sa najmä na obvod- vyhlásením vlády a zefektívni ceštruktúryskôrpuchli,zväèšoných úradoch, ktoré dostali na celú èinnos polície. Ïalšou vali sa. Teraz sa dôraz kladie
uskutoèneniezmienèasovýod- oblasou je transformácia úra- naobvodnéoddeleniaaokresy,
klad.
dov justiènej a kriminálnej polí- krajské a prezidiálne štruktúry
l Vlny znižovania poètov cie. Všetky tieto organizaèné samajúvýraznezoštíhli.Aksa
obèianskych zamestnancov zmeny–nanašomstupnipoz- toto dodrží, tak tento model
sme už zažili viackrát. Ne - nania – OZP podporuje, nemá- organizácie PZ je nám sympaskonèí celý zámer tak, ako me k nim závažnejšie pripo- tický. Je jasné, že všetko je o
doteraz vždy – totiž, že v pr- mienky, pretože takéto pripo- ¾uïochanajmäpreoperatívcov
vom rade museli odís uprato- mienky sme vzniesli ešte v mi- to budú ve¾ké zmeny. Tí, ktorí
vaèky, kurièi, kuchárky, skrát- nulomobdobíaboladohodauž sa rozhodnú, budú musie
ka servisní pracovníci v naj- aj s bývalým vedením o zaèle- absolvovavyšetrovate¾skéskúnižších platových triedach, nenítýchtozložiekdoPZ.Jeto šky. Nepochybne treba ráta s
zatia¾èo úradníci si ïalej ho- pod¾a nás racionálny krok, naj- urèitým prechodným obdobím,
veli na stolièkách…
mä vo vzahu k prideleným fi- aby sme trebárs nenútili do
Vminulosti,áno,väèšinouto nanciámichvnímamepozitívne. vzdelávania starých skúsených
takto dopadlo. Teraz je úloha Pôsobenie dvoch polícií urèite operatívcov. Pôjde zrejme o
pre rezort stanovená obdobne nebolo optimálne a považovali dlhšíèasovýhorizont,jepotrebakovroku2006–znížimzdo- sme ho za dlhodobo neudrža- né upravi množstvo interných
vé prostriedky o 10 percent, z te¾né.Ostatne,Úradhranièneja noriem, školstvo musí nápor
èohosapotomexplicitneodvinú cudzineckej polície už ve¾kými zvládnu kapacitne. Zámer ako
poèty.Prepúša¾udísnajnižší- zmenami prešiel, bol však v takýniejepod¾anászlý,prevamipríjmamitaknemáefekt,pre- priamom riadení ministra, teraz žujúpozitíva.Pretosaodborový
tožebyichmuseliprepustiove- prechádzapodprezídium.Rov- zväzaktívnepodie¾anapráciaj
¾aviac,abytentousporenýob- nako železnièná polícia sa v v ïalších èiastkových komijem prostriedkov dosiahli. Boli plnom rozsahu zaèleòuje do siách.Myslímesi,žebytotakto
natoupozornení,žebyvlastne prezidiálnych štruktúr, nebude mohlo fungova lepšie, hoci to
sami sebe vyrobili ešte väèší samostatná. Je pripravená no- nebude jednoduché, pretože
problém.
vela zákona o Policajnom zbo- zmenyvorganizáciitýchtoútval Hovorme len o bezpeè- re, ktorá tieto zmeny upravuje. rovsúdosrozsiahleazávažné.
nostnom úseku – nedôjde k Ide naozaj o široký záber Všetko je momentálne v štádiu
ohrozeniu funkènosti? Pri po- zmien, ale ak sa urobia dobre, rozpracovania,jetove¾mirušné
slednej vlne znižovania poè- pevneverím,žeprispejúkskva- obdobie.
tov už aj krajskí riaditelia PZ litneniuprácePZ.Pritejtoprílel A èo tzv. malé nové okrehrozili, že budú na uvo¾nené žitostijepotrebnédoda,žesú- sy?
miesta dáva policajtov, pretože inak by funkènos naozaj
Ïakujemevšetkým,ktorísadòa20.9.2010
bola ohrozená. A to predsa
prišlirozlúèisnašímkolegom
nemôže by cie¾…
Už v minulosti, naposledy v
nstržm. Ing. Viktorom KINCLOM,
2006 boli znižované miesta k
1.1. 2007aužvtedysmeupoktorýdòa16.9.2010tragickyzahynul
zoròovalinamožnériziká,žesú
poèasvýkonuslužbypridopravnejnehode.
úseky,kdeužïalšieznižovanie
niejemožné.Abysazacivilov
rodina a kolegovia z KR PZ Nitra
používali ako náhrady policajti,
toužjenaozajnahlavuposta-

PodpredsedaOZPvSRMariánMagdoškonaostatnejrade informoval predsedov ZO, že OZP má zastúpenie vo
všetkýchministerskýchaprezidiálnychkomisiách,ktoré
navlastnépodmienkydetailnerozpracúvajúzámeryprogramovéhovyhláseniavládyazámerynovéhovedeniapolície. Redakcia POLÍCIA požiadala podpredsedu Mariána
Magdoškaopriblíženietýchtoprocesov.
l Máme za sebou hektické
leto, ovplyvnené najmä rôznymi fámami o možných zmenách v systéme sociálneho
zabezpeèenia policajtov. Vzápätí ich vystriedali ïalšie „zaruèené“ informácie o zdaòovaní odchodného, o údajných
nových odvodoch. Nadišla
horúca jeseò…

Fámy sú v policajných kruhoch skutoène ob¾úbenou témourozhovorov.Mysmeužna
letnej rade predsedov vydali
vyhlásenie, aby ¾udia nepodliehalipanikeaodporuèilismeim
zotrva v radoch príslušníkov.
Odborový zväz polície v SR sa
osvedèil ako dôstojný sociálny
partner a aj od novej vlády,
resp.odnovéhovedeniarezortu sme oèakávali, že nás v prípadeprípravyzmiensociálneho
zabezpeèenia nevynechá z
tohtoprocesu.Našeoèakávania
savplnejmierenaplnili,všetky
diskusieozmenáchvrezortesa
uskutoèòujú s našou úèasou a
s¾ub,ktorýsmedostaliodministra,bolsplnený.Nasystémesociálnehozabezpeèeniaprepolicajtov, ktorý už majú nárok na
odchodné,sanièmeninebude.
PánministerLipšicnavyšes¾úbil,žeprídemedzináshneïna
prvúradupredsedovasvojs¾ub
splnil.Myslímsi,žejehonávšteva spolu s pánom prezidentom
Spišiakom mala ve¾ký význam
precelkovéupokojeniesituácie
aozrejmeniecie¾ov,ktorésinovévedenievytýèilo.Èosatýka
diskutovaného zdaòovania odchodného,jetoužstarávec,je
tuplatnálegislatívaanièsana
nejnemení.Dlhovšakbolanejasnásituáciaokoloodvodovdo
zdravotnejpoisovne.Ažnarade predsedov sme sa od pána
ministra dozvedeli dobrú správu, že odvody do zdravotného
sa sahujú len z príjmu, ktorý
podliehadani,èiženejdeožiadne navàšenie èi zvýšenie odvodov.
l Priblížte nám prácu v komisiách, kde malo OZP svoje
zastúpenie.
Rokovaní komisií sa zúèastòujemja.Jeichzriadených
viacero, sústredím sa len na to
najpodstatnejšie. Minister vnútrazriadilkomisiu,ktorásamala
vysporiada s desapercentným
znížením mzdových prostried-

Tosatýkaajïalšejexistencietzv.malýchokresov.Mynevidímenijakývážnydôvod,aby
nám pribúdali nejaké nové
štruktúry, dávno sme sa jasne
vyslovili,žepod¾anášhonázoru
je okresných, a veru aj krajských riadite¾stiev prive¾a. Tak
lendúfame,žesivedenieurobí
analýzu a koneène príde k racionalizácii v poète okresných
riadite¾stiev.Pozrimesadookolitých štátov, ktoré majú približne rovnaký objem a štruktúru
kriminality – tam sú riadiace
štruktúry ove¾a menšie, jednoduchšie. Pri takej skladbe riadiacich pracovníkov, aká je u
nászaužívanánastupniokresu,
musíbymanažmentokresného
riadite¾stva schopný riadi ïalekoväèšiepoètypolicajtovakoje
todnes.Akdnesmámaokresnáštruktúramenejako300¾udí,
je drahá, neefektívna a potom
námchýbajúpolicajtivuliciach.
Nechcem, aby sa moje slová
chápali ako globálny útok na
riadiacich pracovníkov, pretože
všetkovznikalovnejakomèase
avnejakompriestore.Alemusíme si uvedomi, že Slovensko
sa nezväèšilo, mám na mysli
rozlohu, poèet obyvate¾ov tiež
nenarástol, finanèných prostriedkovtiežnarozdávanienemáme,apretoumelénafukovanie útvarov, utváranie všelijakých„záchranných“štruktúrmá
potom negatívne dopady na
mzdy pre všetkých, na rozvoj
MTZ a jeho kvalitu, na spôsob
dislokácieútvarovakvalitupracovných podmienok. Všimnime
si,žetzv.novéokresydoplácajú na tie staré, pretože sa tu
uplatòuje princíp bližšej košele.
Dokoncaaninakrajskýchriadite¾stvách nie sú rovnaké podmienky, tzv. nové kraje sú na
tom stále ešte horšie, ako tie
tzv.staré,hociužprešloštrnás
rokov. Musíme sa pozrie aj do
vlastnýchradov,abysmeajmy
vnímali realitu triezvou optikou,
pretože aj v našich radoch je
dos zástancov tzv. svojich
okresov, zaslepených lokálpatriotov.Típotomnadávajúna
materský okres, že sa k nim
chová macošsky, niè im nedá,
len staré autá a zodraté stolièky…Toniejecesta.Akchceme
ma dostatok kvalitnej techniky,
slušné priestory, dobré pracovné podmienky a efektívnu
dislokáciu, tak potom nás nemôžebyviacakosystémunesie. Organizaèná štruktúra
skrátka musí by upravená na
našereálnemožnosti.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímka autor

UPOZORNENIE!
Uzávierka nasledujúceho èísla bude 12.
novembra 2010
Redakcia
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S podpredsedom OZP v SR Ladislavom Graèíkom o význame kontrol BOZP

Jasno aj v pravidlách pre zamestnávate¾ov
PodpredsedaOZPvSRLadislavGraèíkvspoluprácis
inšpektorkou BOZP KOZ SR O¾gou Novákovou zabezpeèujúkontrolybezpeènostiaochranyzdraviapo
pracoviskáchvšetkýchkrajskýchriadite¾stievPZ.NedávnobolinakontrolevKošickomkraji,vtýchtodòoch
dostaneoznámenieonávštevekontrolyBOZPajriadite¾KRPZvPrešoveplk.JUDr.JozefSeman.OpriblíženiekontrolnejprácesmepožiadalipodpredseduOZPv
SRLadislavaGraèíka.
l Ako funguje kontrolný
mechanizmus v rámci OZP v
SR?
PravidelnepredkladámepredsedníctvuOZPvSRplánkontrol
na jednotlivých KR PZ, aj s príslušnými termínmi. Po schválení
takmajútermínykontrolkdispozíciivšetcinašikrajskípredsedoviaacelýsystémsadávadopohybu. V súvislosti s plánovaním
je popri inej našej èinnosti najväèšíproblémnájstermín,ktorý
by vyhovoval obom stranám. V
priebehurokastihnemeskontrolova vybraté pracoviská v troch
až štyroch krajoch. Snažíme sa
dodržiava harmonogram. a takisto termínovo stíha aj následné kontroly, pri ktorých sledujeme,èisúzaprotokolovanénedostatkyodstránené.

Výstrojné zabezpeèenie: Je
výška nepeòažného plnenia
postaèujúca?
Výstrojným zabezpeèením
príslušníkov Policajného zboru
sa zaoberá sekcia ekonomiky

l Stáva sa èasto, že nie sú
odstránené?
Teraz konkrétne ideme na
následnúkontrolunapracoviská
ORPZBratislavaII,kdesmenašli typické nedostatky, spôsobené nedostatkom finanèných prostriedkov na opravy a rekonštrukcie pracovných priestorov
na OO PZ. Vtedy je dos ažké
búcha do stola, ale aj záznam,
protokolznašejkontrolymôžev
podobných prípadoch poslúži
ako argument pri rozhodovaní o
tom, ktoré opravy majú dosta
prioritu.Stálejevšakajdosnedostatkov,ktorésadajúodstráni
lenzvýšenoupozornosouastarostlivosou kompetentných, prípadne s minimálnym objemom
prostriedkov.
l Ktoré pracoviská ste na-

Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky v úzkej spolupráci so
zástupcami Policajného zboru.
Podnet príslušníka oddelenia
služobnej kynológie s kolektívom požaduje nastoli diskusiu

Príkazom je šetrenie na každom mieste
(Pokraèovanie zo strany 1)

Nefunguje to nikde na svete a
sme prvá krajina, ktorá s tým
dlhodobo experimentuje, hoci
táto cesta vedie do pekla. Isto,
niekto môže poveda, že hovorímotéme,ktorásamanedotýka.Aleonasanásdotýka,pretože tie peniaze, ktoré teèú do
všeobecného sociálneho zabezpeèenia, potom chýbajú aj
na políciu. Potrebujeme poèu
jasnévýchodiská.Nejakíterajší
predstavitelianietakdávnodokonca hovorili o potrebe zníženiavýškyodvodov,aleterazkrièia,žetieistéodvodynestaèia
pokry potreby inštitúcií? Tak
ako? Rovnako by sa vláda koneène mohla rozobra v systémevzdelávania,ktorýstojíspoloènosobrovsképeniazeapritomsurèitosounemožnohovori o nejakom riadenom procese.Každýtuhovoríodôležitosti
vzdelaniaakoozákladnejpodmienke pre ïalší rozvoj spoloènosti. Ale všimnime si, koho
aakovzdelávame?Poèetvysokýchškôlnámneuverite¾nenarástol,pomalybudememaviac
absolventovvysokýchškôl,ako
vyuèencov, remeselníkov. To v
nijakejspoloènostinemôžefungova. Iste, zvyšovanie úrovne
vzdelania je ve¾mi dôležité, ale
musí ís o zvyšovanie vedomostnej úrovne remeselníkov,
kvalifikovaných robotníkov až
povysokoškolskyvzdelaných,a

nie produkovanie ¾udí, ktorí pre
spoloènos vlastne niè neprinášajú, niet pre nich uplatnenia,
alemajúvysokoškolskýtitul.Na
èotojedobré?
l Veru, také štúdium sociálnej práce je naozaj v móde…
Nechoïme ïaleko, ostaòme
v našom rezorte. Ko¾ko tu máme absolventov najrôznejších
vysokýchškôl,ktorísvojevzdelanienemajúakovprácivyuži
a zamestnávate¾ z neho nemá
nijaký úžitok? Pritom štát vyhadzujenatototzv.vzdelávanie
obrovské peniaze. Príkladov
neefektívneho používania verejných prostriedkov v štáte je
ve¾a.Avšetkyvychádzalizdobrýchpredsavzatí.Kdejechyba?
Azasanieèozrezortu:chod
našejautomobilovejopravovne.
Akýjeúžitokzutvoreniaakciovej spoloènosti? Majú robotníci
vyššie platy, zvýšila sa efektívnos,uspokojujetátospoloènos
potreby rezortu? Akciová spoloènos si vyžaduje množstvo
výdavkov, ktoré v predchádzajúcom režime príspevkovej organizácie neboli. Stále si myslím, že opravy vo vlastnej réžii
by mali by najlacnejším riešenímavopravovniachvidímpotenciál ve¾kých úspor pre celý
rezortvoblastinákladovnaprevádzku. Okrem samotného používania.
Zhováral sa Peter Ondera

vštívili v rámci Košického kraja?
Navštívili sme okresné riadite¾stváMichalovce,Trebišov,ako
ajOOPZvSeèovciach.Môžem
poveda, že okresné riadite¾stvá
súvove¾mislušnomstave,èosa
týkavytvoreniapracovnýchpodmienok. Bol som dokonca milo
prekvapený.Èovšakbolzávažnýnedostatok,apoukazovalina
topolicajtizvýkonu,ževhorúèaváchpolicajtinemalizabezpeèenýpitnýrežim.Hociktejtopovinnosti zamestnávate¾a existujú
príslušné interné predpisy, krajské riadite¾stvo len dalo najavo,
že na pitný režim nemá prostriedky.Mámevšakajpoznatky
z iných krajov, kde bez problémov pitný režim zabezpeèili. Vidieteda,žepraxjerôzna.Niekde nakúpili nápoje, inde dávali
gastrolístky na nákup nápojov,
niekde len mávli rukou a o svojich¾udísanepostarali.Podobne
je to s pokrývkami hlavy poèas
horúèav. Niekde museli nosi,
indenie…
l Èo z toho vyplýva?
Jedenzozáverovkontrolyje,
žebysamalsystémzjednotia
jasne stanovi pravidlá z centra,
aby si svoje povinnosti nemohol

každýnadriadenývykladapod¾a
vlastnejúvahy.Chcemelen,aby
aj v tejto oblasti panoval poriadok, pretože klimatické zmeny
budúèorazèastejšieamožnoráta s frekventovanejšími vlnami
horúèav.Internépredpisytumáme,jetopovinnoszamestnávate¾a, treba len nájs najopti-

málnejší spôsob. Chceme teda
zabezpeèi, aby bola všade rovnakáprax,abynevznikalanevraživos medzi policajtmi v susednýchregiónoch,žetamtímajú, my nemáme, oni môžu, my
nemôžeme… Do budúcej letnej
sezóny hádam už v tom bude
poriadok.(red)

boli otázky. To ma príjemne
prekvapilo.Ocenilsomajkonštruktívny, uvážlivý prístup páAkýdojemnavásurobilo naministraLipšica,vecnosjevystúpenie ministra vnút- ho vyjadrení. Bodaj by mu
vydržalaajvô¾aspolupracova
raaprezidentaPZ?
sodbormi!
Prítomnos ministra vnútra
Dušan Harvát, KR OZP v
SR Daniela Lipšica a preziden- SR Banská Bystrica: Namòa
ta PZ Jaroslava Spišiaka na vystúpenie obidvoch vedúcich
prvej „povolebnej“ rade pred - funkcionárov urobilo celkom
sedov základných organizácií dobrý dojem. Len aby sa to v
vyvolala živý ohlas. Na dojmy z reálinaplnilotak,akonámboli
ich vystúpení sme sa pýtali veciprezentované.
predsedov krajských rád ZO
Viktor Kiss, KR OZP v SR
OZP v SR.
Nitra: Oceòujem, že boli slušStanislav Chajdiak, KR nepripraveníavedeliodpoveOZP v SR Bratislava: Páèilo da skoro na všetko. Nevyhýsa mi, že sa pán minister za- bali sa otázkam, hovorili priastalpolicajtovhneïponástupe mo a poskytli nám ve¾a infordo funkcie, že relatívne rýchlo mácií, ktoré sme potrebovali.
reagoval na fámy kolujúce Oceòujem, že ostali až do
medzi policajtmi o zmenách v poslednejpoloženejotázky,až
systéme sociálneho zabezpe- do13.hodiny.Druhávecje,èi
èenia, upokojil tým situáciu. realita nebude vyzera trošku
Pozorne som si vypoèul ich ináè.
predstavy, návrhy sú pre mòa
Peter Leder, KR OZP v SR
prijate¾né,stotožòujemsasni- Prešov: Myslímsi,ževystúpemi.Pod¾amòajeurèitouvýho- nieobochfunkcionárovupokodou fakt, že bol aj ministrom jilo situáciu, najmä èo sa týka
spravodlivosti,pretoževie,kde sociálnychnáležitostívzmysle
sa konèí zodpovednos polície zákonov328a73.Dostalsom
aakývplyvnacelkovúvýsled- odpoveï na otázky, ktoré ma
nicu práce má prokuratúra a zaujímali, funkcionári hovorili
akývplyvmározhodovaniesú- konkrétne,vecneajkpripravodov.
vanýmzmenám.Myslímsi,že
Pavol Michalík, KR OZP v zamestnancitoprijalipozitívne,
SR Žilina: Dojemnamòauro- pretože neistota je najhoršia.
bila trpezlivos, s akou obaja Uviedli veci na pravú mieru.
funkcionári poèúvali otázky z Potešujúce bolo, a držíme v
pléna.Nebolototaké,žemám tomministrovipalce,abyvybanaváspolhodinuados.Celé vil prostriedky na bežné výstretnutie bolo neformálne, davky,nejaképeniazenámuž
bezprostredné, prišli medzi naozaj prišli na kraj, ako bolo
nás, bez nadradenosti, a roz- s¾úbené.
právali sme sa, mohli sme sa
pýta. Ostali s nami, dokedy
(r)

v odborárskych kruhoch k problematike výstrojných súèiastok
a k výške príspevku na naturálne náležitosti policajtov, ktoré
pod¾a vyjadrenia pisate¾a dlhé
roky nebolo navýšené. Nie je to
pravda.
Výstrojné zabezpeèenie je
systém,ktorýupravujeparagraf
129zákonaè.73/1998oštátnej
službe príslušníkov Policajného
zboru, Slovenskej informaènej
služby, Zboru väzenskej a justiènejstrážeSlovenskejrepublikyaŽelezniènejpolícievznení
neskorších predpisov. V súlade
s odst. 6 par. 129 policajtovi,
ktorý vykonáva štátnu službu v
služobnej rovnošate, patrí náhradaformounepeòažnéhoalebopeòažnéhoplneniavovýške
40% hodnoty služobnej rovnošaty a jej súèastí. Hodnotu služobnej rovnošaty a jej súèastí
ustanoví všeobecne záväzný
predpis,ktorývydáministerstvo
každý rok pod¾a reálnych nákupnýchcien(odst.8par.129).
Výška príspevku na naturálne náležitosti je teda každý
rokmenená–aktualizovaná–v
závislosti od nákupných cien
naturálnych výstrojných súèiastok, ktoré tvoria služobnú
rovnošatu. Vývoj hodnoty služobnej rovnošaty od roku 2005
doroku2010v/Sk/avýškynáhrady formou peòažného alebo
nepeòažnéhoplneniav/Sk/je
uvedenývnasledovnejtabu¾ke.

ciennaturálnychvýstrojnýchsúèiastok poskytovaným policajtom.Vroku2010jetentopríspevok v sume 345,02 EUR
(10 394 Sk).
Okrem naturálnych výstrojnýchsúèiastoksúpolicajtomna
skvalitnenie podmienok vo výkoneslužbyvoblastivýstrojného zabezpeèenia poskytované
prostredníctvom odevných výdajní aj výberové výstrojné súèiastky, ktoré pri správnom používaníaúdržbezabezpeèujúv
rôznych klimatických podmienkach komfort pri nosení. Jedná
sa o široký sortiment, napr.

Niejetedapravdou,žedlhé
roky nedošlo k navýšeniu príspevkunanaturálnenáležitosti.
Jehovýškasaodvíjaodhodnoty služobnej rovnošaty, prièom
hodnota služobnej rovnošaty
závisí od reálnych nákupných

obuvsmembránou(obuvzimná
výberová,obuvdoextrémnejzimy,obuvtrekovázimná),odevy
apokrývkyhlavysmembránou,
termobielizeò, termoponožky a
termopodkolienky, funkèné ponožky,ïalejvýberovésúèiastky

na výcvik (obuv športová bežecká, obuv športová halová,
súprava tepláková, súprava
športováletná)apod.Celýzoznamjeuvedenývpokynegenerálneho riadite¾a sekcie ekonomikyMVSRè.7/2009oposkytovaníslužobnejrovnošatyajej
súèastí príslušníkom Policajnéhozboru,služobnejrovnošatya
jej súèastí príslušníkom Železniènejpolície.
Z uvedeného vyplýva, že
výška príspevku ani nemôže
pokrýva túto širokú ponuku.
Systémvýstrojnéhozabezpeèeniaaleumožòuje,abypolicajtv
prípadevyèerpaniakontanepeòažného plnenia vykonal v
odevnejvýdajnidoplatokvhotovosti.Závisískutoèneibanapolicajtovi, ktoré výstrojné súèiastkysipredanýdruhvýkonu
službyvyberieprizváženímiery
opotrebenia nosených výstrojných súèiastok a s cie¾om zabezpeèenia požadovanej ustrojenostivovýkoneslužby.
Sekcia ekonomiky MV SR
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MYSLITE TERAZ
NA ŠTÁTNU PRÉMIU
a v decembri na darkeky

So stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., získate:
• roÀnú štátnu prémiu 66,39 € pre každého Àlena rodiny
a spoloÀenstvá vlastníkov bytov,
• 2 % roÀný úrok k vkladom a štátnej prémii garantovaný poÀas celej
doby sporenia,
• ochranu vašich vkladov v plnej výške,
• sporenie SENIOR EXTRA s možnoswou výplaty renty,
• sporenie JUNIOR EXTRA s extra istotou až do výšky 10 000 €,
• stavebný úver s roÀnou úrokovou sadzbou už od 2,9 %,
až do 40 000 € bez skúmania príjmov a bez záložného objektu.

Podrobné informácie vám ochotne poskytneme v kanceláriách
obchodných zástupcov PSS, a. s., na celom území Slovenska, kde
môžete aj zrealizovaw vklad platobnou kartou. Urobiw tak môžete
aj u vás doma, poÀas návštevy obchodného zástupcu PSS, a. s.
ál
StaÀí mu zatelefonovaw. Platobný terminál
je súÀaswou jeho mobilného pracoviska.

Viac na www.pss.sk
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