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D. Lipšic: „Zaèíname spúša najrozsiahlejšiu a najvýznamnejšiu reformu PZ v posledných desaroèiach“

Základnýmcie¾omjezvýšeniedôveryhodnostipolície
Uviedol, že na Slovensku nie je
dôveryhodnos polície vysoká, „v
porovnaní s krajinami na západ
od nás je urèite nižšia, a to je
vážnyproblém,pretožeakobèania nedôverujú polícii, ažko môžemoèakáva,žebudúspolupracova.Akchcemodha¾ovatrestné èiny, zabezpeèova bezpeènos,poriadok,takobèaniamusia

Foto: I. Majerský

Tlaèová konferencia, ktorú organizovalo Prezídium PZ vo
štvrtok 13. januára, vyvolala mimoriadny záujem novinárov, hoci avizované témy sa zdali by dos „pracovné“:
reorganizácia PZ, hodnotiaci systém a kariérny postup
policajtov. Hovorkyòa PPZ Jana Pôbišová na pôde prezídia privítala prezidenta PZ Jaroslava Spišiaka, ministra
vnútra SR Daniela Lipšica a predsedu Odborového zväzu
polície v SR Miroslava Litvu.

Slova sa ujal minister Lipšic,
ktorý oznámil, že tlaèová konferenciabudesvojímspôsobomvýnimoèná, pretože „zaèíname
spúšanajrozsiahlejšiuanajvýznamnejšiu reformu PZ v
posledných desaroèiach“ s
cie¾omzvýšidôveryhodnospolícievoèiachverejnosti.
Ministrov vstup výrazne pod-

nietilzvedavosnovinárovahoci
tlaèová beseda bola nezvyèajne
dlhá, v zasadaèke bolo po celý
èas pozoruhodné sústredené ticho…
Základ je dôvera
MinistervnútraSRDanielLipšicsavúvodevystúpeniasústredil na problematiku zvýšenia dôveryhodnosti slovenskej polície.

dobre spolupracova s políciou,“
zdôraznil. „Keï som do rezortu
nastúpil, jeden zo základných
cie¾ov bolo zvýši dôveryhodnos
polícievovzahukobèanom,pretože polícia je tu pre obèanov, a
nie naopak. Môžeme ma v uliciachnajviacpolicajtov,môžeme
malepšiezbraneanepriestrelné
vesty, ale pokia¾ nebudeme ma

dôveru verejnosti, tak sa ve¾mi
nepohneme smerom dopredu“.
Pod¾a ministra je problematika
otvoreniavzahukverejnostirozhodujúca, musí by základnou filozofioucelejreorganizácieajnovéhosystémuhodnotenia.
Britský model
Na margo nového systému
hodnotenia minister vnútra uviedol:„Keïsmeoòomuvažovali,v
princípesmemalidvemožnosti–
buïvymyslímenieèoúplnenové,
èonikdenefunguje,èonikdenie
je, èo bude unikátne, alebo sa
budemeinšpirovamodelom,modelminajmävštátoch,kdejepolícia mimoriadne dôveryhodná.
Jednou zo základných inšpirácií
pre nový systém hodnotenia bol
britskýsystém,“oznámil.„Možno
si mnohí z vás povedia, no my
nie sme Británia, ale pred
nieko¾kými desiatkami rokov aj
britská polícia bola málo dôveryhodná. Potom sa rozhodli a za
párrokovsapodarilomimoriadne
zvýši kredit, dôveryhodnos a
myslím aj profesionalitu britskej
polície. Britský bobík je dnes
symbol dôveryhodného policajta,
ktorý pomáha a chráni obèanov.
Na naše podmienky má táto inšpirácia rovnaký cie¾: aby o nieko¾korokovslovenskápolíciabolarovnakodôveryhodná,abyslovenskýpolicajtpomáhalachránil
našich obèanov a aby bol aj obèanmitaktovnímaný.Pretove¾mi
dôležitou súèasou bude hodnotenie verejnosou, obèanmi, ako
onivnímajúprioritypolície,naèo
by sa pod¾a nich mala polícia
sústredi, ako sú spokojní s tým,

akopolíciavybavíslužobnýúkon,
riešenie priestupku a podobne.
Chceme s pánom prezidentom
navštívi aj regióny na pozvanie
samosprávnych orgánov, aby
smesnimidiskutovaliotejtoreforme, pol roka ju budeme kalibrova, ale chcem zdôrazni,
pod¾a mojej mienky ide o historickú reformu, historické otvorenie Policajného zboru smerom k
verejnosti, najrozsiahlejšiu reformu polície v posledných desiatkachrokovapokia¾sapodarí, tak verím, že v priebehu
nieko¾kých rokov náš Policajný
zbor bude môc by tak dôveryhodnýakosúpolícievinýchkrajinách.“
Jedenás rokov…
Po úvodnom príhovore ministrasaslovaujalprezidentPZJaroslav Spišiak. Poïakoval novinárom za hojnú úèas na tlaèovke, „lebo ja som sa na òu
pripravoval už jedenás rokov.
Somnesmiernešastnýahrdýna
to, že môžem odprezentova, o
èom dnes budeme hovori,“ vyhlásilprezident.Vrátilsadoroku
2000,kedybolriadite¾omORPZ
vDunajskejStrede.„Boltookres
považovaný ako najnebezpeènejší pre obèanov,“ spomenul. V
tomèaseabsolvovaltrojtýždòový
kurzvoVe¾kejBritánii,kde„som
sadozvedelpremòazarážajúcu
skutoènos, že britský policajt je
pod¾aprieskumuverejnejmienky
najváženejšie povolanie. Potom
ïaleko ïaleko za nimi bol lekár,
politik bol na poslednom mieste
(smiech v zasadaèke – pozn.
(Pokraèovanie na strane 4)

Transparentnosvbojiprotikorupciiaklientelizmu
Aktuálny rozhovor s predsedom Odborového zväzu polí cie v SR a èlenom Výkonného výboru EuroCOP Miroslavom Litvom pripravil náš spolupracovník Ladislav Skrak.
l V polovici minulého roka
došlo k obmene subjektov,
ktoré riadia chod rezortu
vnútra. Èo to znamená, aká je
úroveò, resp. psychológia riadiacej práce v tomto období?
Meradlom môže by stav príprav kolektívnej zmluvy …
Odborovýzväzpolícieodroku
1990 zastupuje policajtov a zamestnancov PZ vo vzahu k zamestnávate¾ovi. Túto úlohu stále
plníme, sme si vedomí, že vlády
sameniapod¾avýsledkovvolieb.
Odborový zväz je ten, ktorý to
všetkorešpektuje.Nadruhejstrane sú tu záujmy zamestnancov,
ktoréobhajujemenezávisleodtoho,èivládavzišlasprava,z¾ava,

aleboideovládupolitickéhostredu.Vyvíjameèinnoszároveòna
ve¾mi realistických základoch.
Požadujemeveci,ktorésúreálne
možné, ale na druhej strane
vieme odhadnú reálne rámce
možností štátu. Ak sa máme vyjadriksúèasnémuobdobiu,uvedomujeme si, že prebieha urèité
obdobiekrízy,ktoráeštenepominula, a dotýka sa aj rezortu
vnútraapodmienokèinnostipolície. To platí vo všeobecnosti.
Sme však mimoriadne citliví a
dbáme,abytonebolotak,žemy
sme vždy pristupovali k veci racionálne a rozumne, ale boli tu
zložky, ktoré sa viezli na našich
chrbtoch a náš úkor. Dovolím si

tvrdi jedno, že v rezorte vždy
smesasprávaliracionálneaodborovýzväzpôsobilakokorektný
partner. Vždy sme za základnú
metódu svojej práce volili vyjednávanie, riadime sa tým doteraz, èiže prebieha kolektívne
vyjednávanie. Návrhy kolektívnychzmlúvsmeuplatnilivzákonomstanovenejlehote,tedaviac
ako60dnípredskonèenímroka,
voblastiHorskejzáchrannejslužby, ktorá je rovnako zastrešená
naším odborovým zväzom, sme
užuzavreliapodpísalikolektívnu
zmluvunarok2011.Tamvyjednával záväzok štátny tajomník
MarošŽilinka.Možnopotvrdi,že
vyjednávaniebolokorektné,reálnearacionálne.Kolektívnazmluvavyjadrujemožnostirezortu,a,
samozrejme aj záujmy zamestnancov. Pokia¾ ide o ostatné tri
kolektívne zmluvy, „zasekli sme

sa“,dourèitejmieryjevyjednávanie kolektívnej zmluvy pre policajtovnarok2011komplikované.
Sú urèité body, ktoré potrebujeme ešte uzavrie v rámci zmlúv
preverejnúslužbuaštátnuslužbunarok2011.Ajtuvnímamprístupvedeniarezortukvyjednávaniuakokorektný.Nadruhejstranevšakmožnopobada,žeèas
úradníckehostavumieni„vyrába
problémy“ aj tam, kde by nemuseliby.Stýmsakonkrétnestretáme v súèasnom období. Ide o
niektoré veci, ktoré si odborový
zväz strážil v doterajšom období
a dnes sa ukazuje, že táto bdelosjeproblémomzh¾adiskazákonaoochraneosobnýchúdajov.
Myslím si, že by sme sa k veci
mali postavi otvorene. A toto je
problém,ktorýsinašaspoloènos
uždlhodoboveziesoseboualen
postupnesahodaríodbúra.Bol

by som nerád, keby kolektívne
vyjednávanie na rok 2011 bolo
cúvnutím od stavu dosiahnutého
vpredchádzajúcichrokoch.
l V èom konkrétne?
Naše požiadavky až dosia¾
zahàòali,abybolovopredzabezpeèenéprerokúvanienávrhovna
mimoriadnepovýšeniepolicajtov.
Vrámcivyjednávaniasavyskytujúsnahyozrušenietakéhotopostupu.Mytovšakvidímeakosúèas transparentného postupu,
ktorývsúèasnostiplatí.Rovnako
transparentnébymalobyajposkytovanie mimoriadnych odmien
policajtomatoistébymaloplati
ajpriopätovnomprijímanídoPZ.
Transparentné, a teda pod verejnou kontrolou by malo by aj
poskytovanie výnimiek z kariérnehopostupu.Tosútietrecie
plochy.
(Pokraèovanie na strane 2)
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MinisterD.Lipšicoceòovalpolicajtovzazáchranuživota
Bratislava – Dvoch bratislavských policajtov ¼ubomíra Bielika a Petra Petrovského dnes ocenil minister
vnútra Daniel Lipšic za záchranu života.

Podpísali kolektívnu zmluvu pre Horskú záchrannú službu
Štátny tajomník Ministerstva
vnútraMarošŽilinkavstredu22.
decembra2010podpísalspredsedomOdborovéhozväzupolície
v SR Miroslavom Litvom kolektívnu zmluvu vyššieho stupòa
prepríslušníkovHorskejzáchrannej služby na rok 2011. Ide o
prvú kolektívnu zmluvu v rámci
rezortunarok2011.
Základná výmera dovolenky
príslušníka HZS bola dohodnutá
napätýždòovvkalendárnomroku. Príslušníkovi, ktorý do konca
roka kalendárneho roka dovàši

aspoò 15 rokov služobného alebopracovnéhopomeru,patrídovolenka vo výmere šiestich
týždòov.Štátnytajomníkuviedol:
„Uzatvorenie kolektívnej dohody
vèaseúspornýchopatrenínieje
jednoduché,ajpretobysomocenil korektný prístup Odborového
zväzu polície v Slovenskej republikepritomtokolektívnomvyjednávaní. Sociálny zmier považujemzave¾midôležitýaajuzatvorenietejtokolektívnejzmluvyje
príspevkomkjehoudržaniu.“
(TO, KMV 22. 12. 2010)

Ako je to s príplatkami za riadenie na OO PZ?
Riaditelia a zástupcovia riadite¾ov OO PZ sa v uplynulých
dòoch dozvedeli o zmenách vo
výške príplatku za riadenie,
vyplývajúcich z personálneho
rozkazu prezidenta PZ è.
536/2010. Èas riadiacich pracovníkov musela zmena poteši,
inýchnaopaknie.Èosastalo?
Akosmesadozvedeli,zmeny
súvisia s presunom skráteného
vyšetrovanianaOOPZajvostávajúcich štyroch krajoch, ktoré
dosia¾maliskrátenévyšetrovanie
zaradené v rámci odborov kriminálnej polície , teda v krajoch
Bratislava, Trenèín, Nitra a Banská Bystrica. Prezídium PZ –
vzh¾adom na potrebu úspory finanèných prostriedkov –navrhovalo ponecha u riadite¾ov a
zástupcov riadite¾ov OO PZ riadiacipríplatokvovýške30,resp.
25 percent v prípade oddelení I.
typu a na obvodných oddele-

niach PZ II. typu vo výške 20,
resp. 15 percent. Sekcia personálnychasociálnychèinnostíMV
SRvšakneodporuèilasystemizova v takto navrhovanej podobe.
„Keïže v rámci ostatných krajských riadite¾stiev PZ sú predmetné riadiace funkcie systemizovanévI.typeOOPZsriadiacimipríplatkamivovýške34a30
percenta30,resp.25percentpri
II. type, po dohode s Prezídiom
PZ napokon vznikol návrh na
zjednotenie riadiacich príplatkov
navšetkýchOOPZvrámcicelej
SR.Zdôvoduúsporsatakprijalo rozhodnutie stanovi príplatok
zariadenienaoddeleniachI.typuvovýške32,resp.28percent
a na obvodných oddeleniach II.
typu28a23percent.“
Tútozmenuvedenierezortua
políciesOZPvSRnekonzultovalo.
(red)

Obajapolicajtidostalimedailu
za obetavos. Získali aj finanènú
odmenu500eur.
MinisterLipšicpritejtopríležitosti povedal, že polícia na Slovensku je viac vnímaná ako
represívny orgán. Vníma by ju
tak mali ale ¾udia, ktorí porušujú
zákon. Slušným ¾uïom má polícia pomáha, zdôraznil Lipšic.
Obaja policajti sú pod¾a neho
dobrým príkladom a motiváciou
pre svojich kolegov. Policajti pomohli11.decembrapoèasslužby
vodièovi, ktorý narazil do lampy.
Muž upadol do bezvedomia a v
aute sa zaèalo dymi. Vodiè mal
otrasmozgu,tržnúranunahlave
azlomenéholennékosti.Mužaz
auta vytiahol policajt ¼ubomír
Bielik, jeho kolega zabezpeèoval
premávku. Zranenému mužovi
poskytolprvúpomoc,kýmnepriš-

la záchranná služba. „Myslím si,
žebytospravilkaždýinýèlovek,
ktorý by bol na mojom mieste,“
povedalBielik.
V ¾adovej vode
PodpráporèíkGabrielHatalaa
nadstrážmajster Matej Èuchta z
OO PZ Prešov–Sever poèas
služby koncom októbra tohto roku zachránili život zdravotne postihnutej dôchodkyni. Za záchranu jej života ich minister vnútra
Daniel Lipšic ocenil medailou za
obetavos.
Dvojicamala28.októbratohto
roku službu. Vyslali ich k hrádzi
na Toryse neïaleko Sídliska III.
Dovodytamspadlastaršiapani
aunášaljuprúd.HocivonkubololenpästupòovCelziaanikto
zprizerajúcichsazaòouneodvážildovody,policajtineváhali.„Videli sme jej z vody nohy. Ani
nekrièalaopomoc,“povedali.
Dôchodkyòu Miroslavu B. vo
vode zachytili a pomohli jej na
breh. Vyzliekli jej mokré obleèenie, a aby sa nepodchladila, prikrylijusvojimirovnošatami.Hata-

la zisoval, ako je na tom: „Bola
pri vedomí, mala otvorené oèi,
aleboladezorientovaná.“Èuchta
jej ešte z vody vytiahol kabelku.
„Pri páde ale stratila francúzsku
barlu.“
Vtomèaseužkmiestusmerovali nielen záchranári, ale aj
hasièi.Momentálneježenaznemocniceuždomaajevporiadku.
Dvojicaocenenýchsazhodla,že
ich ocenenie prekvapilo. Hatalu,
ktorý je policajtom piaty rok, za
jeho èin pochválila manželka.
Èuchtu, ktorý je policajtom tretí
rok, pochválili rodièia: „Povedali,
že si robím dobre svoju prácu.“
Dodal,žešielkpolíciikvôlisvojmupresvedèeniuchráni¾udí,zákonaporiadok.
„Mne hovorili, že mám na to
výšku,“ zasmial sa Hatala. „Ale
policajtom som, lebo mám rád
poriadok,“ dodal. Prezradil, že
meria viac ako dva metre. Pri
òom, ale aj pri 195 centimetrov
vysokomÈuchtovi,saprioceòovanícítilútloajministerLipšic.
(SITA, 22. 12. 2010)

NovákoncepciafungovaniaIntegrovanéhozáchrannéhosystému
Ministerstvo vnútra vypracovalo novú Koncepciu organizácie, fungovania a rozvoja
integrovaného
záchranného systému v SR na
roky 2011 – 2015, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu
do roku 2010.
Novákoncepciaanalyzujesúèasný stav IZS a navrhuje jeho
riešenie. Vychádza pritom z programovéhovyhláseniavlády,ktorásazaviazalavybudovalepšie
fungujúci integrovaný záchranný
systém.
Koncepcia rieši súèasné problémy,stanovujeprincípyorganizácie,fungovaniaarozvojaIZSv
SR, vrátane zavedenia tzv. superšpeciálneho modelu operaèného riadenia. Zvýši sa tým
kvalitaslužiebpriposkytovanípomoci v tiesni. Poèíta sa tiež s
vytvorenímpodmienokpreimplementáciu harmonizovaných služiebsociálnehovýznamu116xxx
vSR,èímsaznížipoèetvolanína
jednotnéèíslo112anárodnéèíslatiesòovéhovolania.Vsúlades
koncepciou MV SR plánuje pilotnýprojektnareštrukturalizáciu

organizácie,fungovaniaarozvoja
operaèného riadenia základných
záchranných zložiek IZS. Overí
funkènos navrhovaného modelu
asmerovanieïalšiehopostupu.
Nav rh ov anériešenia
– nový zákon o IZS –
upraví zásady
spolupráce a
k o o r d i n á c i e
zúèastnenýchsubjektovvelite¾om
zásahu na taktickej úrovni,
koordinaènýmstrediskomIZSna
operaènejúrovni
–previazanossystémuIZSso
systémomcivilnejochranyasystémomkrízovéhoriadenia
– koordinaèné stredisko ako
centrálny zdroj informácií – zabezpeèísatakaktuálnosakomplexnostokuinformáciíodmiesta nežiaducej udalosti až po orgánykrízovéhoriadenia
Jedným z najdôležitejších
opatreníjereštrukturalizáciaIZS,
navrhnutá do troch èasových
etáp. Dotkne sa nieko¾kých oblastí.
–koordinaènéstrediská–veli-

te¾ zásahu bude koordinova
èinnos záchranných zložiek IZS
na mieste ich nasadenia a riadi
ichsúèinnos/ktobudevelite¾om
sapod¾adruhuudalosti,ustanoví
v novom zákone o IZS/. Zabezpeèíjulegislatívnejasnepopísaná komunikácia medzi velite¾om
zásahu a vedúcimi jednotlivých
zúèastnených záchranných zložiek.
Novým prvkom v IZS bude
centrálnemonitorovacieariadiacestredisko,ktorézriadiMVSR.
Stredisko bude monitorova
funkènos komunikaènej a informaènej technológie IZS, èinnosti
operátorov a informaèného toku
o nežiaducich udalostiach. Budú
vòompôsobizástupcoviaPrezídia PZ, HaZZ, operaèného strediskazdravotnejzáchrannejslužbyaMVSR.Strediskobudezároveò kontaktným miestom pre
Monitorovacieainformaènécentrum EÚ, Euroatlantické centrum
prekoordináciupomociprikatastrofách pri NATO, OSN a iné
medzinárodnéorganizácie.
(TO KMV, 19.1.2011)

Transparentnosvbojiprotikorupciiaklientelizmu
(Pokraèovanie zo strany 1)

l Vïaka za tieto analytické
poh¾ady. Veï skutoène ide o
to, ako garantova prácu, a nie
nátlakové praktiky.
Ve¾mipodrobnesmesipreštudovali programové vyhlásenie
vládyadásapoveda,žesmesa
snímstotožnili.To,èonadruhej
stranestrážime,je,abytoprogramové vyhlásenie vlády bolo
naplnenéanebolodeformované.
Je to aj náš záujem, aj záujem
spoloèenský. Máme však aj rozdielne poh¾ady na niektoré veci.
Èižeaksastretávamepozitívnev
zásadných krokoch, ktoré vláda
pripravila,atojenapríkladzaèlenenie Železniènej polície do PZ,
èo prináša zefektívnenie nákla-

dovnafungovaniepolícieakogarantabezpeènostivpodmienkach
SR, aj zaèlenenie Úradu hraniènej a cudzineckej polície, èo
odstraòuje niektoré nedostatky z
minulosti, ktoré vznikli práve
vyèlenením tejto zložky z PZ. V
tomto sa absolútne zhodujeme.
Iné naše poh¾ady sa netýkajú
vyhláseniavlády,alerealizácie,a
to v oblasti personálnej práce, a
ajtubysomtolimitovalnaoblas
personálnejprácevPZ,kdemáme konkrétne výhrady a pripomienky. A nepáèi sa nám uplatòovanietoho„slávneho“paragrafu 35, ods. 2 zákona o štátnej
službevPZ,kdesahovorí,žev
dôležitom záujme výkonu služby
môže minister odvola ktorého-

ko¾vek nadriadeného. Boli by
smeradi,kebysatentoparagraf
vylúèil zo zákona, pretože je
zneužívaný.Zneužívanývove¾kej
väèšineprípadovprávepreto,že
niejedefinovanýpojem„dôležitý
záujemvýkonuslužby“.
l Èo charakterizuje pôsobenie EuroCOPu v súèasnom období? Vy osobne v òom zastávate významnú pozíciu.
EuroCOP plní nároèné úlohy
súvisiace s tým, ako Lisabonská
zmluvauvažujeoúloháchcentra
v niektorých oblastiach, mal by
plni významnú úlohu partnera
zastupujúceho zamestnancov vo
vzahu k riadiacemu centru Európskejúnievoblastipolície,ako
aj v otázkach rozvoja polície na

ïalšieroky.Pozmenepomerovu
nás, pri takpovediac „vstupovaní
do Európy“, náš Odborový zväz
polície v SR výrazne predbehol
vývoj na Slovensku, keïže sme
sastalièlenmiEuroCOP–u,resp.
jehopredchodcu,užvroku1992,
keï Slovenská republika o èlenstvevEurópskejúniiapod.ešte
aninesnívala.Ataktosapozeral
na veci aj EuroCOP, èiže snaží
sa vytvára aj v okolitých krajináchadekvátnuštruktúrunaspoluprácu policajných zborov. Európska únia je síce ohranièená
svojimihranicami,alepolíciamusípracovapripotieranízloèinuaj
zahranicamiEurópskejúnie.To,
èo potrebujeme na dobrú spoluprácu, je demokratický základ

fungovaniapolície.Pretopotrebujeme v policajných zložkách v
týchkrajinách,ktorézatia¾súmimo EÚ, prebúdza a rozvíja to,
èo je vo všeobecnosti potrebné
predemokratickýcharakterpôsobeniapolicajnýchzložiek.
l V èom vidíte základ spolupráce vedenia rezortu a odborov?
Nato,abysmedosiahlidobré
výsledky v práci, nestaèí úzka
skupina vedúcich. Motivovaný
musíbycelýkolektívPolicajného
zboruamusíahajednýmsmerom. Pozera na veci z h¾adiska
toho,žetam,kdesadeliaodmeny,nechsarozde¾ujeajpráca.
(Prevzaté, Euroreport plus è.1)
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Riadite¾ ÚKP PPZ: „Nové vedenie polície ukázalo odvahu a razantnos“

Znázvuúraduvypadloibajedno„J“–aleaképodstatné!
vzahuknápadutrestnejèinnosti.
VkrajochBratislavaaTrnavavychádza na jedného príslušníka
kriminálnejpolície,tedanajednéhooperatívcapribližne100zistených trestných èinov roène, v
ostatných krajoch približne 83.
Èosatýkaúsekuvyšetrovania,v
Bratislavskom kraji bola rozpracovanosvpriemere42spisovna
jedného vyšetrovate¾a, kým celoslovenskýpriemerbol16.

te¾ov a asi 50 obèianskych zamestnancov. K tomu si pripoèítajme126tabuliekoperatívcovzo
železniènej polície, keïže aj oni
malisvojuoperatívnuzložku.Zrušenímriadiacichpozíciísaušetrili
príplatkyzariadenie.Musímvšak
spomenú,žesúbežnesmeutvorili na každom krajskom riadite¾stveoddelenieprebojsextrémizmomadiváckymnásilímvpoètetabuliekjednaplusšes.Tieto
oddeleniasúzároveòjedinépracoviská s výkonom operatívno–pátracej èinnosti, ktoré ostali
nakrajskýchriadite¾stváchPZ.
l Skrátené vyšetrovanie?
Niejetonovota,ajzvyšnéštyri krajské riadite¾stvá, teda Brati-

l Poïme teda k zmenám,
ktoré avizoval prezident PZ už
v septembri na jesennom zasadaní rady predsedov ZO OZP a
ktoré sa spúšali k 1. januáru
2011, resp. sa pripravujú k 1.
marcu.
Bolistanovenéhlavnézásady,
v prvom rade kritérium úspornosti.Druhýmcie¾ombolozníženie poètu riadiacich pracovníkov,
tretím posilnenie priameho výkonuslužbyazníženiepoètutrestných spisov na jedného vyšetrovate¾a.Javždydodávam,žecie¾
vlastneniejevtom,abymalvyšetrovate¾menejspisov,tedaaby
sazákonnýmspôsobomplnililehoty, ale aby obèan v pozícii
poškodeného pocítil spravodlivos. Pretože spravodlivos je
hlavnýmcie¾om,ktorýsamádosiahnu s využitím všetkých zákonných možností a interných
predpisov.
l Konkrétnejšie?
Z analýzy vyplynula potreba
presunú¾udízkrajovnaokresy–
s výnimkou Bratislavy a Košíc,
ktoré majú svoje špecifiká z h¾adiskanápadu.Vmestáchsarozdielymedziokresmistierajú,pretožekriminalitaniejeohranièená
lesmialúkami,aleulicami,ktoré
tvoriahraniceokresov.
l Výsledok rozhodnutí?
Už poèas prípravy organizaènýchzmiennámvyšlo,žepoèet riadiacich pracovníkov sa na
namiriadenomúseku,tedavoblastioperatívyavyšetrovaniamôže zníži o 150 ¾udí. Na OR PZ
ïalej prešlo z krajov okolo 140
operatívcov,okolo120vyšetrova-

slava, Trenèín, Nitra a Banská
BystricaužpresunuliskrátenévyšetrovanienaOOPZ.
l Aký je praktický dopad na
¾udí? Keï sa hýbe s tabu¾kami,
hýbe sa so živými ¾uïmi…
Mysmevšetkyzmenyrealizovalivúzkejsúèinnostiskrajskými
riadite¾mi PZ, ïalej to už je ich
pôsobnos. Je povinnosou nadriadenýchnaúrovnikrajatotozabezpeèi,abysas¾uïmihovorilo,
aby sa zoh¾adnili nielen potreby
polície, ale ve¾mi citlivo aj možnosti¾udíaichpredstavy,veïsú
tu aj otázky ubytovania, cestovných nákladov a podobne. To je
však už pôsobnos krajov. My
stálecítime,žejeve¾mipotrebné
¾uïomve¾avysvet¾ova,spoloène
h¾ada rezervy. Je na nadriadených,aby¾udívedelimotivovaa
povzbudi, lebo tu cítime najväèšierezervy.
l Policajti sa najviac báli, že
keï – ¾udovo povedané – pôjdu z kraja na okres, tak padnú
aj platovo.
Vyšetrovateliaprechádzajúna
okresyvtakejistejplatovejtriede,
vzásadeajoperatívci,problémje
v tom, že operatívci sú v nižších
platových triedach. Tieto problémy sa s nami vleèú už dlhšie,
pretožeplatováreformavtomèase a v daných finanèných možnostiach všetky špecifiká neobsiahla. My to ovplyvni nevieme,istéje,žetentoproblémèaká na riešenie v novej organizaènej štruktúre. Na úseku operatívcov sa dosia¾ tieto problémy
zmieròovali rôznymi príplatkami,
ale v tomto kontexte bude pot-

l Pojem „justièná polícia“
má zmiznú z nášho slovníka.
Zo skratky názvu úradu, ktorý
riadite, vypadlo iba „J“, ale aké
podstatné!
Mátepravdu,mámezasebou
polroèné obdobie, plné príprav a
spresòovania zámerov. Ale ak
dovolíte,vrátilbysomsaeštetrochu spä, pretože naše úsilie o
zásadnejšie zmeny v zaužívanej
praxi má už dlhšie trvanie a
naštartovaliichvlastneužlegislatívneiorganizaènézmenyvroku
2008,ktorésmerovalikzvýšeniu
výkonu najmä na úseku vyšetrovaniaaskrátenéhovyšetrovania.
Výroènésprávygenerálnehoprokurátoraoèinnostiprokuratúrtotižodvtedykaždoroèneobsahujú
ajpasážovýslednostiprácepolícievprípravnomkonaníabolipre
násurèitýmzrkadlom.Pritomfakty, ktoré pán generálny prokurátor v správach predostieral, v
podstate vyplynuli aj z našich
analýz, takže sme sa mali o èo
oprieapodnietilináskmnohým
aktivitám. Pre úsporu miesta ich
tuteraznebudemrozobera,veï
tí,ktorýchsatotoúsilieozmenu
bezprostredne dotýkalo, o zmenách ve¾mi dobre vedia. Tieto
opatrenia viedli k urèitému zlepšeniu stavu a prvé výsledky sa
objaviliužvroku2009.
l Aj štatistiky potvrdzujú, že
vedenie PPZ, konkrétne vami
vedený úrad vyvíjal ve¾ký tlak
najmä na znižovanie poètu tzv.
starých prípadov i k celkovému
zrýchleniu prípravného kona nia. Nové vedenie PZ posunulo
ambíciu ešte viac…
Nové vedenie polície ukázalo
odvahu a razantnos pri úsilí o
zmenu štýlu práce. My sme v
predchádzajúcichmesiacochurobilianalýzu,akýjeaktuálnyreálny stav vo výslednosti práce na
úseku kriminálnej polície a vyšetrovania na krajských a okresnýchriadite¾stváchPZ.Ajkeï
smesivedomí,žeštatistikajelen
jedenzaspektovažekrajskériadite¾stvá plnili v uplynulých rokochajmnohéinéúlohy,predsa
len sa nám ukázali ve¾avravné
èísla. Vyšlo nám, že jeden príslušník kriminálnej polície na
krajskomriadite¾stvePZvpriebehuuplynulýchpärokovobjasnilv
priemere 1,2 prípadu roène, na
úrovniokresutobolo12,6prípaduroène.Vyšetrovate¾naKRPZ
roène ukonèil približne šes spisov,naokresevpriemere51spisov. Opä zdôrazòujem, že vnímamerozdielyvnároènostipráce
na spisoch na úrovni kraja a
okresu,predsavšak–tierozdielysúdosvýrazné.Analýzanám
tiež ukázala, resp. potvrdila pretrvávajúce ve¾ké regionálne rozdiely v zaaženosti. Zistili sme
ve¾kérozdielyajnaúrovniKRPZ
– èo sa týka rozloženia síl vo

Ilustraèné foto

Nový rok prináša mnohé zmeny. Tie najpodstatnejšie sa
výrazne dotýkajú najmä príslušníkov odborov a oddelení
justiènej a kriminálnej polície. O priblíženie týchto zmien
redakcia POLÍCIA požiadala riadite¾a Úradu kriminálnej
polície PPZ plk. JUDr. Jána Mihá¾a.

rebné rieši aj otázku špecializovaného vzdelania pre ¾udí, ktorí
hopotrebujú.Predpokladám,žev
najbližších mesiacoch sa tieto
problémyvpraxizadefinujúabudeme h¾ada riešenie, aby nikto
nemal pocit, že je nespravodlivo
odmeòovaný. Len chcem ve¾mi
poprosiourèitútrpezlivos,všetkochcesvojèas.Osobneverím,
žeprávevkontextesnovýmsystémom hodnotenia a kariérneho
postupu tu vznikne priestor na
lepšieodmeòovanietých,ktorísi
to zaslúžia. Nová organizaèná
štruktúra dáva ¾uïom možnos
prejavi svoje ambície a schopnosti. V ideálnom prípade by
všetci príslušníci kriminálnej polície mohli po doplnení vzdelania
vykonávavšetkyprocesnéúkony
v prípravnom konaní. Úprimne
však poviem, že nie všetci príslušníci využívali aj doterajšie
možnosti v zmysle trestného poriadku, pretože je to prácnejšie,
nároènejšie a zodpovednejšie.
Samozrejme,akhovorímeozrovnoprávnení oboch služieb, je to
dlhodobý cie¾. V koneènom dôsledku by však takéto riešenie
mohloodstránimnožstvosporov,
ktorédoterazmedzioperatívcami
avyšetrovate¾mirobiliproblémy.
l Cie¾ je pekný, rozumný,
efektívny, ale cesta bude ešte
zrejme tànistá. V momentálnej
situácii bude zrejme prax vychádza z aktuálnych možností
jednotlivých útvarov.
Samozrejme, všetko bude o
de¾be práce a možnostiach toho
–ktoréhoútvaru.Jenanadriadenom,abyrozhodol,ktoaèomôže robi, na èo má kvalifikáciu a
predpoklady. Je to vždy tímová
práca. Otvárajú sa tu však možnosti, ktoré doteraz neboli. Podstatnéje,abyvšetkosmerovalok
zvýšeniutempaakvalityprípravnéhokonaniapridodržiavanízákonnýchlehôt.Jenámjasné,že
v nadchádzajúcom období bude
potrebné¾uïomve¾avysvet¾ova,
vzdeláva ich, usmeròova, radi.

Onedlho budeme ma poradu so
všetkýmiriadite¾miodborovkriminálnej polície, kde dohodneme
ïalší postup aj v oblasti vzdelávania, kurzov, IMZ, školení. Za
nášúradmôžempoveda,žena
tieto úlohy sme pripravení. Faktomaleje,žezodpovednospriamych nadriadených vzrastie.
Hlavnéjepresvedèi¾udí,abysa
nebáli zmien. Samozrejme, ve¾a
bude záleža na tom, èi dokážu
utvori policajtom podmienky na
podávanie výkonov, ktoré sa od
nich oèakávajú. Je to jedna zo
základných povinností nadriadených.Nejdelenomiestnosti,stolièky,telefónyapoèítaèe,leboto
sú základné predpoklady. Podstatné je presvedèi ¾udí, aby sa
nebálizmienaabyimvtomtoobdobí mal kto ponúknu pomocnú
ruku – najmä èo sa týka odborných vedomostí. Z mojej dlhoroènej skúsenosti viem, že najväèšierezervysúvždyv¾uïoch,
ktorí, keï majú podmienky a
dobre nastavený systém práce,
tak sa nemusia stresova, ani si
braprácudomov,lennormálne,
zodpovedne pracova osem hodín.Vtakomprípadedokážupoda ve¾mi slušný výkon. Je zodpovednosou riadiacich pracovníkov, aby takýto stav dosiahli. V
tejtofázejerovnakodôležitýprenosinformácií,abysaneskres¾ovaliaabysadostali„dole“vtakej
podobe,vakejnacentrálevznikli.
Zhováral sa Peter Ondera

UPOZORNENIE!
Uzávierka nasledujúceho èísla bude 11. februára 2011
Redakcia

Posledná rozlúèka
Hlboko zarmútení oznamujeme všetkým príbuzným,kolegomaznámym,žezomrelnášmilovanýsyn,manžel,otec,brat,švagor,krstnýotec

Erik Gemzický

Jehosrdcedotåklo2.januára2011.Snebohým
smesarozlúèili5.januáravDomesmútkuvBrezne.
Smútiaca rodina a ZO OZP Brezno

Smútoèné oznámenie
S hlbokým žia¾om oznamujeme, že dòa 1. 1.
2011náhlezomrelèlenOdborovéhozväzupolície
vSR,náškolegazOddeleniacudzineckejpolície
PZTrenèín

npráp. Róbert ONDRAÈKA

(nar.19.4.1978,otecjednéhodieaa)
Èes jeho pamiatke!
KR OZP Trenèín
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D. Lipšic: „Zaèíname spúša najrozsiahlejšiu a najvýznamnejšiu reformu PZ v posledných desaroèiach“

Základnýmcie¾omjezvýšeniedôveryhodnostipolície

Ak chceme, aby ¾udia políciu rešpektovali a ako povedal pán predseda odborového zväzu, aby si ¾udia
svoju políciu aj chránili, tak
im musia najskôr dôverova. Teraz nehovorím o podozrivých a stíhaných, ale o
ostatných ¾uïoch, ktorí musia ma pocit, že polícia je
tu pre nich, aby im pomáhala a chránila ich. Bez dôvery si ažko bude môc budova rešpekt. Jedno bez druhého nemôže existova,“
zdôraznil Daniel Lipšic.
žejetopresneto,kvôlièomusa
ajonstalministromvnútraabudeme sa snaži spoloène. Èiže
len kvôli tomu som prijal, aby
som koneène využil existujúce
možnostiapokúsisazmenisystémriadeniaPZ.“
Strochouirónieprezidentpoznamenal,žepolicajtiniesúuzavretá komunita, nemyslia si, „že
onisútíhrdinovia,ktorínasadzujúživotabojujúsozloèinomako
nejakífilmovíhrdinovia,aobèania
sú nevyhnutné zlo, ktoré im ten
imidžstálekazia,pretožesasažujú, niè sa im nepáèi, obažujú
ich svojimi pripomienkami. Policajti si myslia, že sú tí, ktorí ve-

dia,èoaakomajúrobi,aleve¾mi
málokedysaopýtajúobèanov,èo
bychceliobèania.Èižezmenav
chápaníjevtom,ženieobèania
majú pomáha policajtom v boji
proti zloèinu, ale policajti majú
pomáha obèanom. Polícia je
služba a servis, ktorý má pomáha obèanom odstraòova negatívnejavy,ohrozujúceživot,zdra-

služieb jednotlivé okruhy èinnosti
sú tiež špecificky hodnotite¾né,
pre každú pozíciu sme vypracovali prioritné kritérium, ktoré je
najdôležitejšie pre jeho pozíciu,“
vysvetlil.„Ajdoposia¾bolihodnotení,napr.dopraváci,ko¾koudelili
pokút,ko¾kotechnickýchpreukazov zadržali, ko¾ko rôznych úkonov urobili, nemalo to dopad na

uspokojivý, uspokojivý, viac ako
uspokojivý,ito,žekaždéhodnotenie bude ma tri èasti – výkonnostnú, vedomostnú a osobnostnú.Hodnoteniebudezaložené na konkrétnych, kvantitatívnychúdajoch.Pripustil,žeojednotlivých kategóriách hodnotenia
jemožnádiskusia,keïžesystém
sabudepolroka„kalibrova“,od

vie a majetok obèanov. Kvôli tomu bolo nevyhnutné zmeni
štruktúru v PZ, najmä systém
hodnoteniaèinnostiPZažnajednotlivca.“
Individuálne hodnotenie
Vïalšejèastisvojhovystúpenia prezident PZ priblížil nový
systémhodnoteniaradovýchpolicajtov,ale–pod¾ainýchkritérií–
aj ich nadriadených, v každom
prípadevšakindividuálne.Takéto
hodnotenie by pod¾a neho malo
mavždydopadnaslužobnýpomer.Akbudepolicajtvyhodnotený ako výborný, musí ma vyšší
platakoten,ktorýjeohodnotený,
žepodávanízkevýkony.“
Prezidentpripomenul,žedoterazvPZexistovalitiežrôznedruhy hodnotenia, „zo zákona bolo
ohodnoteniepäroènénajednom
formulári, kdenebolodefinované
niè,lenprázdnastranaanadriadený mal napísa hodnotenie
pod¾a svojho subjektívneho dojmu.Zvyèajnetambolonapísané,
že policajt je v kolektíve ob¾úbený, svedomitý, iniciatívny, vždy
plní úlohy a postupuje pod¾a zákona.Tojevpodstatepreobèanaanikohoneidentifikovanýspôsob hodnotenia. Teraz zavediemetakýsystémhodnotenia,ktorý
musíkaždéhopolicajtamotivova
ktomu,žeakchcebyuspokojivý,abykonalpresnetieèinnosti,
ktorésúprioritnéprefunkciu,do
ktorej je zaradený. Vypracovali
smesystémkritériíažnapolicajta diferencovane pre jednotlivé
druhyslužby,èímzároveòutvárame možnos kreovania profesie
policajtavjednotlivýchpozíciách,
pod¾a tých kritérií každý policajt
presnevie,èomárobi,akchce
bypozitívnehodnotený.Vrámci

ichplaty,lenbolivyhodnotení.V
súèasnosti hlavné kritérium pre
dopraváka,ktorýhliadkujenapozemnýchkomunikáciách,jekritérium, èi sa poèas výkonu jeho
služby na zverenom úseku stala
dopravnánehoda.“
Tlak na prevenciu
Rovnakopreporiadkovéhopolicajtabypod¾ajehoslovmalaby
pri hodnotení najdôležitejšia prevencia, teda to, èi sa na zverenom úseku, na ulici alebo inom
verejnompriestranstve,poèasjeho služby spácha nejaký trestný
èin alebo priestupok, èi v takom
prípadedokážeodhalipáchate¾a
alebo sústredi také informácie,
ktoréumožniainýmzložkámtohto páchate¾a zadrža a usvedèi.
„Èižepolicajtmusíslúžitak,aby
sa nepáchala trestná èinnos,
musí by bdelý a ostražitý na
miestach, kde sa to môže sta,
kontrolovavozidlá,prepravovaný
materiál èi podozrivé osoby, aby
malsumárinformácií,“zhrnul.„Ak
savrátimkdopravákovi,akuvidí
kúsok¾adunaceste,akchceby
pozitívny, tak sa musí pred ten
¾ad postavi a upozoròova vodièov,“povedal,prièompod¾aneho
nie je podstatné, ko¾ko pokút
udelí a èo všetko bude v rámci
službyrobi,podstatnéje,abysa
nestaladopravnánehoda.
V súhrne – filozofiou nového
hodnotenia je konkrétna osobná
zodpovednospolicajtavkaždom
druhu služby, k èomu musí by
motivovaný, aby sa nikto nemohol skry za kolegu, ale ani za
nadriadeného.
Tri stupne
Policajnýprezidentïalejpriblížil novinárom systém troch stupòov hodnotenia v kategórii ne-

1.júlabymalís„naostro“.Hodnotenie by sa malo vykonáva
mesaène, prièom závery by
nadriadený mal prijíma vždy za
štvrrok. „Ak sa policajt v štvrroènomhodnotenídostanedokategórieneuspokojivý,budetoma
dopad na jeho plat. Nadriadený
mumusíodòaosobnýpríplatok,
ak nejaký má. Osobný príplatok
jebonuszajehopozitívnyvýkon.
Akhonemá,takhomôžemevyhodnoti ako nespôsobilého na
výkontejfunkcie,vktorejjehodnotený. Dostane šancu ešte jeden štvrrok s mesaèným cyklom.“ Potom by ho nadriadený
muselvyhodnotiakonespôsobiléhoprevýkonslužby,vktorejje
zaradený. „Bude preradený na
inú,menejvýznamnúfunkciualebonatakú,kuktorejmápredpoklady,ževnejbudeúspešný,lebotiekritériaokremtýchnosných
obsahujú aj orientaèné, ktoré
urèujú jeho schopnos na iné
možné pozície v PZ. Èiže zároveòtentosystémdokážepomôc
policajtom nájs si také zaradenie, ktoré je pre nich najvhodnejšie z poh¾adu ich osobných
predpokladov,postojov,zruèností.“
Systém hodnotenia má pod¾a
slovprezidentaviesktomu,aby
sikaždýpolicajtuvedomil,žemá
vo vlastných rukách zodpovednos za svoju pozíciu aj za to,
ko¾kobudemanapáske,pretože sú tu možnosti na osobné
príplatky i na odmeny, prièom
prostriedkynatútomotiváciubudúpráveodpolicajtov,vyhodnotenýchakoneuspokojivých.
Znalosti
Popri kvantitatívnom vyjadrení
budúpolicajtivrámcihodnotenia

Foto: I. Majerský

(Pokraèovanie zo strany 1)

red). „Skúmal som, ako sa k tomutostavudopracovali,nazbieral
som informácie a okamžite po
návrate som sa pokúšal vo vymedzenom rozsahu prispôsobi
ich výstup našej legislatíve, našimštruktúram.Moholsomzmenilenvýkonazáhadnýmspôsobomsanámtopodarilo,“spomínal prezident. Pod¾a jeho slov
tieto výsledky sa stretli medzi
obèanmi v Dunajskej Strede s
ve¾kým uznaním, na druhej stranealenarazilnaodporpolicajtov,
ktorísanechcelipodriadinovým
pravidlám: „Policajti na mòa podávali sažnosti, informovali médiá,odborovýzväz,žiadalinápravu,pretožetentospôsobriadenia
nútipolicajtovkona,slúžiobèanom. Priamo je možné vyvodzova individuálnu zodpovednos
ktoréhoko¾vekpolicajta.“
Prezident PZ pripomenul, že
neskôr, už ako viceprezident PZ
sa pokúšal tieto princípy zavies
do praxe aj v celoslovenskom
meradle, ale „nanešastie mi to
neboloumožnené,našlisaštruktúry èi už v PZ alebo na ministerstve, ktoré boli proti takémuto
systému.Nepodarilosamitopresadi, pretože som nemal patrièné kompetencie, bol som len
zástupca. Podarilo sa mi to
èiastoène len v tých štruktúrach,
na ktoré som bol oprávnený v
rámci boja proti organizovanému
zloèinu,ktorýbolpod¾amòavrokoch 2001 až 2006 tiež výnimoènýnaúzemíSR.Keïmaministervnútraoslovilaponúkolmi
možnos by policajným prezidentom, predložil som mu svoju
predstavuaonokamžitepovedal,

podrobovanívpravidelnýchintervalochajvedomostnýmtestomz
oblastí,ktorépotrebujúprevýkon
služby. Zdôraznil dôležitos tretej
–osobnostnej–èastihodnotenia,
kdesamázoh¾adnipoèetmravných, etických preš¾apov, poèet
sažností opodstatnených aj
neopodstatnených. Neskôr by
malivtejtoèastipribudnúajpriamehlasyobèanov,keïžepolicajti dostanú možnos dáva obèanomprikaždomúkonedotazník,
vktoromobèanmôževyhodnoti
policajta,tedato,èibolslušnýa
èijespokojnýsjehoslužbou–a
toajvprípade,keïtrebársdostane pokutu za dopravný priestupok.Ministeripolicajnýprezident
položili na tento aspekt kontroly
verejnosouve¾kýdôraz–najmä
v prípade policajtov prvého kontaktu.
V diskusii s novinármi sa minister zamyslel nad potrebou
získania väèšej dôvery obyvate¾stva k polícii, pretože je to
základný predpoklad na to, aby
policajt mal aj rešpekt: „Sú to
spojenénádoby.Akchceme,aby
¾udia políciu rešpektovali a ako
povedalpánpredsedaodborovéhozväzu,abysi¾udiasvojupolíciu aj chránili, tak im musia najskôrdôverova.Teraznehovorím
opodozrivýchastíhaných,aleo
ostatných¾uïoch,ktorímusiama
pocit, že polícia je tu pre nich,
aby im pomáhala a chránila ich.
Bez dôvery si ažko bude môc
budova rešpekt. Jedno bez druhého nemôže existova,“ zdôraznilDanielLipšic.
Efektívnos riadenia
Samostatnúèassvojhovystúpeniapolicajnýprezidentvenoval
nadriadeným, spôsobu ich
hodnotenia „pod¾a princípov manažérskychzruèností“sdôrazom
na efektívnos riadenia, aby nesuplovali èinnos svojich podriadených,alepreukázalischopnosti riadi, koordinova a usmeròova. Polovicu hodnotenia nadriadenýchmátvorivýkonnospodriadených. „Ak viac ako polovica
dopadneneuspokojivo,takajon,“
zhrnul. „Ak bude kvalitne riadi,
vies podriadených k tomu, aby
dosahovalièonajlepšievýsledky,
taknepriamodosiahnedobrévýsledky aj celý kolektív. “Druhou
èasouhodnoteniariadiacichpracovníkovmábyplnenieskupinových cie¾ov, ktoré urèí vedenie
polície. „Najmenej jeden štvrrok
budeme hodnoti kalibraène, aby
smeukázalianastavilisystém,v
druhomštvrrokutobudeprísnejšie, už sa im presne zadefinuje,
ako by dopadli, keby to už bolo
záväzné.Avtreomštvrrokuuž
tobudemareálnydopadnakaždého policajta vrátane mòa, èiže
keï polovica mojich priamych
podriadených viac ako polovica
budehodnotenáakoneuspokojivá alebo nesplníme ako celý PZ
ciele,èoterazurèímnazaèiatku
roka, tak podám demisiu a
odchádzamzPZ.Toistébudem
oèakáva od svojich priamych
podriadených, keï nedosiahnu
to,èodosiahnumajú,“uzatvoril.
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Základnýmcie¾omjezvýšeniedôveryhodnostipolície
Vyšetrovateliaaoperatívcizajedenpovraz
PrezidentPZJaroslavSpišiak
informovalnovinárovajoorganizaènýchzmenáchvpolícii.Uviedol, že doterajší systém bol deformovaný v prospech riadiacich
a nevýkonných funkcií. Nová
štruktúra musí by pozitívne orientovanánavýkonadruhýmprincípom reorganizácie je zjednotenie a zefektívnenie èinnosti
„najzávažnejšejèastipolícievbojiprotizloèinu,tojestkriminálnej
polície.“ „Koneène, po ve¾a rokochsmedospeliktomu,žebudeme ma na Slovensku len kriminálnu políciu, èinnos nebude
deformovaná dvoma nesúrodými
súèasami, úsekom vyšetrovania
a kriminálnou políciou,“ vysvetlil.
Doterajší model oznaèil za „socialistickýprežitok,ktorýneprinášalnikdynièdobré,lensústavný
bojoto,ktojehlavný,ktojepodradný, a vzájomný boj medzi týmito súèasami. Obidve sú nevyhnutné pre èinnos polície, ale
musítobyvykonávanéjednotne

jedným celkom,“ a pokraèoval:
„Od1.januára2011jetedasystemizovanávpolíciislužbakriminálnejpolícieaútvarykriminálnej
polície, ktoré majú systemizovanéfunkcievyšetrovate¾ovajreferentov kriminálnej polície, èiže
operatívnychpracovníkov.“
Policajnýprezidentïalejhovoril o zámysle ma v rámci kriminálnejpolície„lenvyšetrovate¾ov,
èiže takých policajtov kriminálnej
polície, ako sú všade na svete,
že ten policajt môže odhali zloèin,vyšetrovazloèin,obvinipáchate¾aaurobivšetkyúkonyaž
po návrh na podanie obžaloby.
Totojeve¾midôležité,èosmeteraz zaviedli, zvýšime poèet vyšetrovate¾ov, èo doteraz nikdy
nebolo možné, lebo na to neboli
finanèné prostriedky. Kriminalita
rástla, mohli sme tu ma stotisíc
policajtov,alevšetkaèinnoskonèilavždyutých1100vyšetrovate¾ov,ktoríbolienormnezaažení
anevládalizákonneriešiproble-

matiku. Postupne sa ich poèet
bude zvyšova z tých operatívcov, ktorí zložia vyšetrovate¾skéskúškyapoèettrestnoprocesneèinnýchpolicajtovsazvýši
minimálneostopercent.“
Posily pre výkon
Reorganizácia má prinies výraznú posilu výkonných èastí.
Pod¾a slov Jaroslava Spišiaka
„zvýšilismepoèetvýkonnýchpolicajtov na úseku poriadkovej,
dopravnej a kriminálnej polície o
1708policajtovzreálnehopoètu
beznavýšenia,ktorýchsmepresunulizrôznychfunkciinavýkonnéfunkcie.Naúsekuporiadkovej
o 1 167, na dopravnej 155, na
kriminálnej 386. Zrušili sme 205
riadiacich funkcií, ktoré sme pretransformovali na výkonné bez
navýšenia finanèných prostriedkov pre PZ tak, že celý systém
prinesie minimálne 19,5 milióna
eur úspory na mzdových prostriedkoch.“

Prednoslentýmnajlepším
Vïalšejèastitlaèovejbesedy
policajný prezident priblížil novinárom predstavu vedenia o systéme kariérneho postupu, ktorú
èitate¾om mesaèníka POLÍCIA
priblížilo už septembrové a decembrové èíslo. V struènosti sa
venoval aj novej organizaènej
štruktúre. (Túto èas vystúpenia
prezidenta PZ približujeme na
inommieste).
Jaroslav Spišiak zdôraznil, že
systém kariérneho postupu má
umožni vybra len tých najlepších práve na základe osobných
hodnotení, prièom postup bude
možnývždyibaojedenstupeò.
Na obsiahle vystúpenie policajného prezidenta reagoval
predsedaOdborovéhozväzupolície v SR Miroslav Litva, ktorý
podporilzámeryzavedenianového systému hodnotenia. „Pevne
verím,žesystém,ktorýbudepozostáva z konkrétnych a merate¾ných hodnôt, bude policajtov
motivova v práci, ukáže, aký je
reálny stav v plnení úloh. Pokia¾
budú hodnotiace kritéria dobre
doladenévovzahuktomu,èosa
požadujepoPZ,taksimyslím,že
tobudeve¾midobrevplývaajna
dôveryhodnos v oèiach verejnosti.Ïalšie,èove¾mivítameje,
že sa odstráni subjektivizmus z
rozhodovaniaautvorísapriestor
nareálneuplatnenieprenajkvalifikovanejších a najkvalitnejších

¾udívrámcikariérnehopostupu–
s tým, že keï nebude subjektivizmus v rozhodovaní, tak aj ¾udiabudúmotivovanívpráci,pretožekaždý,ktochcepostupova,
musí ma výsledky, nesmie ma
,priešvihy’abudetoprincíp,ktorýpomôžestabilizovaPZ.“
Predseda OZP verí, že nový
systém hodnotenia „rozpohybuje
stojatévody“:„Nemôžebyútvar,
ktorý by mal dobrý priemer
osobnéhoohodnotenia,aleve¾mi
zlé výsledky v dlhšom èasovom
období.“
Nabehnutie nového systému
hodnotenia si pod¾a Miroslava
Litvu bude žiada od ¾udí najmä
záujemkvalitnepracova.Nadriadení zasa majú úlohu umožni
policajtom doplni si vedomostné
medzery, ktoré ukáže aplikácia
systémuvpraxiformoucieleneho
vzdelávania.
PredsedaOZPodobrilajnový
modelkariérnehopostupu,keïže
jeho základom by sa mal sta
práve nový systém hodnotenia
výsledkovvpráci.Vyslovilsaza
to,abysubjektívnerozhodovanie
užnemalomiestaaprivítal,žesa
zrušia výnimky „z h¾adiska kariérneho postupu, z h¾adiska
vstupov cez iné ako spodné
prieèkyrebríèkadoPZ.“Upozornilvšak,žepresadzovanienovéhosystémuhodnoteniadopraxe
nemusí by jednoduché. Nesmú

by presadzované kritériá, ktoré
by bolo možné vyklada subjektívne alebo viaczmyselne.
Pod¾a Litvu sú tieto kroky ve¾mi
dôležité pre obraz PZ v oèiach
verejnosti aj preto, že policajti
chrániaobèanovapridôvereby
obèania mali chráni policajtov,
aby sa nestávali terèom násilia,
akosadejevinýchkrajinách.
Odmeòovanie
Niektorínovinárisanatlaèovej
besedepýtaliajnato,odkia¾vedenie polície zoberie peniaze na
odmeòovanie policajtov pod¾a
nového systému. Miroslav Litva
zdôraznil,žehospodárenierezortuvroku2011budekomplikované, pretože „rozpoèet mzdových
prostriedkovjevporovnanísrokom2009krátenýafondodmien
jepretentorokvynulovaný“.Nesúhlasilspolicajnýmprezidentom
v tvrdení, že spomínané opatreniavedeniapolícieprinesúúsporu19,5miliónaeur.Pod¾aLitvu
nejde v tomto prípade o úsporu,
ale o „nutné šetrenie z titulu krízy.“ Pri dobrom hospodárení by
však malo by v polícii dostatok
prostriedkovnato,aby¾udiaboli
odmeòovaní naozaj pod¾a výsledkovpráce,„aniepod¾atoho,
ako je kto ob¾úbený“. „V tom je
prínostohtosystémuodmeòovania, previazaného na konkrétny
hodnotiacisystémsmerate¾nými
kritériami,“zdôraznil.

Konkrétne prípady bude potrebné rieši
Na naše otázky odpovedal
Pavol Michalík, predseda KR
OZP Žilina.
l Ako prebiehali avizované
organizaèné meny v pôsob nosti Žilinského kraja ?
Hekticky.Dalobysatopovedaajtýmtojednýmslovom.Realizácia pomerne závažnej zmeny
v organizaènej štruktúre KR PZ
Žilina situovaná do posledných
trochdníroka2010(jedenznich
bol samozrejme „na Silvestra“)
sama osebe má urèitú výpovednú hodnotu. Realizácia orga-

nizaènýchzmiennaKRPZŽilina
bola jednoducho „narýchlo“. Jej
èasovéumiestnenievsamotnom
závere roka – to sa bez drobnejšíchnedostatkovneobišlo.
l Èo na to hovoria ¾udia ?
Rôzne.Pod¾atoho,akosaich
organizaènézmenydotkli.Akpozitívne, tak organizaèné zmeny,
ako aj ich realizáciu hodnotia
kladne. Tí, ktorých sa organizaènézmenydotklinegatívneich
hodnotiazáporne,amajú–treba
prizna, že objektívne – výhrady
aj k ich realizácii. Niektorým ¾u-

ïomsaurèiteukrivdilo,aleurobímemaximum,abysmeskrivodlivosti odstránili. Dos nepriaznivo
preOZPvyznievapredstava¾udí,
že na organizaèných (personálnych) zmenách sa podie¾ali
„odborári“. Táto ich predstava
vyplýva z toho, že zástupcovia
odborovboliprizvaníkupohovorom s jednotlivými policajtmi.
Pravda je pritom taká, že práve
až pri týchto pohovoroch sa vo
väèšineprípadovzástupcaodborov dozvedel, kam má by príslušnýpolicajtzaradený.(r)

Pri vstupe do nového roka si
dávame méty, ktoré chceme
dosiahnu. Pre rok 2010 to bolo
želanie zachova status v oblasti zamestnanosti a ich mzdového zabezpeèenia. Snažili sme
sa udrža
aj vývoj v
oblasti
MTZ. Od zaèiatku roka však vývoj v oblasti finanèného zabezpeèenia naznaèoval, že to
nebude ¾ahké. Obdobie od septembra do decembra bolo poriadne napäté, no ustálo sa to.
Napriek tomu v októbri prišli
informácie o nevyhnutnosti zníži poèty obèianskych zamestnancov. Udialo sa to v dôsledku
zoškrtania mzdového zabezpeèenia pre túto kategóriu zamestnancov. Reè èísel bola
hrozná. Snažili sme sa ustriehnu, aby prepúšanie nezasiahlo zamestnancov, ktorých
mzda je jediným zdrojom zabezpeèenia rodiny. Na východe
republiky je nedostatok pracovných príležitosti, preto každá
strata zamestnania je potenciálnou možnosou mnohých
rodinných tragédií a tým sme
chceli zabráni.
Plánované organizaèné zmeny v závere roka zasiahli aj policajtov. Išlo predovšetkým o
zaèlenenie príslušníkov železniènej polície do štruktúr Policajného zboru. Zmeny sa dotkli tiež policajtov zaradených v
službách ÚJaKP. Obdobie bolo

poznaèené blížiacim sa záverom roka, no hlavne neskorou
informovanosou o konkrétnych
pracovných pozíciách. Policajti
sa vypytovali, aké zmeny to prinesie, kde konkrétne budú zaradení? Presné odpovede na
ich otázky sme nemali. Napätie,
neistota boli vystupòované blížiacimi sa
vianoèný mi sviatkami. Samotné pohovory v
posledných dòoch roka priniesli
mnohým policajtom nových kolegov. Na okresnom riadite¾stve
PZ Košice sa k tomu pridalo aj
fyzické sahovanie odboru do
nových priestorov. Pre mnohých policajtov v kraji to v koneènom dôsledku boli zmeny
miesta výkonu práce a nové
pracovné pozície. Nie každý policajt, ktorého sa zmeny dotkli
bol s výsledkom spokojný. Preto sme s vedením Krajského
riadite¾stva riešili niektoré prípady nespokojných policajtov.
Mnohé prípady sa v budúcnosti
ešte doriešia. Do nasledujúceho obdobia je potrebné, aby
sme na pracoviskách boli k sebe tolerantní. Tolerantní musíme by hlavne k tým kolegom,
ktorých sa zmeny dotkli. Želám
všetkým kolegom na nových
postoch, aby našli spôsob a
priestor pre splnenie uložených
cie¾ových úloh na nových útvaroch a nových pracovných pozíciách.

Obdobie plné zmien

Mária Molnárová,
KR OZP Košice

Reorganizácia z iného poh¾adu
NatémureorganizáciavPZ
sahovoríodnástupup.Spišiaka do funkcie Prezidenta PZ v
médiách,pochodbách,píšesa
v novinách, avšak reorganizácia prebehla rýchlo a krátko.
Aby som svoje slová upresnil
dòa 24.9.2010 na zasadnutí
RadypredsedovOZPvSRsom
upozornil a zároveò som sa
opýtal,sakýmèasovýmpredstihomsapolicajtiaobèianskizamestnanci dozvedia kde budú
od1.1.2011pracova.Odpovedal mi pán prezident, že ¾udia
budú vèas informovaní, aby sa
vedeli pripravi na zmeny.
Napriektomusimyslím,žepohovory robené s ¾uïmi (èi už
policajtialeboobèianskipracovníci) v dòoch 29. 12. 2010 až
31. 12. 2010 je nedôstojné a
ne¾udské. Aby sa dòa 31. 12.
2010 dozvedel niekto, že ïalej
sasnímužnaobdobnejfunkcii
nepoèíta a môže ís na nižšie
funkcie, poprípade je zaradený
na okresné riadite¾stvo vzdialené40kmoddoterajšiehopôsobiska,jedosneseriózne.Pod¾a
mòa bol zneužitý odsek 5 èl.3
Kolektívnejzmluvy„Ministerstvo
najmenej 60 dní pred uskutoènením organizaèných a
štrukturálnych zmien tieto prerokujesodborovýmzväzom.Ak
je zástupca odborového zväzu
èlenom komisie pripravujúcej
organizaèné alebo štrukturálne
zmeny,nemusíbytátoèasová
lehotadodržaná.“,kdeumožnili
by èlenom komisie pripravujúcejorganizaènézmenyadefini-

tívnapodobazmienbolazaslaná na krajské riadite¾stvá dòa
28.12.2010.Upozoròovalsom
natoajkvôlitomu,žetaktoisto
prebehla reorganizácia v roku
2003. Je pravda, že ukrivdení
sacítiliviacerí,èojedaòoukaždej reorganizácie, ale ¾udia nie
sú len kusy a poèty a zaslúžia
si, aby boli vèas informovaní o
ich zaradení. Darmo sme mali
informácieopresunocharušení urèitých funkcií, konkrétnych
policajtovazamestnancovsme
nevedeli informova, že kde
skonèia1.1.2011.
Vroku2003smetiežspájali
dojednéhoútvaruoperatívnych
pracovníkov a vyšetrovate¾ov,
ale zámer spoji tieto pracovné
náplne do jednej osoby sa mi
zdá prisilný. Odôvodnenie, že
vyšetrovateliabudúmenejzaaženíneobstojí,pretoževyšetrovate¾ bude robi len procesnú
stránkuanieoperatívneúkony.
Aj hodnotiace kritériá sú takýmto spôsobom nastavené,
ani jeden vyšetrovate¾ nemá
možnoszvýšisi„kredit“kriminálnouinformáciou.Naèobyto
tedarobil?Anihodnotenieoperatívcov v èasti A – služobná
èinnosniejeúplnekóšer,pretožepodnetynazaèatietrestnéhostíhanianiesúvšetkyrovnakonároènevypracovávané.Doteraz tu bola možnos z èasti
subjektívneho hodnotenia nadriadeného, pretože len priamy
nadriadenývedelrozlíši,èizloèin bol objasnený nároènejšou
(Pokraèovanie na strane 6)
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DarujteOZPvSR2%zosvojejdane!
Pomôžetekolegomablízkym!
Vážené kolegyne,
kolegovia,
Je tu čas, kedy môžete
rozhodnúť o tom, komu pomôžete darovaním sumy 2 %
zaplatenej dane zo svojich príjmov zo závislej činnosti za uplynulýrok2010.
Podľa § 50 zákona o dani
z príjmovmôžetesvojmumiestne
príslušnému správcovi dane
v prípade,akVámzamestnávateľ
vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo
závislejčinnosti odvádzanýchza
rok 2010, odovzdať vyhlásenie,
v ktorom uvediete, že suma do
výšky2%zaplatenejdanesamá
poukázať Vami určenej právnickejosobe,ktoroujeajOdborový
zväzpolíciev SR.
Prečo práve OZP v SR?
OZP v SR použije darované
finančné prostriedky na pomoc
v oblastisociálnychistôtbývalých
príslušníkov PZ a zamestnancov
MVSR,prípadneichpozostalých
a sirôt. Túto možnosť naozaj
máte – využijete ju, ak darujete
svoje 2% Odborovému zväzu
políciev SR.
Odborový zväz polície v SR
ako nezisková, samostatná,
dobrovoľná, nezávislá organizácia zastupuje záujmy a oprávnenéprávasvojichčlenov,ale
rovnakoajostatnýchzamestnancov Ministerstva vnútra SR. Náš
sociálny systém nerieši a ani
nemôže riešiť všetky problémy,
ktoré postihli našich kolegov
a blízkych.Pretoajtoutoformou
chceme byť – aj vďaka Vám –
nápomocnípriaspoň čiastočnom

zmiernení ich sociálnych ťažkostí.
Odborový zväz v SR je uvedený na zozname prijímateľov,
ktorým sa môže podiel do výšky
2% zaplatenej dane poukázať a
ktorý vydáva Notárska komora
Slovenskej republiky do 15. januára každého roka, v ktorom
možno prijímateľovi túto sumu
poukázať.
V prípade záujmu tlačivá
potrebnénapoukázaniesumydo
výšky 2% zo svojich daní zo
závislejčinnostizarok2010nájdete aj na webovej stránke Odborovéhozväzupolíciev SR.Je
toPotvrdenieozaplatenídanea
Vyhlásenieopoukázanísumy.
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:
1. Postup platí, ak Vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov
na daň. Zamestnávateľ je povinnýurobiť zúčtovaniedo15.2.
2011.
2. Požiadajtezamestnávateľa,
abyVámvystaviltlačivoPotvrdenieozaplatenídane
3. Z tohto Potvrdenia si viete
zistiť dátum zaplatenia dane a
vypočítať 2% z Vašej zaplatenej
dane – to je maximálna suma,
ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma
všakmusíbyť minimálne20Sk.

Reorganizácia z iného poh¾adu
(Pokraèovanie zo strany 5)

prácou (prípadne dlhodobým
použitím viacerých aj technickýchprostriedkov),alebojednoduchou náhodou. Pokia¾ chcemebyúplneobjektívni,ajtieto
skutoènostibysamaliodzrkadli v hodnotiacich kritériách.
Keïžesomnaèreldohodnotiacich kritérií. pri policajtoch OO
PZ mi chýbajú hodnotenia
rôznych úkonov (napr. doruèovanie písomností, predvedenie
na žiados iného orgánu atï.),
èo zaberá nemalú èas služby
týchto policajtov. Úkony, ktoré
niesúhodnotené,nebudúvykonávapoctivo,odpíšuichodsto-

Pod¾a predsedu bratislavskej Krajskej rady OZP Stanislava Chajdiaka odborári zo
základnýchorganizáciívnímajú
ve¾a chaosu, ktorý sprevádzal
posledné dni uplynulého roka.
¼udia sa pod¾a jeho slov boja
razantnýchzmien,zktorýchsa
niektorézdajúnepremyslenéa
prirýchle.Pod¾ajehoslovpanuje v radoch policajtov neistota,
vyplývajúca z rozhodnutí, nad
ktorými nemali kedy ani premýš¾a, lebo boli postavení

la (nepodarilo sa, nebol doma
atï.).
Nie som odporcom nastaveniaurèitýchhodnotiacichkritérií,
aninechcemlenkritizovaabudem rád, keï aj radoví policajti
sabudúmôcvyjadri,èodoplni
do hodnotiacich kritérií, lebo
možnoniekaždýnadriadenýsi
všimne každý úkon, ktorý policajti musia vykona na dosiahnutie stanoveného cie¾a.
Držímpalcepánoviprezidentovi
PZ, aby mu jeho zámer vyšiel
tak ako to prezentuje na verejnosti.
Viktor Kiss,
predseda KR OPZ Nitra
pred hotovú vec. ¼udia však
veria, že „èas to utrasie“. Presun skráteného vyšetrovania
na OO PZ však opýtaní ¾udia
vítajú.
Predseda KR OZP v Banskej Bystrici Dušan Harvát
oslovil mailom všetkých predsedov základných organizácií.
Pod¾a množstva reakcií však
predpokladá, že zmeny nevyvolali výraznejšie negatívne
reakcie,skôrešte¾uïomchýba
dostatok informácií, èo a ako
budeïalej.

Humenèania vo vynovenom

4. Prečítajte si Poučenie na
vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa
nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
5. Údaje o Vami vybratom
prijímateľovi OZP v SR sú už
uvedené v tlačive Vyhlásenie.
Zvyšné údaje spolu so sumou,
ktorú mu chcete poukázať, je
potrebnédoplniť.
6. Obetietotlačivá,tedaVyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2011 na daňový
úradpodľaVášhobydliska.
7. Daňové úrady majú 90 dní
od splnenia podmienok na to,
aby previedli Vaše 2% v prospechVamivybranéhoprijímateľa.
Poznámky:
l Do kolónky ROK sa píše
2010
l Tento rok sa obe tieto
tlačivá podávajú výlučne na daňovýúradpodľaVášhobydliska.
l Čísla účtov prijímateľov
nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na
účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte
celúdaň daňovémuúradu.

OdvèerajškanájduHumenèaniaobvodnýchpolicajtovvbudove na rohu Sládkovièovej a
Hviezdoslavovej ulice. Bývalá
materská škola, v ktorej doteraz
obvodnéoddeleniepolíciesídlilo,
zmenila svoju vizáž nielen zvonku,aleajzvnútra.
Budovu obvodného oddelenia
polície (OOPZ) už poznaèil zub
èasu a nespåòala potreby nielen
samotných policajtov, ale ani
obèanov, ktorí v nej nieèo vybavovali.Ministerstvovnútravroku
2003 zaradilo jej rekonštrukciu
do svojho plánu investiènej výstavby. Pod¾a prešovského krajskéhopolicajnéhoriadite¾aJozefa Semana bolo síce na stavbu
vydanéstavebnépovolenievroku2005,nokvôlinedostatkupeòazívrezortevnútrastavbupre-

sunuliažnarok2009.Vjehozáverebolužjasnývíaztendrana
dodávate¾astavby,ktorýmsastal
TopstavSnina.Stavbárisistavenisko prebrali koncom januára
tohto roku. Poèas rekonštrukcie
sa im podarilo do termínu dokonèenia stavby stihnú aj dodatoènú požiadavku polície, ktorou
bola komplexná rekonštrukcia
strechy. „Celkové náklady na
investiènú akciu, vrátane projektovýchprác,predstavujúsumu
1354560eur,“povedalSeman.
Budovuvèeraslávnostneodovzdaldoužívaniaministervnútra
Daniel Lipšic (KDH). Verejnos
bude môc využi novovytvorené
parkovaciemiesta,aleajbezbariérový vstup z Hviezdoslavovej
ulice.
(Korzár, 17. 12. 2010)

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
DECEMBER2010
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
84. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 63/2010 o úsporných
opatreniach na zníženie výdavkovútvarovPolicajnéhozboru
85. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
59/2009, ktorým sa zriaďuje
komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie rekreačného
pobytuvznenírozkazuprezidentaPolicajnéhozboruč.20/2010
86. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
73/2004ozriadeníšpecializovaného tímu v znení neskorších
predpisov
87. ktorýmsarušírozkazprezidenta Policajného zboru č.
45/2010 o zriadení pracovnej
skupinynazníženierozpracovanosti trestných vecí vo vyšetrovaníaskrátenomvyšetrovanína
odbore justičnej a kriminálnej
policie Okresného riaditeľstva
PolicajnéhozboruvPezinku
88. ozriadeníodbornejkomisiePolicajnéhozborunavykonanie opravnej skúšky odbornej
spôsobilostipríslušníkovobecnej
polícievBratislave
89. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
40/2009 o zriadení pracovnej
skupiny na plnenie opatrení na
zlepšenie stavu a úrovne vyšetrovaniaaskrátenéhovyšetrovanianaúradejustičnejakriminál-

nej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v BratislaveVvzneníneskoršíchpredpisov
90. okontrolnejčinnostiPrezídia Policajného zboru na rok
2011
91. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
28/2006oopatreniachnazabezpečeniespolupráceútvarovPolicajnéhozborusbankovýmisubjektami pri eliminácii násilnej
trestnej činnosti a o zmene rozkazu prezidenta Policajného
zboruč.5/2008oopatreniachna
elimináciu lúpeží v objektoch
bankovýchústavov
92. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
36/2009ourčenífunkcií,priktorýchvýkonesamôžuoprávnené
osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami v znení
neskoršíchpredpisov
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
15. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajnéhozboruč.7/2002oobjasňovaní priestupkov a prejednávaní
priestupkovvPolicajnomzborev
zneníneskoršíchpredpisov
16. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta policajného zboru č. 10/2009 o činnosti
pohotovostných policajných útvarov odborov poriadkovej polície krajských riaditeľstiev Policajnéhozboru
17. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-

ho zboru č. 17/2008 o činnosti
základných útvarov služby poriadkovej polície Policajného
zboruvzneníneskoršíchpredpisov
18. o vykonávaní skúšok z
odbornej spôsobilosti, rozhodovaní o vodičskom oprávnení a
evidovanískutkovspáchanýchv
súvislostisvedenímmotorového
vozidla
19. o stránkových dňoch a
stránkovýchhodinách
20. ktorýmsamenínariadenie
prezidenta Policajného zboru č.
12/2009 o vykonávaní dohľadu
nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, konaní o
dopravnýchnehodáchadopravno-inžinierskej činnosti v znení
nariadenia prezidenta Policajnéhozboruč.2/2010
21. opostupeútvarovPolicajného zboru pri vybraných trestnýchčinochkrádeží
22. o postupe príslušníkov
Policajného zboru proti trestnej
činnosti na úseku krádeží vozidiel
23. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 5/2010 o správovej
povinnostiahlásnejpovinnostiv
trestných veciach a o zmene a
doplnení niektorých interných
aktovriadenia
24. o činnosti útvarov služby
železničnej polície Policajného
zboru
25. opostupeprivyhotovovaní, spracovávaní a uchovávaní
digitálnych obrazových záznamovnaúčelytrestnéhokonania
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Prešporáckedetektívnepríbehyoèamisúèasníka
Spisovate¾ ¼uboš Jurík patrí medzi našich najplodnejších
autorov. Nemalá èas jeho produkcie je zameraná na oblas kriminality, píše napínavé detektívne príbehy pod názvom Kriminálne príbehy reportéra AZ. A práve tie tvoria
obsah rozhovoru, ktorý poskytol mesaèníku POLÍCIA.
l Váš literárny hrdina, novinár súdnièkár Záruba je vy myslená postava, nemohla
však vzniknú bez dôkladnej
znalosti prostredia a pomerov
Bratislavy z obdobia prvej republiky. Sám ste rodený Bratislavèan, ale „roèník nesedí“.
Ve¾a ste museli študova? Skôr
dedukujem, že najvïaènejší
zdroj je práve predvojnová,
najmä bratislavská tlaè?
Kriminálne príbehy reportéra
AZsaodohrávajúvtridsiatychrokoch20.storoèia,poslednédiely
však tesne po skonèení vojny.
Pravdaže nemohol som tie èasy
zaži,aleeštesidobrepamätám
staré bratislavské štvrte, ktorých
saèasnedotkolaktorébolivèasemôjhodetstvapresnetakéisté
ako pred vojnou, aké boli ešte
poèas prvej republiky. Domy boli
síce ošarpané, ale ulièky, námestia i ¾udové krèmy a viechy
malisvojpôvab.Dokázalsomsi
živopredstavi,akýbolvtomèase v Prešporku život, akí ¾udia
chodilipotýchtoulièkáchavysedávalivkrèmáchèipodviechami,
domýš¾alsomsi,akémaliosudy,
èibolišastní,prípadneakémohli
mapohnútkykzloèinu.Bratislava bola v tom èase multinacionálne a tolerantné mesto, žili tu
Slováci,Èesi,Maïari,Nemci,Židia, Chorváti, Cigáni… všetci
spolu dobre vychádzali, bolo to
prostemesto,kdesadaloži.Ak
tomu majestátny Dunaj, Podhradie – máte kulisu ako vyšitú. V
tomtoprostredíavtejtoatmosfére sa odohrávajú kriminálne prípady, ktoré vôbec nemajú charakter súèasných akèných prípadov.Možnositieèasytrochu/ale
naozaj len trochu!/ idealizujem,
no aj pre galérku, pre vtedajšie
podsvetie platili nepísané pravidlá, policajti mali k zloèincom
¾udskýprístupamedzizloèincami
boligentlemani.Keïže–akovravím – som tie èasy nezažil a
mestosomnepoznal,taksomsi
musel naštudova vtedajšie reálie,abyvymyslenépríbehyvyzneli vierohodne. To znamená, že
som èítal kroniky, knihy z toho
obdobiaalebootomobdobí,ve¾a
somèerpalzdenníkovaèasopisov.Ve¾aèasusomstrávilvUniverzitnejknižniciaarchívoch.Tak
samidariloskladaobrazoBratislavea¾uïoch,ktorívnejžili.
l Tvrdíte, že prípady si vy mýš¾ate, nie sú teda repro konkrétnych udalostí. Alebo niektoré? Ste celý život novinár a
spisovate¾, ako sa vžívate do
spôsobu myslenia trebárs kri minalistu? Vo vašom podaní je
Záruba vlastne takisto de tektív?
VšetkyKrimiprípadyreportéra
AZ /dosia¾ vyšlo šestnás dielov,
ïalšiedvepripravujem/súúplne
vymyslené. Nie sú to opísané
konkrétneudalosti.Aniobsahový
pôdorys, zápletka èi pointa sa
neopierajúorealitu.Jednýmslo-

vom–fikcia.Vymyslenýjeajreportér Bratislavských novín AZ
AntonZáruba,ktorýpíšepresvojenovinysúdnièkyataksaneraz
dostáva do samotného centra
udalostíazloèinu.Pravda,onne-

je k riešeniu. Vzahy medzi nimi
súkorektné,ajkeïobèasnapäté. Èinnos novinára, ktorý píše
súdnièky, má tak trochu povahu
detektíva,alenajmämázvláštne
výhody: nemusí dodržiava služobný postup, nemusí dokonca
ani dodržiava predpisy a obèas
sa pohybuje na hrane zákona.
Dozviesaazistíajto,èosapolicajnému radcovi èi súkromnému
detektívovi zisti nepodarí, pretože reportér má od vyšetrovania

O autorovi

¼UBOŠ JURÍK (nar. 1947) spisovate¾ a publicista, autor viac
ako dvoch desiatok kníh, televíznych scenárov a divadelných hier
Debutoval zbierkou poviedok Na Po¾nej ulici (1973) z prostredia
bratislavskej periférie. Druhá kniha poviedok Dlhá namáhavá cesta (1976) je tematickým rozšírením o prostredie z bratislavskej periférie, okolia Ondrejského cintorína a Medickej záhrady. ¼UBOŠ
JURÍK zostal verný bratislavskej téme aj v zbierkach poviedok Už
o tom nehovorme (1986) a Keï sa raz nahnevám (1991). Románový debut ¼UBOŠA JURÍKA Emigranti (1977) je pokusom zobrazi osudy emigrantov po roku 1968. Tento román bol preložený do
viacerých európskych jazykov, èitate¾ský úspech však autor dosiahol až románom Novinári (1984) v ktorom odkrýva motívy pôsobenia moci a poukazuje na jej slabosti. Aj tento román vyšiel v mnohých krajinách Európy. Pod¾a románu bol nakrútený rovnako
úspešný dvojdielny televízny film. V románe Spravodliví (1989) opísal prostredie justície v posledných rokoch totalitného systému.
Ïalší román Všetci sme potomkovia Kainovi vyšiel až v roku 2010.
Obsiahlu èas literárnej èinnosti ¼UBOŠA JURÍKA tvoria knihy rozhovorov s poprednými slovenskými, èeskými, európskymi a americkými spisovate¾mi.
V knihe politologických esejí Eurochaos (1997) autor uvažuje o
o novej podoby Európy v treom tisícroèí. Ïalšou knihou literatúry
faktu ¼UBOŠA JURÍKA je kniha Pokušenie moci (2002), v ktorej
opísal svoje skúsenosti zo šesroèného pôsobenia v parlamente
SR. Za túto knihu dostal ¼UBOŠ JURÍK prestížnu medzinárodnú
cenu Egona E. Kischa.
Za knihu Slovenský bigbít získal v roku 2009 cenu Krištá¾ové
krídlo a v tom istom už druhý krát cenu E.E. Kischa. Je tiež držite¾om výroènej ceny Samuela Zocha, ktorú ude¾uje Bratislavský
samosprávny kraj za rok 2009 osobnostiam Bratislavského kraja a
v tom istom roku dostal Národnú cenu Vojtecha Zamarovského za
trvalý prínos v oblasti literatúry faktu.
¼UBOŠ JURÍK dlhodobo spolupracuje so svetovým fotografom
Tiborom Huszárom, ktorému napísal textovú èas ku všetkým jeho
knihám.
¼UBOŠ JURÍK sa venuje aj detektívnemu žánru z prostredia
starej Bratislavy z rokov tridsiatych. Napísal až pä obsiahlych psycho – kriminálnych dielov, prièom každá kniha obsahuje pä noviel.
¼UBOŠ JURÍK napísal scenár k televíznemu filmu Smr ministra
(2009) o poslednej noci popraveného V. Clementisa, ako aj k
ïalším televíznym inscenáciám a filmom.
vyšetruje,neriešiprípady,alesledujeichvývoj,abymoholonich
písa. Policajný radca Zérer, komisár Galbavý a starý súkromný
detektív Gabura /bývalý policajt/
súpredstavite¾mizákona.Tooni
riešia prípady, reportér im obèas
pomôže,pletiesaimpodnohami,
niekedy sa s policajným radcom
poháda,baniekedyajonprispe-

urèitý odstup. Pravdaže, musím
sa vžíva aj do myslenia mužov
zákona, no nielen do myslenia,
aleèiastoèneajdovyšetrovacích
metód.Keïžepríbehysaodohrávajúvminulosti,metódyvyšetrovania boli celkom iné ako dnes,
menejsavyužívalatechnika,viac
dedukcia.Trebamavšaknapamäti, že Krimi prípady reportéra

AZsúpredovšetkýmliteratúroua
tam je dovolené viac, ako v
reálnomživote.Pretoèerpáminšpiráciuajzinýchdetektívnychpríbehovve¾kýchautorovtohtožánru a ich pomocou sa pokúšam
vniknúdomysleniakriminalistov.
l Èo vás viedlo k rozhodnutiu založi takúto sériu krimipríbehov? Známy spisovate¾ Ladislav Hanniker je prokurátor,
Dominik Dán je – bol operatívec, obaja viac èi menej èerpajú zo svojho celoživotného povolania, vy ste profesijne iný
prípad… Navyše sa seriál akosi rozrástol, treba obdivova
váš tvorivý potenciál, šestnás
dielov je úctyhodná pro dukcia…
Genéza Krimi prípadov reportéra AZ je dos zvláštna. Ešte
koncom roku 1988 som vydal
obsiahly román s názvom Spravodliví, ktorý je z justièného
prostredia.Písaniemadosunavilo. Chcel som si trochu oddýchnuodnároènejtémy,akoje
spravodlivosvjustíciiataksom
sipovedal,žesapokúsimo¾ahší
žáner, a to je detektívka. Vybral
somsistarúBratislavu,vymyslel
somsiAntonaZárubu–reportéra AZ – ako hlavného hrdinu a
napísalsomtripríbehy.Knihavyšla v roku 1992 /vtedy to bolo
eštevydavate¾stvoSmena,edícia
Labyrint/ vo ve¾mi ve¾kom náklade a mòa úspech prekvapil,
priamvydesil.Alezároveòajpovzbudil. A okrem toho, písanie
týchto príbehov sa mi zapáèilo,
taksompokraèoval.Anisomnevedel ako, náhle sa mi v duchu
odvíjali osudy ¾udí, ale aj dejiny
spoloènostiodroku1933praktickyaždopovojnovýchèias.Akosi
som sa nevedel zastavi a hoci
som medzièasom vydal viacero

volajú po sfilmovaní –nieèo na
spôsob Høíšní lidé mìsta praž ského. Boli nejaké pokusy?
Musím sa prizna, že seriál
Høíšnílidémìstapražskéhomám
mimoriadne rád a že aj on ma
inšpiroval k podobnému cyklu z
tohto istého obdobia. Takže by
mohlivzniknúpovedzmeHriešni
¾udiamestaprešporáckého.Zaiste som aj ja myslel na to, že by
samoholnakrútipodobnýseriál.
UžpovyjdeníprvejtrojiceprípadovmaoslovilrežisérMartinKákoš,ktorýchcelKrimiprípadyreportéra AZ sfilmova. Dokonca
vznikli aj scenáre a zdalo sa, že
sa krimi zrealizujú. Ale potom
som odišiel pracova do parlamentu,Martinmalinéprojektya
tak všetko odišlo do stratena.
Keï však pribúdali ïalšie a
ïalšieprípady,myšlienkaorealizáciivTVopäožila.Nakrútikrimiprípadyvhistorickýchreáliách
/kulisa starej Bratislavy už prakticky nejestvuje/ je ve¾mi nákladné a dobre vieme, v akých finanènýchažkostiachjenašatelevízia. Ïalší problém spoèíva v
tom,želiterárnapredlohajeèosi
celkominéakotelevíznyscenára
televízny seriál! Kým literatúra si
môžedovolirôzneodboèky,úvahy, monológy, opisy prírody a
pod.,scenármáprísnepravidláa
neúprosnúlogiku.Terazjesituácia taká, že je spracovaných
nieko¾ko scenárov a ak to dobre
pôjde,zaènúsarealizovaprvétri
príbehy.Keïbudúmaúspecha
diváckyohlas,môžemeuvažova
opokraèovaní.Režisérajproducent musia nájs vhodných hercov,dôveryhodnéprostredie,dobovú hudbu, kostýmy… Nebude
tojednoduché,viemsivšakpredstaviseriálvštýleretro,hudbuv
rytmeswinguaslovenskéhotan-

kníh /napríklad Slovenský bigbít,
VšetcismepotomkoviaKainovia
i./ a dokonca som napísal aj filmovýscenáropopraveVladimíra
Clementisa/Smrministra,vhlavnejúlohesJánomKroneromav
réžii Mira Košického/ predsa len
písaniekrimipríbehovmanato¾ko
vtiahlo, že stále pokraèujem a
stále mám nové nápady. Okrem
toho krimi prípady sa aj dobre
predávajú, takže sa nemám na
èosažova…
l Vaše krimipríbehy priam

ga, staré bratislavské krèmy a
viechy èi bary, trochu nostalgie,
trochu smútku za starými èasmi,
aleajhumorapravdaželásku–
noaneodmyslite¾nýzloèin,ktorý
bude tak èi tak potrestaný. A tomuvšetkémunesmiechýbanapätie.Ajkeïsanavšetkopozerámrealisticky,predsalendúfam,
žedivácisibudúmôcniektoréz
príbehovpozrieajnatelevíznych
obrazovkách.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímka Tomáš Singer
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Je originálne mysliacim vedcom, ktorého názory niektorých politikov i novinárov iritujú, iní im však aplaudujú, lebo výstižne pomenúvajú to, èo ostatní iba tušia. Predseda
vedeckej rady Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, profesor Peter Stanìk.
l Pred piatimi rokmi ste v
profilovom rozhovore pre náš
èasopis povedali, že Západ o
pár rokov èaká ekonomický kolaps. Vtedy sa touto možnosou nikto nezaoberal, ale o tri
roky svet zachvátila kríza, o
akej sa mnohým nosite¾om No belových cien za ekonomiku
ani nesnívalo. Ako hodnotíte
situáciu dnes?
Bohužia¾, musím poveda na
rovinu, že sme nevyriešili nijakú
zoskutoènýchpríèinkrízy.Jejzákladnoupríèinoujevirtualizáciafinanèného sektora, ktorý sa
odtrholodreálnejekonomiky.Niè
sastýmnerobí,napriekregulácii
hedgeovýchfondov,naprieksnahámoreguláciubankovéhosektoraapodobnýmopatreniam.Neriešime zásadný problém, ktorý
môžemenazvapríjmovoupolarizáciou bohatstva vo svete. Uvediem to na príklade: Za posledných 30 rokov sa objem bohatstvaSpojenýchštátovamerických zväèšil o jeden trilión dolárov. Ale 95 percent z toho bohatstvazískalo5percentdomácnostía5percentbohatstvazískalo95percentdomácností.
l Ve¾ká polarizácia bo hatstva znamená, že na jednej
strane si hàstka superboháèov
žije ako v rozprávke a na druhej strane 95 percent domácností žije na dlh. Èo z toho
vyplýva?
Táto spoloènos, keïže je založená na spotrebe, aby mohla
spotrebúva, musí bra úvery na
všetkomožné–úveryspotrebné,
hypotekárne,úverynadovolenky,
na štúdium detí atï. atï. Až sa
jedného dòa ¾udia dostanú do
stavu, že už nedokážu spláca
úvery. Keï sa to prejaví plošne,
teda keï ¾udia žijú nad pomery,
štátžijenadpomery,ajfirmy,ktoré financovali svoju expanziu
emitovaním podnikových dlhopisov a nesplácajú ich – je jasné,
žemusínasledovakríza.
l Svetová hospodárska krí za sa zaèala v Spojených štátoch. Aký podiel viny má na
tomto vývoji Európa? A ako
dlho si ešte budeme musie
uahova opasky?
Za posledných šes rokov
európske podniky emitovali 3,6
bilióna eur podnikových dlhopisov,ktorýchroènádlhováslužba
predstavuje 800 miliárd. Podniky
junesplácajúamysatvárime,že
tento problém neexistuje. Preto
musím súhlasi s malou skupinkouodborníkovtvrdiacich,žekrízapotrváešteroky–možnopä,
možno sedem a možno aj desa
rokov.
l Domnievate sa, že svet po
kríze bude iný ako pred krízou,
najmä pokia¾ ide o ekonomické
postavenie Západu?
Kríza je katalyzátorom glo-

PeterStanìk:Cenaprežitia

rodné zdroje, ak zapríèiòuje obrovskúdevastáciuprírody,taknaším problémom nie je globálne
otep¾ovanie viazané na emisie
CO2, ale naším problémom je
celkové ohrozenie života na zemi. Možno len súhlasi so scientistom Jamesom Lovelockom a

ve¾mi pesimistické? Veï v
Európe, najmä v Nemecku sa v
poslednom èase hovorí o oži vení ekonomiky…
Keï hovoríte o oživení, uvediemmalúukážkutohtooživenia.
Nemecko zažíva boom, zvyšuje
export, expanduje, prièom väèšinusvojejprodukcievyvážadoÈíny – to je super. Èínska vláda
podporujedomácuspotrebutým,
že poskytuje tzv. šrotovné na
techniku – napríklad si kúpite
chladnièku a èínska vláda vám
uhradí15percent,kúpitesiauto
auhradívám20percentzceny.
Preèotorobia?Preto,abyudržali
vlastnú zamestnanos. Doteraz
èínska vláda nepožadovala, aby
sanavýrobefinálnychproduktov
podie¾ali èínski subkontraktori.
Lenže od roku 2011 požadujú,
aby20percentsubkontraktovbolo èínskej proveniencie a ïalší
rokmožnopožiadavkastúpnena
50percent.Myslítesi,ženássa
to netýka? Avizovaný nový podnik Volkswagenu v Martine, kde
sa majú vyrába komponenty do
áut,budeprodukova90percent
výrobkov na export a z toho exportu 90 percent pôjde do Èíny.

jehoGaiateóriou,ženašaplanéta má ohrozené podmienky na
udržanieživota.Ztohtopoh¾adu,
ak sa štáty v Kodani dohodli na
tom, že roèné náklady na zníženie emisií by mali by okolo 330
miliárddolárov–jetolennepatrná suma, pretože ak sa máme
adaptova na zmenu životných
podmienok,budemeroènepotrebovadvaapolažtribiliónydolárov na adaptaèné procesy. A
keïže všetky krajiny hovoria o
nedostatku peòazí – v Európe
máme populárne termíny „rozpoètová zodpovednos“ a „kreatívne úètovníctvo za Grécko a
Írsko“–mámve¾kéobavyonašu
budúcnos.
l Nie sú vaše úvahy pri -

Ak budú plati èínske podmienky
na vývoz Volkswagenu, že sa
musí na výrobe podie¾a 20, 30,
40 percent èínskych subkontraktorov–hádajte,èosastanesnašimivýrobcami.
l Ve¾a sa hovorilo o nalievaní financií do bankového sektora a o èiernej ekonomike…Ak
sa priznáva, že na sanáciu finanèného,bankovéhosektorasa
v celosvetovom meradle muselo
použizhruba4,7biliónadolárov,
nikohonedesískutoènos,ževyše600miliárdbolozèiernej,drogovejainejkriminálnejekonomiky? To je priznanie vysokého
predstavite¾a OSN pre boj proti
drogám.Eštestálesmepresvedèení,žestaèísmernicaprotipra-

bálnych zmien, to znamená, že
skutoèné ekonomické mocenské
centrá sa presúvajú z euroatlantického priestoru na východ do
ÈínyaIndieanajuhdoBrazílie
aArgentíny.Zásadnýposunmocisaprejavujevtom,žekýmzápadnékrajinymajúvirtuálneaktíva,napísanénapapieribezreálnejhodnoty,takÈína,India,Brazília a Rusko disponujú reálnymi
kapitálovými zdrojmi, reálnymi
kapitálovýmirezervami.Tojeprvázásadnárovina.Druhárovina:
Ak je táto spoloènos založená
len na masovej spotrebe za
každúcenu,aknerešpektujeprí-

l Recept na zmiernenie
dôsledkov krízy h¾adajú všade
vo svete. Existuje nejaký ná stroj na to, ako vymaza z
nášho každodenného slovníka
slovo kríza?
Existuje jednoduchý nástroj –
odstrá
nenie korupcie. Keby bola
Na Slovensku sa ko vGréckuko
rupcianatakejúrovrupcia odhaduje na 40 až 50
ni, aká je vo Fínsku, deficit
miliárd roène. Zoberte si len
gréckeho rozpoètu by nebol 9
interview s odchádzajúcim
percent, ale len dve percentá,
britským
ambasádorom,
Grécibyplnilimaastrichtskékritéktorý hovorí, že v Sloriáanemalibyproblémy.Aletývenskej republike je miera
ka sa to aj iných krajín vrátane
korupèného predraženia veNemeckaaFrancúzska.
rejných objednávok a iných
l Aký je rozmer korupcie na
vecí 20 až 30 percent. Pri
Slo
vensku? Dá sa to nejako vyroènom finanènom objeme
èísli?
obstarávaní za sto miliárd
NaSlovenskusakorupciaodteda predstavuje korupcia
hadujena40až50miliárdroène.
20 až 30 miliárd.
Zobertesileninterviewsodchádzajúcimbritskýmambasádorom,
l Je tu ešte jeden problém – ktorý hovorí, že v Slovenskej reúspešné firmy odchádzajú do publike je miera korupèného
daòových rajov. Nepocítime aj predraženia verejných objednámy tento nezanedbate¾ný odlev vok a iných vecí 20 až 30
percent. Pri roènom finanènom
peòazí?
VÈeskejrepublikepremiestni- objemeobstarávanízastomiliárd
losvojudomíciudodaòovýchra- teda predstavuje korupcia 20 až
jov 11–tisíc k¾úèových firiem a 30 miliárd. Keby mal štát takúto
štátmátakroènývýpadokdaòo- sumu k dispozícii v hotovosti,
výchpríjmovvovýške80miliárd. okamžite môže sanova zdraZoSlovenskaodišloasi2700fi- votníctvoapenzijnésystémy.Ak
riem. Podobná situácia je v Ne- sanesiahnenakorupciu,rozkrámecku a ïalších štátoch. V akej danieaneefektívnosnavysokej
pozíciisatedanachádzanárodný politickej úrovni a ešte viac na
štát,vakejpozíciisúnadnárodné municipálnej úrovni, nikdy nebuzoskupenia ako Európska únia dedoszdrojov,ktorésazískajú
pririešenítýchtoproblémovakde zmenou daòových systémov. Je
vidie ochotu rozumne spolupra- to, akoby ste liali vodu do sita,
cova,keïžetovšetkouždávno ktoré má stále väèšie a väèšie
niejeriešite¾nénanárodnejúrov- diery. Žia¾, politici o tom nechcú
hovori.
ni?
l Nie je korupcia, ktorá je
l Súèasná vláda nedostatok
finanèných zdrojov rieši zvyšo- všade okolo nás, súèasou cevaním daní, èo je pre ministra lého systému?
financií ten najmenej namáha Ak je súèasou systému, pový spôsob okamžitého získava- tomsimusímeozrejmi,èochcenia peòazí od ¾udí. Tak to robi- meodsystému.Èichcemerieši
li aj stredovekí panovníci, teda také veci ako sociálnu solidaritu,
niè nového pod slnkom. Je ten- alebo si želáme, aby slušný dôto spôsob vymáhania peòazí chodcazomrelokamžitepovzniefektívny a perspektívny?
kunárokunadôchodok,èímzvýSamozrejme, že nie. Je na to šizamestnanosvpohrebníctvea
jednoducháodpoveï:DPHzvýši- energetickú spotrebu pre kremateojednopercento,aleenergeti- tórium.Alebozvo¾mepolynézsky
cinebudúzvyšovacenyojedno spôsob riešenia penzijnej schépercento,aleoštyri,sedemale- my.Poznáteho?
l Nie, taký zatia¾ Mikloš s
bo o desa percent. Okamžite,
ako stúpnu ceny energií, zaène Mihálom nezaviedli…
stúpaajváhak¾úèovýchpodmieJe to ve¾mi efektívny spôsob.
nok na prežitie v rodinnom Najsilnejší muži sa postavia pod
rozpoète.Avrodinnomrozpoète palmu, na palmu vylezie dôsazvýšianákladynaenergie,te- chodca,mužipalmoukývajúzbolekomunikácie, vodu a základné kanabok,akeïdôchodcaspadpotraviny približne o 30 percent. ne, dôchodok už nepotrebuje.
Pod¾aprieskumov,ktorérobilmi- Keï nespadne, udrží sa, je
nulý rok profesor Ján Bunèák, schopný a tiež nepotrebuje dôprevažná väèšina domácností chodok…
l Dá sa poveda, že v najprejde na tzv. záchovný spôsob
života,t.j.rodinnýrozpoèetpôjde bližších rokoch schudobnie na základné potraviny a náklady me?
spojené s bývaním a tým sa
Áno, celý svet schudobnie
spotreba väèšiny rodín konèí. V dos zásadným spôsobom. Potejtorovinetobudeznamena,že tvrdzujetofakt,žestáleintenzívakáko¾vek podpora živnostníkom nejšie pokraèuje proces deštrukapodnikate¾ombudeirelevantná, ciestrednejtriedy.
pretože nebudú ma spotrebu
vlastnejprodukcie.
(www.udrzatelne.sk, krátené)

niušpinavýchpeòazí?Napríklad,
ak prinesiete do banky 12–tisíc
eurvhotovosti,staèípredložidoklad, odkia¾ ich máte? Je naivné
mysliesi,žesatýmproblémvyrieši.
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