
O sú èasnej atmosfé re medzi
odbo rármi a poh¾a doch ve de nia
sme sa rozprá va li s podpred se -
dom OZP La disla vom Gra èí kom.

l Pán podpredse da, ako by
ste cha rak te ri zo va li takpo ve -
diac sú èasnú ná la du muž stva?

Zaènem obèiansky mi za mest -

nanca mi. Predåže nie pra covnej
do by sa nestretlo vša de s po cho -
pe ním, èo je na po kon lo gic ké,
usi lu je me sa však na šim èle nom
trpezli vo vysvet¾o va�, že v da nej
si tuá cii OZP vo lil menšie zlo a že
nás stá lo ve ¾a úsi lia èe li� tla ku za -
mestná va te ¾a. Mys lím si, že ve¾mi
presvedèi vo to vy jadril roz ho vor s
Ma riá nom Magdoš kom vo februá -
ro vom èís le PO LÍ CIE. Ve rí me, že

predåže nie pra covnej do by je len
do èas né a že obèianski za -
mestnanci sa azda už v bu dú com
ro ku pohnú z mies ta aj pla to vo,
pre to že za mest nanci v štátnej a
ve rejnej služ be sú naozaj ka te gó -
riou, kto rá je aj v na šom re zorte
dlho do bo za ne dbá va ná.

l Po li caj ti?
Náš predse da sa ve rejne vy -

Otáz ky re dakcie:
l Ke dy a akou for mou ste

sa obozná mi li so zne ním hod-
no tia cich kri té rií pre služ bu, v

kto rej pô so bí te? Kto a v akom
roz sa hu vás obozná mil?

l Do tý ka jú sa vás tieto kri -
té riá osobne?

l Po va žu je te stu peò svo jej
in for mo va nos ti za dosta toèný?

l Má te k ná vr hu hodno tia -
cich kri té rií konkrétne pri po -
mienky? Èo by ste na vrh li
zme ni�, upra vi�, doplni� ale bo
vy ne cha�?

Do re dakcie sme do sta li de -

siatky podnetných reakcií a za -
mysle ní, kto ré tvo ria podstatnú
èas� marco vé ho èís la PO LÍ CIE.
Kaž dý príspe vok je ozna èe ný hla -
viè kou NÁ ZOR. Ani zïa le ka sme
ne moh li zve rejni� všetky, poslú žia
však ve de niu OZP pri sústre ïo -
va ní vecných argu mentov na „ka -
librá ciu“ hodno tia cich kri té rií.
Všetkým, kto rí sa roz hod li do an -
ke ty aktívne prispie�, re dakcia aj
tou to ces tou ïa ku je.

V èísle:
l Z EuroCOP-u s.2
l Kuchyňa s otáznikom s.2
l Hodnotiace kritériá s.3-6
l Rozkazy s.7
l Ponuka Wüstenrotu s.7
l 2 percentá s.8
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Hodno�tia�ce� kri�té�riá� rozví�ri�li� po�li�cajné� vo�dy.� Od�bo�ro�vý
zväz�po�lí�cie�v�SR�vy�hlá�sil�na�tú�to�té�mu�ve�rejnú�disku�siu�s
cie¾om�do�siahnu�,�aby�v�pra�xi�kri�té�riá�pl�ni�li�základné�po�-
žia�davky�na�konkrétnos�,�me�ra�te¾nos��a�objektívnos�.�Do
tejto�disku�sie�sa�za�po�ji�la�aj�re�dakcia�PO�LÍ�CIA,�kto�rá�oslo�-
vi�la�predse�dov�základných�orga�ni�zá�cií�OZP�a�po�žia�da�la
ich,� aby� na�še� otáz�ky� sprostredko�va�li� ¾u�ïom� z� rôznych
dru�hov�slu�žieb.�Re�dakcia�za�ru�èi�la�respondentom�ano�ny�-
mi�tu.

Hodno tia ce kri té riá sú dob rá myšlienka, ale k dob rej reali zá cii ma jú ešte ïa le ko

Po�žia�davka�OZP:�konkrétnos�,�me�ra�te¾nos�,�objektívnos�

Pod¾a uzne se nia vlá dy SR mal
re zort za bezpe èi� vypra co va nie
ana lý zy so ciálne ho za bezpe èe nia
ozbro je ných zlo žiek. Bo la zria de -
ná pra covná sku pi na, v kto rej

OZP v SR za stu po val predse da
Mi ro slav Lit va. Úlo ha bo la jas ná
– cie¾om zmien má by� ze -
fektívne nie oso bitné ho sys té mu
so ciálne ho za bezpe èe nia, kto rý

je potrebné na -
sta vi� tak, aby
bol dlho do bo fi -
nanène sta -
bilný. Naj väè -
šie pro blé my v
tom to sme re
má mi nis ter -

stvo ob ra ny, je však aj v záujme
mi nis ter stva vnútra, aby oso bitný
úèet bol vždy plne se bestaèný.
Vý sled ky prá ce ko mi sie, te da

ana lý zu s návrhom zmien v zá ko -
ne mi nis ter stvo vnútra 8. marca
zve rejni lo. Ako vždy, aj te raz bol
výsle dok prá ce ve cou kompro mi -
sov, nie všetko išlo pod¾a na šich
predstáv, ale za tia¾ ide len o ná -
vrh zmien. Zme ny po va žu je me za
dô le ži té, pre to že okrem sta bi li zá -
cie oso bitné ho úètu sle du jú ïalší
cie¾, a to je sta bi li zá cia po li cajtov
v pro fe sii, zasta ve nie ná rastu po -

Rozhodnu�tie�je�(za�tia¾)�v�ru�kách�vlá�dy.�Do�dr�ží�slo�vo,�da�né�po�li�cajtom?
Mi�nis�ter�stvo� vnútra� SR� zve�rejni�lo� ana�lý�zu� sys�té�mu� so�-
ciálne�ho�za�bezpe�èe�nia�príslušní�kov�ozbro�je�ných�zlo�žiek�s
návrhmi�na�je�ho�zme�ny�no�ve�lou�zá�ko�na�è.�328.�Re�dakcia
PO�LÍ�CIA�po�žia�da�la�o�priblí�že�nie�té�my�podpredse�du�OZP�v
SR�Ma�riá�na�Magdoška:

V�ra�doch�obèianskych�za�mestnancov�i�príslušní�kov�PZ�cí�-
ti��turbu�lencie.�Ak�„obèania“�po�vlne�pre�púš�a�nia�zle�vní�-
ma�jú�pre�dovšetkým�spätné�predåže�nie�pra�covné�ho�èa�su�o
polho�di�nu,�v�po�li�cajných�ra�doch�sa�za�sa�najèastejšie�spo�-
mí�na�jú�dva�po�jmy:�hodno�tia�ce�kri�té�riá�a�sku�pi�no�vé�ciele.�

Na vr ho va né zme ny v zá ko ne è. 328: šo ku jú ca zá sadná pri po mienka mi nis ter stva fi nancií!

„Vi�dí�me�ne�do�stat�ky,�sústre�ïu�je�me�po�znat�ky�a�najmä�ná�vr�hy�na�rieše�nie“
Na té mu hodno tia cich kri té rií ho vo rí me s podpredse dom OZP v SR La disla vom Gra èí kom

Turbu�lencie
Zá ver lanské ho ro ka ne -

stál za ve ¾a, vša de bo lo cí ti�
lú èe nie s tý mi, èo odchádza li
do ci vi lu. Kto by tvr dil, že Po -
li cajný zbor ne za bo lí, keï z
ne ho odí de de sa ti na ¾u dí – a
to sa mých skú se ných – tak
jedno du cho ne má prav du. A
pr vé me sia ce tohto ro ka v na -
šom re zorte tiež ne mož no
ozna èi� za po ho do vé. Rozbie -
ha li (rozbie ha jú) sa no vé
orga ni zaèné štruktú ry s mno -
hý mi „problé ma mi rastu“, ob -
èianskych za mestnancov na -
štva lo predåže nie pra covné ho
èa su a po li cajtov za sa no vé
hodno tia ce kri té riá, o kto rých
sí ce nikto niè po riadne ne ve -
del, ale o to viac bo lo hla sov
pro ti. To všetko pa da lo na
hla vy odbo rá rov, le bo u nás
to už tak cho dí, že keï sa v
nieèom ¾u ïom po mô že, slo vo
od bo ry ne vy pustia z úst, ne -
dajboh by ešte po ïa ko va li aj
tí ostat ní, èo sa na dobrom
vždy ra di zve zú. No a keï je
pro blém, tak sú na vi ne
jednoznaène od bo ry, le bo niè
ne ro bia, a keï ro bia, tak zle
ro bia…

Èo už, ta ký je ži vot. Ten
vnútroodbo ro vý bol však na -
ozaj ži vý, pre to že pô da vý -
roèných schôdzí základných
orga ni zá cií je to pra vé mies-
to, kde sa dá najviac dozve -
die�, ale aj vy rie ši�, vysvetli�,
pohnú� ve ci dopre du. Pre to
sa na schôdzach ve ¾a dis ku -
to va lo aj o funkènosti a akcie-
schopnosti od bo ro vých orga -
ni zá cií v èa soch, keï tre ba
po ve da� jas né, roz hod né slo -
vo. Aj vnútrozvä zo vý ži vot
uka zu je, že dozrel èas na
zme ny, niekto ré základné
orga ni zá cie vzni ka jú, iné sa
rozèle òu jú, niekde za sa tre ba
urýchle ne rozhý ba� sto ja té
vo dy a hlbšie sa za myslie�,
pre èo do ká že by� aj menšia
orga ni zá cia plne akcie -
schopná a dy na mic ky sa roz -
ví ja�, iné, väèšie, za sa vi ta li -
tou nepre ky pu jú…a sú aj ta -
ké orga ni zá cie, kde èle no via
ani vi zuálne ne po zna li vlast-
né ho predse du…

Skrátka, s prí cho dom ja ri
sa vše li èo me ní – a verme,
že k lepšie mu. Obdo bie, kto -
ré má me za se bou, jasne
uká za lo, ako je dô le ži té pre -
ko na� strach o za mestna nie,
aj ne chu� ro bi� si neprí -
jemnosti, aj ali bizmus, ukry tý
tak tro chu v každom z nás.
Keï ide o ve ¾a, kaž dý by sa
mal pozrie� do zrkadla a uve -
do mi� si, že sám nikto niè ne -
do ká že.

Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie na strane 2)

(Pokraèovanie na strane 2)
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„Vi�dí�me�ne�do�stat�ky,�sústre�ïu�je�me�po�znat�ky�a�najmä�ná�vr�hy�na�rieše�nie“
slo vil za hodno tia ce kri té riá, hneï
na úvod však zdô raznil, že tieto
kri té riá mu sia by� konkrétne, me -
ra te¾né a objektívne. Žia¾, aj niek -
to rí na ši èle no via na zákla de jed -
nej vystrihnu tej ve ty v te le ví zii
hneï spus ti li pro testný krik, ho ci v
sku toènosti ešte ne mo hol nikto
ve die�, ako bu dú kri té riá v pra xi
pô so bi�. Ten to druh chodbo vých
re èí a zá ku lisných šepka ných pro -
testov osobne ve¾mi ne mám rád.
Dru hým problé mom je, že ve de -
nie re zor tu sí ce na úvodnej tla èo -
vej be se de k tejto té me jas ne po -
ve da lo, že ide o ná vrh, kto rý má
polroèné ka libraèné ob do bie, ale
zdá sa, že ïalší riadia ci pra cov ní -
ci zobra li mo del ako ho to vú vec a
vytvá ra jú dus no v útva roch. Ide
však o mo del, o ná vrh a OZP v
SR rozbie ha rozsiah lu disku siu na
té mu hodno tia cich kri té rií.

l S akou ocho tou sa stre tá -
va to to úsi lie?

V sú èasnosti intenzívne sús -
tre ïu je me objektívne pri po mien -
ky a bu de me pre sadzo va� opod -
statne né zme ny. Ve¾mi však po -
tre bu je me, aby sa ¾u dia ne bá li
ho vo ri� na hlas, pre ja vi� svoj ná -
zor, poh¾ad, a najmä aby na vrh li,

ako by sa sys tém dal zlepši�. Pri -
jí ma me aj ano nymné ná vr hy, ne -
jde predsa o me ná, ale o ob sah.
Ja lo vé kri ti zo va nie niè ne vy rie ši a
v prvej vlne ne súhla su s kri té ria -
mi sa obja vi li prá ve ta kí je din ci,
kto rí sú na chodbe vždy a pro ti
všetké mu, ale otvo re ne a na hlas
ne po ve dia ni kdy niè. My sme za
to, aby sa sys tém hodno te nia
spus til, pre to že je to úplne sa -
mozrejmá po žia davka, veï kaž dý
mu sí by� hodno te ný za svo ju prá -
cu. Všetko však bu de zá le ža� na
je ho ob sa hu. Pre ilustrá ciu kri té rií
hodno te nia sa vrá tim do ro kov
môjho pô so be nia na Po ho to -
vostnom útva re v Pe zinku, kde v
ro ku 1989 bo li na roèní koch za ve -
de né kri té ria hodno te nia pre jed -
not li vých poslu chá èov, kto ré bo li
me ra te¾né a v zá ve reènom hod-
no te ní bo li tieto vý sled ky zoh¾ad -
ne né pri ich za ra de ní na útva ry.
Prá ca ve li te ¾ov èiat bo la hodno te -
ná na zákla de sním ky dòa. Všet-
ci, kto rí bo li do tohto sys té mu za -
hr nu tí, v ko neènom dôsledku po -
cho pi li, že uve de né hodno te nie je
spra vodli vé, pre to že ma lo me ra -
te¾né vý stu py. Je smut né, že sa v
zdo ko na ¾o va ní tohto sys té mu ne -
po kra èo va lo a pri rodze ným spô -

so bom za ni kol. Dnes te da bu de
naj dô le ži tejšie, aby bo li kri té riá èo
na job jektívnejšie. Aby sa ta ké
sta li, mu sí me sa pri èi ni� pre dov -
šet kým my, odbo rá ri, pre to že je
to je di ná reálna pô da, kde sa dá
vies� dialóg zo za mestná va te ¾om.
Chce me, aby kri té riá bo li prí no -
som pre skva litne nie prá ce PZ a
sme za to, aby utvá ra li priazni vú
klí mu pre ka riérny po stup a spra -
vodli vejšie odme òo va nie. A ve rí -
me, že pos tu pom èa su tieto kri té -
riá na ozaj mô žu tak to pô so bi�.

l To bu de dlhšia ces ta…
Urèi te nesmú by� hlavnou me -

tó dou pri ich za vádza ní do ži vo ta
zastra šo va nie a vyhrážky. Cie¾om
niekto rých nadria de ných je utvo ri�
at mo sfé ru stra chu, v kto rej bu de
kaž dý sle po poslú cha�, pre to že
to mu to ty pu nadria de ných to vy -
ho vu je. Opä� sú od bo ry je di nou
inšti tú ciou, o kto rú sa tak to po -
stih nu tí po li caj ti mô žu oprie�. Vy -
pla ká va nie po chod bách im ne po -
mô že. Chcem zdô razni�, že kva li -
ta vz�a hu jednotlivca k odbo rom
sa pre ja ví vždy vte dy, keï tre ba
preu ká za� osobnú od va hu a
neukrý va� sa len za chrbát iných.
Iný mi slo va mi, te raz je viac ako
ino ke dy dô le ži tá jed no ta na šich

ra dov a rozhodnos�, jas né slo vo.
Ak sa nám nieèo ne pá èi, tre ba
uro bi� všetko pre zme nu k lepšie -
mu, ne èa ka�, kým to niekto uro bí
za nás. Pre to že neuro bí. Je to
mož no ¾udská vlastnos�, ale sú
ta kí, èo si od bo ry nevšimnú, ako
je rok dlhý, pre to že im je dobre a
spo kojne drie mu. A keï vznik ne
pro blém, zra zu kri èia – a èo ro bia
od bo ry? Neopý ta sa: a èo uro bím
ja? To to všetko si vy jasòu je me
na schôdzach základných orga ni -
zá cií, na kto rých sa zúèast òu je -
me. Prá ve v ta kýchto kri tickejších
chví ¾ach si tiež uve do mu je me,
ako je dô le ži tá ši ro ká a zomknu tá
èlen ská základòa, kto rá nevní ma
len to ne ga tívne, ale vní ma aj to,
èo dob ré sa uro bi lo, èo všetko
do ká za li od bo ry vy bo jo va�.

l Èo je najdô le ži tejšie?
Spo èiatku sa za èa lo utvá ra�

nieèo ako psy chó za, strach z
nezná me ho. Keï sa ve ci dosta -
toène vysvetlia, ve rím, že rýchlo
vznik ne konštruktívna disku sia,
ako ve ci zlepši�. A to je ve cou ši -
ro kej základne, po li cajtov vo všet-
kých dru hoch slu žieb, pre to že
prá ca po li cajtov je ve¾mi špe ci -
fická v každom dru hu služ by a
�ažko ju vtesna� do úzkej ko lónky.
Vi dí me ne do stat ky, sústre ïu je me
po znat ky a najmä ná vr hy na rie-
še nie. Tak to vy ba ve ní faktogra -
fiou a konkrétny mi návrhmi už
mô že me rovno cenne ro ko va� aj s
ve de ním re zor tu o po do be kri té rií,
kto ré sa bu dú môc� na pl no uplat-
ni� v pra xi.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 1)

è tu mla dých po li cajných dô chod -
cov. Ma te ri ál išiel do medzi re -
zortné ho pri po mienko vé ho ko na -
nia.

l Ná sled ný krok je zrejme
no ve li zá cia zá ko na è .328?

Áno, vlá da chce ná vrh no ve ly
pre ro ko va� na je seò tohto ro ka a
po tom ešte mu sí prejs� parla -
mentom, èo zrejme bu de v prvom
polro ku 2012. Mi nister vnútra SR
Da ni el Lipšic nás už vla ni na je -
sennom za sa da ní ra dy predse -
dov ZO OZP v SR ubez pe èo val,
že zme ny sa bu dú do tý ka� len po -
li cajtov, pri ja tých do PZ po na do -
budnu tí úèin nos ti zá ko na. Presne

v tom to du chu sa vy jadri la aj pa -
ni pre miérka a aj pri zve rejne ní
tohto ná vr hu zmien 8. marca
2011 mi nis ter stvo vnútra na svo -
jej we bo vej stránke opä tovne
zvý raz ni lo èer ve ným písmom, že
zme ny sa bu dú do tý ka� len no -
vopri ja tých po li cajtov.

l Nazna èu je te, že sa nieèo
zme ni lo?

Žia¾, osta li sme v šo ku, pre to -
že v rám ci medzi re zortné ho pri -
po mienko vé ho ko na nia da lo Mi -
nis ter stvo fi nancií SR zá sadnú
pri po mienku. Na vr hu je, aby sa
zme ny ne do tý ka li len no vopri ja -
tých po li cajtov, ale aj no vovznik -
nu tých dá vok!

l To je ale zá sadne nieèo
iné!

Sa mozrejme, po dob ný ná vrh
je pre OZP v SR abso lútne nepri -
ja te¾ný, po va žu je me ho za hru bé
po ru še nie slo va, kto ré nám da la
vlá da ústami pani premiérky.
Vstú pi me okamži te do ro ko va nia
s mi nistrom vnútra, sme šo ko va ní
z to ho, že mi nis ter stvo fi nancií,
kto ré je sú èas�ou vlá dy, moh lo s
ta kým nieèím vô bec vyjs�. Je ale -
bo nie je mi nis ter stvo fi nancií sú -
èas�ou tejto vlá dy?

l Èo by to v pra xi zna me na -
lo?

To je �ažké vô bec predsta vi� si
a zrejme si to neuve do mu je ani

mi nis ter stvo fi nancií. Ak by na tom
mi nis ter stvo fi nancií tr va lo, tak
OZP v SR by ve¾mi zva žo val
ïalšie kro ky a ne moh li by sme vy -
lú èi� ani ve rejné pro tes ty. Ne ch ce -
me predbie ha� uda losti, stá le ve rí -
me, že vlá da má vo svo jom po -
sto ji jas no a že do dr ží slo vo.
Dôsledky iné ho rozhodnu tia by
to tiž bo li ka tastro fálne pre ce lý re -
zort. Kaž dé mu to mu sí by� zrejmé,
nad 15 ro kov služ by je v Po li -
cajnom zbo re takmer osemti síc
po li cajtov. Už vla ni prá ve pre ne -
uvá že né vy jadre nia niekto rých
po li ti kov do šlo k desta bi li zá cii
zbo ru, keï ces tu do ci vi lu zvo li lo
vy še dve ti síc príslušní kov, èo je

smut ný re kord za ce lú do bu exis-
tencie PZ. A po dob né kro ky, aký
prá ve uro bi lo mi nis ter stvo fi nancií,
by zno va len sme ro va li k obrov-
skej desta bi li zá cii s ne do zierny mi
následka mi pre oso bitný úèet, ale
pre dovšetkým pre vý kon nos� slo -
venskej po lí cie. Mu sí me si uve do -
mi�, že už tie vla òajšie od cho dy
bo li z ve¾kej èasti zby toèné, ¾u dia
moh li ro bi� ïa lej a ne bo li by sa
vy ho di li ta ké pe nia ze na odchod-
né a na výslu ho vé dô chod ky. Len
na odchodnom sa vla ni vy pla ti lo
takmer 29 mi lió nov euro, èi že vy -
še 838 mi lió nov ko rún. To bo la
ce na za vyhlá se nia po li ti kov.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Rozhodnu�tie�je�(za�tia¾)�v�ru�kách�vlá�dy.�Do�dr�ží�slo�vo,�da�né�po�li�cajtom?
(Pokraèovanie zo strany 1)

Od pr vé ho aprí la 2010 je
zatvo re ná ob¾ú be ná ku chy òa a
je dá leò v bu do ve PPZ na Ra -
èianskej uli ci v Bra tisla ve, kto rá
po sky to va la služ by pre vy še ti síc
stravní kov. Tak to pred ro kom v
marco vom èís le PO LÍ CIE sme
uviedli, že dô vo dom pre ru še nia
pre vádzky od 1. aprí la 2010 je
dlho oèa ká va ná re konštrukcia
èasti bu do vy, v rám ci kto rej ma la
prejs� ge ne rálkou aj ku chy òa a
je dá leò.

Vý be ro vé ko na nie na do dá va -
te ¾a stav by vy pí sa lo MV SR deò
pred koncom ro ka 2009,vo
februá ri 2010 bol zná my do dá va -
te¾ stav by za 1, 8 mi lió na eur (bez
DPH). Po ôsmich me sia coch, te -
da nieke dy v októbri 2010 ma li
do dá va te lia odpíska� ho to vo.

Kaž dý, kto na vští vil areál na
Ra èianskej v poslednom ro ku,
urèi te si vši mol èu lý sta vebný
ruch. Najpodstatnejšia èas� re -
konštrukcie spo èí va la vo vý me ne

a po silne ní elek tric kých rozvo dov,
v rám ci kto rej pri bu dol na dvo re
mo hut ný náhradný agre gát a
transformá to ro vá sta ni ca, ale aj
sta vebné prá ce v prí ze mí trak tu
bo li rozsiahle. Po tom sta vebný
ruch utí chol, zve davci na kú ka li
cez zatvo re né dve re do – na
poh¾ad – ho to vej je dálne, ale ža -
lú dok si bez ve¾ké ho nadše nia
ïa lej cho dia plni� do je dálne v bu -
do ve zvá raèské ho ústa vu. Ob rá ti -
li sme sa pre to na Ing. Mar ti nu
Hrnèia ro vú, riadi te¾ku od bo ru
sprá vy nehnu te¾né ho ma jet ku a
investiènej vý stav by Sekcie eko -
no mi ky MV SR s je di nou otáz -
kou: Ke dy?

Uzá vierka nám už intenzívne
dý cha la na krk, ale mu se li sme
èa ka� až do pondelka 21. marca,
ke dy sa v po po ludòajších ho di -
nách ma lo ko na� zá važ né ro ko -
va nie všetkých za in te re so va ných:
„Po tom sa dozvie te…“

Nuž te da, už vieme, že do

konca marca sa usku toèní pre be -
ra cie ko na nie stav by, v aprí li prí -
de na rad ko lau dá cia a od 2. má -
ja pôjde už pre vádzka vy no ve nej
ku chy ne na pl no, na še ku chárky
už mô žu za èa� na ku po va� su ro vi -
ny. Vla ni tesne po Ve¾ko noèných
sviatkoch zatvá ra li, po tom ich
sko ro pre pusti li, te raz sa za sa po
sviatkoch zno va chy tia va re -
šiek…

Dô vo dom predåže nia èa su do -
dáv ky bo lo pod¾a slov Ing.
Hrnèia ro vej rozší re nie roz sa hu
prác nad rá mec pô vodné ho za -
da nia a bližšie nešpe ci fi ko va né
kompli ká cie v zmluvných vz�a -
hoch, keï sa ešte v ponde lok ro -
ko va lo napr. aj o z¾a ve z ce ny do -
dáv ky. Je dá leò by v zá ve re aprí -
la ma la by� nieko¾ko dní „v skú -
šobnej pre vádzke“, stravní kov
vraj èa ka jú no vo ty aj v systé me
objedná va nia… ale o tom všet-
kom sa viac dozvie te v aprí lo vom
èís le PO LÍ CIE.                   (er)

Ke dy zno va otvo ria ku chy òu a je dá leò v bu do ve pre zí dia?

Už�èosko�ro�(2.�má�ja),�presne�po�tri�nástich�me�sia�coch…

Pr vé dva
marco vé dni
sa v Bru se li
ko na lo riad-
ne jarné za -

sa da nie Euro COP–u (Európska
po li cajná konfe de rá cia). Re pre -
zen tu je vy še pol mi lió na èle nov
v 34 po li caj ných od bo ro vých
zvä zoch a pro fesných orga ni zá -
ciach z 25 európskych kra jín.
OZP v SR v Euro COP–e za stu -
pu je podpredse da Ma rián Mag-
doško, kto ré ho sme po žia da li o
priblí že nie prie be hu jarné ho za -
sa da nia:

Ro ko va nie už dru hýkrát viedol
I. vi ce pre zi dent Euro COP–u Mi ro -
slav Lit va. Otvo ri lo viace ro prob  lé -
mov, zno va sa napríklad do sta li
na pretras ne vy ho vu jú ce pod-
mienky prá ce po li cajtov v Lo tyš -
sku. Si tuá cia po lí cie v tejto no vej
kra ji ne EÚ je naozaj kri tic ká, vy -
ba ve nos� po li cajných sta níc je na
ve¾mi nízkej až biednej úrov ni a
Euro COP je tým ve¾mi zne po ko je -
ný, pre to že Lo tyš sko za bez pe èu je
vonkajšiu hra ni cu Schen ge nu a
vzni ka jú otáz ky, èi je tá to kra ji na
vô bec schop ná plni� svo je po vin -
nos ti vo èi Schenge nu a ako bo li
na sta ve né pri jí ma cie kri té riá. Sta -
èí azda uvies�, že ve¾mi vážnym
problé mom na lo tyš ských po li -
cajných sta ni ciach je ne dosta tok
pitnej vo dy. Cent rá la Euro COP–u
pre to ve nu je lo tyš ským ko le gom
zvý še nú po zornos�. V rám ci twin-
ningo vé ho pro gra mu sú ich „tú to -
rom“ Ho lanïa nia, kto rí do slo va

za bez pe èo va li pre po li cajné sta ni -
ce v Lo tyš sku pitnú vo du. Vážne
�ažkosti avi zo va li aj ko le go via z
Grécka a Ta lianska v sú vislosti s
prí va lom ute èencov z arab ské ho
sve ta. Euro COP v tejto sú vislosti
zintenzívni ro ko va nia s
FRONTEX–om, èo je riadia ci or -
gán EÚ pre za bezpe èe nie vonkaj-
šej hra ni ce EÚ. Gré ci si napríklad
ve¾mi s�a žo va li na sprá va nie sa
imigrantov z Ma ro ka. K že nám
po li cajtkám sa sprá va jú aro gantne
a zne va žu jú co. Pri svo jej menta li -
te si ne ve dia predsta vi�, že po li -
cajtka má v Grécku ta ké isté prá -
vo mo ci ako po li cajt – muž.

l Naš�astie, as poò ta ké to
pro blé my ne má me…

Spo mí nam pro blé my na šich
ko le gov z iných kra jín EÚ aj pre -
to, aby som uká zal, že iné
európske kra ji ny ma jú aj väèšie
�ažkosti, ako my, èím na še
nezmenšu jem. De le gá ti Euro -
COP–u sa na jarnom za sa da ní
ve no va li aj tvr dým tla kom za -
mestná va te ¾ov na dåžku pra -
covné ho èa su a cel ko vé zni žo va -
nie so ciálnych istôt za mest nan -
cov v Euró pe. Euro COP pre to
ne bu de chý ba� ani na ve¾kej
odbo ro vej pro testnej ma ni festá cii
v Bu da peš ti 9. aprí la. Nuž a spo -
me niem ešte to, že na za sa da ní
sme sa intenzívne ve no va li aj prí-
pra vám na vr chol né sne mo va nie
Euro COP–u, te da na kong res,
kto rý sa ko ná raz za šty ri ro ky a
usku toèní sa na je seò v Barce lo -
ne.                                 (er)

Z jarné ho za sa da nia Euro COP–u v Bru se li
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Po�žia�davka�OZP:�konkrétnos�,�me�ra�te¾nos�,�objektívnos�

O kri té riách hodno te nia som sa dozve del od svo jich nadria de ných,
ale aj od pra covní kov PPZ, kto rí vy ko ná va li me to dic ké ško le nie, avšak
nikto ne ve del konkre ti zo va� a odpo ve da� na na še kla de né otáz ky, ne -
jas nos ti. Zme ny sa ma do tý ka jú osobne.

Bol som ve dú ci ope ra tívne ho odde le nia a od 1.1.2011 do po sia¾ asi
3– 4x sa zme ni li kri té riá hodno te nia. Ja nuá ro vé ta bu¾ky bo li úplne
zme ne né a tieto sa stá le me nia. Stu peò in for mo va nos ti v žiadnom prí -
pa de ne po va žu jem za posta èu jú ci. Èo sa tý ka mo jich pri po mie nok a
návrhov, ho vorme o ope ra tívnych pra covní koch. Najväèší pro blém je v
tom, že do po sia¾ ne exis tu je ME TO DI KA (ofi ciálna), kto rá by presne
po pi so va la èinnos� ope ra tívne ho pra cov ní ka, vysvetli la by jed not li vé
kri té riá hodno te nia, presne sta no vi la, èo pod konkrétne hodno tia ce kri -
té rium patrí, èo zahàòa jú, aké úko ny, akú èinnos�. Exis tu je len neofi -
ciálna verzia po skyt nu tá z KR PZ.

V tom to prí pa de sa te da vy jadru jem k prí pa du, keï ne exis tu je ofi -
ciálna me to di ka:

A. Slu žobná èinnos�
hodno tia ce kri té rium
3. Informá cie k pri de le né mu prí pa du:

3.1. umožòu jú ce obvi ne nie
3.2. využi te¾ná v trestnom ko na ní

k bo du. è. 3
– De fi no va�, èo je pri de le ný prí pad.
– Je to prí pad, na kto rom pra cu jem spo loène s vy šetro va te ¾om a pl -

ním úlo hy v rám ci Plá nu vy šetro va nia?
– Je to prí pad, kto rý si sám vyh¾a dám, zaevi du jem pod èís lo a vy -

ko ná vam op. pre vierky, op. pre ve ro va nie a jed not li vé zís ka né po znat -
ky a informá cie, zís ka né do ku men ty evi du jem v zbernom spi se a
výsledkom je reali zaèný ná vrh, bez rozdie lu na vecnú príslušnos�?

– Ak sa jed ná o vlastný vyh¾a da ný prí pad, ako sa da jú vy ká za� jed -
not li vé zís ka né informá cie, v jed not li vé dni, ak ešte ne bo lo vo ve ci za -
èa té a tak ne mož no tieto informá cie vy ka zo va� do po lož ky 3.2. Do po -
lož ky 3.1 si ope ra tívny pra cov ník vy ká že až ukonèe nie op. pre ve ro va -
nia reali zaèným návrhom na príslušnú sú èas� a to v po ète 1 informá -
cia umožòu jú ca obvi ne nie. Kde sa mu za pí šu informá cie zís ka né pred
za èa tím TS?

– Èo v ta kom prí pa de, ak bu de spra co va ný ta ký to reali zaèný ná vrh,
vy ká za ný ako informá cia k pri de le né mu prí pa du, umožòu jú ca obvi ne -
nie, avšak vy šetro va te¾, prí padne po ve re ný príslušník nevzne sie obvi -
ne nie?

4. zí ska ná informá cia na vlastnom úse ku:

4.1. ve dú ca k za èa tiu trest né ho stí ha nia
4.2. využi te¾ná v trestnom ko na ní

– De fi no va� informá ciu na vlastnom úse ku.
– Ro zu mie sa pod pojmom vlastný úsek ako úsek, kde je ope ra -

tívny pra cov ník za ra de ný, te da na ná silnej, ma jetko vej, èi eko no mickej
trestnej èin nos ti, ale bo úse ky ako lú pe že, vraž dy a pod. ?

– Ako vy ká za� konkrétny príklad: Ope ra tí vec je za ra de ný na ná silnej
kri mi nálke, resp. na všeo becnej a má pri de le ný úsek lú pe že. Do sta ne
informá ciu, že tú konkrétnu lú pež, v kto rej je už za èa té na NP, vy ko -
nal Ján No vot ný. Kde si tú to informá ciu vy ká že ? Do po lož ky 3.2 k pri -
de le né mu prí pa du, le bo ho má pri de le ný, do po lož ky 3.1 avšak ne vie,
èi bu de vzne se né, do po lož ky 4.2 le bo je to informá cia na je ho úse -
ku. Sú to roz liè né % ohodno te nia, kto ré mô žu ma� znaè ný ko neè ný
vplyv na hodno te nie.

5. zí ska ná informá cia v príslušnosti OR PZ:

6. informá cia odstú pe ná:

6.1. z dô vo du vecnej príslušnosti na vyš ší útvar
6.2. z dô vo du vecnej príslušnosti na niž ší útvar
6.3. z dô vo du miestnej príslušnosti

– 1. príklad: zna lý ope ra tívny pra cov ník, po úse ku dro go vej kri mi na -
li ty, má informá cie k oso bám, kto ré konzu mu jú, prí padne mô žu ma� pri

se be ne ja ké dro gy. Na pí še ta kú to
informá ciu ku konkrétnej oso be a
za šle ju na príslušné OO PZ z dô -
vo du vecnej príslušnosti na niž ší

útvar. Ta kýchto informá cií mô že vy ká za� za 1 rok aj 70, pri èom ho vô -
bec ne mu sí trá pi�, èo s tým uro bí niž ší útvar.

– 2. príklad: Ope ra tí vec sa dozvie o ne nahlá se nej krá de ži vlá ma -
ním, o konkrétnej oso be, kto to vy ko nal a pod¾a tohto hodno te nia by
mal na pí sa� len informá ciu, že sku tok vy ko nal Ján Prav da a informá -
ciu zasla� na niž ší útvar. Kto za ru èí, že Ján Prav da sa naozaj ku skut -
ku prizná? Väèšiu skú se nos� s prá cou po dozri vých ma jú po väèši ne
ope ra tívni pra cov ní ci. V opaènom prí pa de, pre èo by sa mal viac po
získa ní informá cie o prí pad zaují ma� ope ra tí vec, získa va� svedkov,
mož no ve ci po chádza jú ce z TÈ, keï v ko neènom dôsledku to po dá
ako informá ciu na nižšiu sú èas�, kto rá je pre ne ho má lo ohodno te ná,
ale pri tom s do ku mento va ním, vy �a žo va ním, pre vierka mi stra til ve ¾a
èa su?

7. informá cia využi te¾ná k pri ja tiu riadia cich opatre ní

– Upresni� o akú informá ciu sa jed ná

Ne mož no sa sto tožni� s ná zo rom, že sa to utra sie, že je to len skú -
šobná a ka libraèná verzia, na ko¾ko sa ne mô že me ujedno ti� a ne vie me,
èo sa vlastne od nás chce, ako vlastne má me ro bi� a tá to ka libraèná
do ba by ma la by� prá ve na to, aby sme si zvyk li na tieto zme ny, do -
sta li to do ru tinnej prá ce a od 01.07.2011 plno hodnotne napåòa li kri té -
ria. Jed ná sa nám predsa o pe nia ze, o osobné, o kva li tu prá ce. Je to
len hra s èísla mi a po kia¾ ne bu de me ve die� pod sta tu prá ce, je mož né,
že sa kri té riá nesplnia, ope ra tí vec bu de ne vy ho vu jú ci a prí de o osob-
né, avšak to ne bu de chy ba v je ho prá ci, ale v zlom na sta ve ní kri té rií,
prí padne vy ka zo va ní, kde medzi jed not li vý mi po ložka mi je nieko¾ko
percent rozdiel a tak ve¾mi zá le ží, kde ve dú ci vpí še tú konkrétnu
informá ciu.

8. po èet vy pátra ných osôb (aká ko¾vek for ma pátra nia)

9. po èet vy pátra ných ve cí (aká ko¾vek for ma pátra nia)

Tieto kri té ria ne zahàòa jú uka zo va te le KI. Ope ra tívny pra cov ník mô -
že za lo ži� KZ, pri èom ten to, pod¾a zá važ nos ti, mô že ma� napr. trva nie
aj 1 rok a po èas tohto obdo bia bu de do tohto KZ vkla da� a evi do va�
KI, avšak vy ka zo va� sa ne da jú ni kde. Ce lé OPÈ te da strá ca vý znam.

po èet hodno te ných ho dín

– de fi no va�:
– je to po èet ho dín, kto rý strá vi ope ra tívny pra cov ník mi mo kance -

lá riu?
– Príklad:
1. Prac. do ba je 8 hod., odpo èí ta me 0,5 hod. ran né rozde le nie, 0,5

hod. prestávka na obed a 0,5 hod. ko niec služ by, ke dy je potrebné
spra co va� admi nistra tí vu, výsledkom je 6,5 hod. To to je hodno te ný
èas?

2. Po èas èa su strá ve nom mi mo kance lá riu sa ope ra tívny pra cov ník
stretne s I a získa informá ciu po do bu 1 hod. To to je hodno te ný
èas?

3. Po èas služ by je ope ra tívny pra cov ník na akcii za me ra nej napr.
na mlá dež, extré mizmus, dro go vú tr. èinnos�, postriežky k ma jetko vej
tr. èin nos ti, vy po má ha OPP pri DCP, zú èast ní sa akcie MOS a pod.
Tá to akcia tr vá 8 hod. To to je hodno te ný èas?

4. Po èas služ by je ope ra tívny pra cov ník v rám ci vý jazdo vej služ by
a sku pi ny vy sla ný na prí pad, kde strá vi napr. 8 hod. To to je hodno -
te ný èas?

5. Po èas služ by sa ope ra tívny pra cov ník zú èast ní pro cesných úko -
nov s vy šetro va te ¾om, je prí tomný pri vy po èú va ní svedkov, po dozri -
vých a pod, , prí tomný pri konfrontá cii, re kogní cii a ten to èas je napr.
7 hod. To to je hodno te ný èas?

To to všetko sú ve¾ké nezrovna losti, le bo prá ve ten to èas vo ve¾kej
miere ovplyvní percentá.

Úva ha ope ra tívca nad percenta mi: Ve ¾a otá zok, má lo odpo ve dí

UPO ZORNE NIE
Príspevky, pub li ko va né v

rubri ke NÁ ZOR, ne mu sia ko -
rešpondo va� s poh¾a dom vy -
da va te ¾a me saèní ka PO LÍ CIA.

S hodno tia ci mi kri té ria mi som
bol obozna mo va ný takpo ve diac
prie bežne, pre to že sa pod¾a po -
ky nov riadi te ¾a OKP me ni li nieke -
dy aj dvak rát za deò, až sa z to -
ho sta la za �a žu jú ca admi nistra tí -
va. Výsle dok: pod¾a februá ro vé -
ho hodno te nia som sa z vy so -
kokva li fi ko va né ho a vý kon né ho

vy šetro va te ¾a prepra co val do ko -
lónky nespô so bi lý. Nuž tak. Nikto
mi ne do ká zal doteraz vysvetli�
prak tic ký vý znam, le bo P PZ de -
kla ro va ný zá mer sa ta kýmto spô -
so bom ne dá do cie li� – stroj (ta -
bu¾ka) ne mô že subjektívne hod-
no ti� subjektívne schop nos ti èlo -
ve ka!!! Vy šetro va nie je „ži vý

orga nizmus“ kto rý ko ná v kaž dej
chví li a v každom štá diu svojho
ži vo ta slo bodne a abso lútne ne -

zá vis le a len ten vy šetro va te¾ (
OKP, po riadkár) je a bu de dob rý,
kto rý sa mu do ká že ope ra tívne
prispô so bi� a po rie ši� ho! Kri té riá

tvo ria, pod¾a mòa, ¾u dia, kto rí ne -
ma jú ani po òa tia od sku toènom
vý ko ne služ by na základných
útva roch. Bo lo by vhod né, aby
¾u dia, kto rí chcú „zme ni� – vy -
lepši�“ do te rajší spô sob hodno te -
nia najprv prišli as poò na tri týžd-
ne na stáž na základný útvar a
presvedèi li sa, v èom vlastne
spo èí va gro prá ce jed not li vých
funkcií!

Vy šetro va nie je „ži vý orga nizmus“

To sú ale pa ra do xy!
V me ra te¾ných cie¾och pre

jed not li vé zložky po lí cie je úlo -
ha „zní ži� po èet odcudze ných
mo to ro vých vo zi diel v ro ku
2011“. Pa ra doxne dòa 16. 3.
2011 na obed mi vo lal do
kance lá rie ob èan z okre su Ru -
žombe rok, že mu istý ob èan
odcudzil mo to ro vé vo zid lo a
uni ká s ním pravde po dobne do
ÈR. Vo vo zid le má GPS a cez
GPS ho sle du je. Vo zid lo bo lo v
tom èa se niekde pred Èadcou.
Na zákla de te le fo nické ho roz -
ho vo ru bo li za vo zidlom vy sla -
né hliadky po lí cie, kto ré ho po
spo lu prá ci s poško de ným v ten
deò do pol ho di ny zadrža li v
ob ci Klo ko èov (tesne pred hra -
ni cou s ÈR). Sa mot ný poško -
de ný po tom opa ko va ne cez te -
le fón ïa ko val za vý bornú spo -
luprá cu, že si to ani nepredsta -
vo val, že tak to rýchlo po li caj ti
vo zid lo a pá cha te ¾a zadržia.
Vy jadril abso lútnu vïa ku. Do -
konca na slu žobný te le fón mi
po slal oso bitnú SMS s vïa kou
za promptnú reakciu a zadrža -
nie pá cha te ¾a. Na zákla de to ho
sa do ve ci zainte re so va li aj mé -
dia, prí pad vy sie la la aj te le ví -
zia. A te raz pa ra dox: pod¾a ob -
èa na a mé dií vý bor ná prá ca po -
lí cie, rýchla reakcia, po ve dal by
som až ide ál, ako by si to kaž -
dý predsta vo val (to je spo -
kojnos� ob èa na). Pod¾a me ra -
te¾ných zlo žiek je však prís -
lušné odde le nie opä� vzdia le -
nejšie k k do siahnu tiu cie¾a, na -
ko¾ko týmto zvý ši lo po èet odcu-
dze ných vo zi diel (ne roz li šu je
sa, èi je objasne né ale bo nie).
Je to nezmy sel?

Poh¾ad spod Ta tier: Po li cajt
ne mô že ro bi� na úkol!O hodno -
tia cich kri té riách sme bo li in for -
mo va ní prie bežne na pra covných
po ra dách – vždy po zme ne hod-
no tia ce ho sys té mu. Sys tém sa
ma do tý ka osobne, pre to že som
po ve re ný po li cajt. Ne po va žu jem
sa za dobre in for mo va né ho,
najväèšou zá ha dou sú vzor ce,
kto ré vy hodno cu jú za da né úda je
– pod¾a mòa po èí ta jú nesprávne!
K pri po mienkam ve¾mi struène:
navrhu jem vý razne rozší ri� jed -
not li vé hodno te né kri té ria vy ko -
ná va nej prá ce, zvá ži�, èi po li -
cajná prá ca mô že by� hodno te ná
ako „úko lo vá prá ca“. Po li caj ti ne -
ma jú záujem vy ko ná va� èin nos ti,
kto ré nie sú hodno te né !!! ( je ich
pre važná väèši na ), za me ria va jú
sa len na hodno te né èin nos ti.



Au tor, resp. auto ri de kla ru jú,
že ten to no vý hodno tia ci sys tém
bu de ob rov ským prí no som pre
ka riérny rast, t.j. že jed not li vé
funkcie bu dú obsadzo va né na
zákla de dob rých výsledkov, kto ré
bu dú „objektívne“ odme ra né prá -
ve vïa ka to mu to sys té mu. Pý tam
sa, pre èo sa najprv ne vy èistil ten -
to sys tém tak, aby fun go val as -
poò rok a po tom na zákla de tohto
sys té mu by bo li obsadzo va né
jed not li vé po zí cie v rám ci PZ? No
po vo¾bách v ro ku 2010 bo li
najprv obsa de né funkcie ¾uïmi,
kto rí ma jú dô ve ru a až te raz sa
ho vo rí o tom, ako na zákla de
výstu pov z tohto sys té mu bu dú
obsadzo va né riadia ce po zí cie.
Klo búk do le, je to ozaj ši kov ný
�ah, do sa di� vša de svo jich ¾u dí a
tí to te raz ne ma jú inú možnos�, len
po zi tívne hodno ti� hodno tia ci sys -
tém, a to aj napriek to mu, že ve -
¾a ¾u dí – vrá ta ne funkcio ná rov–
ho kri ti zu je ako ne lo gic ký až zby -
toèný.

Tak že to bo li ta ké mo je krátke
úva hy resp. ná zo ry na sys tém.
Ešte do dám, resp. uve diem prí-
kla dy z mi nu los ti. Pri orga ni -
zaèných zme nách v ro ku 2004
nás presviedèa li, aké to bu de su -
per, keï vzni ka li ÚJaKP vrá ta ne
odbo rov skrá te né ho vy šetro va -
nia. V ro ku 2006 nás za se
presviedèa li, že to bol nezmy -
selný hy brid a pod. Te raz sa nás

opä� sna ží niekto presvedèi�, že
prá ve ten to hodno tia ci sys tém vy -
èis tí Po li cajný zbor od chov ných
ku sov, te da tých, èo sa len pri ži -
vu jú na prá ci „�ažných“. Ta ká per -
liè ka: nájdu sa aj ta kí funkcio ná ri,
kto rí to to všetko rea li zo va li, to
zna me ná každú jed nu zme nu
chvá li li a ve le bi li. Opä� konšta tu -
jem, že aj do po sia¾ mo hol kaž dý
nadria de ný vy hodno ti� to ho chov-

né ho ako nespô so bi lé ho na vý -
kon funkcie a pre ra di�, resp.
navrhnú� na pre ra de nie na inú.

Te raz k va šim otázkam: Oboz-
ná me ný som bol krát ko po tom,
ako to bo lo pre zen to va né v mé -
diách, no ani mo ji nadria de ní po -
riadne ne ve de li a ani doteraz ne -
ve dia, že èo sa má kde a ako
vyplòo va�. Tieto kri té ria sa ma
do tý ka jú, pre to že po tom, èo som
si za me siac február pocti vo za -

dal do sys té mu všetky ho di ny,
kto ré som od pra co val na pro -
cesných úko noch, za dal všetky
potrebné úda je, tak som vy šiel
ako ne vy ho vu jú ci. Ko le ga, kto rý
bol z me sia ca v ro bo te len
týždeò, tým, že sti hol, vïa ka mi -

nu lo me saènej
prá ci ukonèi� tri
ve ci, bol za se
uspo ko ji vý.

Informo va -
nos� o tom to
systé me je
takmer nu lo vá.
Uve diem hneï
príklad, po èul
som, že pán
pre zi dent, keï
ten to sys tém
pre zen to val na
pre zí diu, tak
hneï v úvo de
vy lú èil bod
disku sia, tak že
to bol len je ho
mo no lóg. Pá ni
z pre zí dia, keï

ško li li na šich nad ria de ných na
kra ji, tak na otáz ku jedné ho z
nadria de ných, že ne ro zu mie
nieèo mu, ten to ško li te¾ uvie dol,
že po kia¾ to mu ne ro zu mie, tak
ne má èo ro bi� na svo jej funkcií.
Do slo va sa už nadria de ní priklá -
òa jú k spô so bu ako s tým systé -
mom vy babra�, aby bo lo odde le -
nie èi od bor uspo ko ji vé.

Ja osobne ten to sys tém od -

mie tam. Mòa osobne a do vo lím si
tvrdi�, že aj kaž dé ho vy šetro va te -
¾a mô že nadria de ný objektívne
vy hodno ti� na zákla de výsledkov

mo jej prá ce, te da konkrétnych
trest ných ve ci, kto ré som ukon èil
v me sia ci, resp. ne ukon èil. Pán
mi nister sí ce vo Vra no ve nad

Top¾ou vy šetro va te ¾om po ve dal,
že kaž dá ¾udská èinnos� je me ra -
te¾ná, no bu dem mu opo no va�, v
prí pa de vy šetro va te ¾ov v rám ci
ce lé ho Slo ven s ka to možne nie
je. Kaž dá trest ná vec je to tiž iná,
kaž dý výsluch je iný, iné je vy -
šetro va nie pre èi nu, iné je vy šetro -
va nie zlo èi nu, jedno du cho ide me
me ra� èo si, èo je ne me ra te¾né a
ne po rovna te¾né. Aj jed no du chý
pre èin sa mô že skompli ko va� tak,
že vy šetro va nie tr vá aj nieko¾ko
me sia cov, ba aj rok. Mo hol by
som o tom pí sa� ve ¾a, ale uve -
diem aj ta ký príklad. Napr. Hu -
menné má spá do vú väzni cu Ko -
ši ce. To zna me ná, že keï po tre -
bu jem vy po èu� obvi ne né ho vo
väzbe, tak mu sia vy šetro va te lia
ís� do Ko šíc. V rám ci hos po dár -
nos ti sa ces ty spá ja jú, a tak sa
stá va, že kvô li jedné mu úko nu,
kto rý by tr val dve èi tri ho di ny,
strá vim v Ko ši ciach ce lý deò len
pre to, že èa kám za ïalším ko le -
gom a opaène, on èa ká za mnou.

Ten to sys tém je ve¾mi ne bez -
peè ný aj v tom, že na zákla de
tak to zís ka ných neobjektívnych
výsledkov bu de po li cajtom siah-
nu té na ich vý pla ty.

Celko vo pa nu je v Po li cajnom
zbo re z môjho poh¾a du strach
opo no va�, vyslo vi� svoj ná zor a
dos� ma prekva pu je aj ná zor ve -
de nia odbo rov, že ví ta jú ten to
sys tém.

Chá pem za ve de nie tých tzv.
sku pi no vých cie¾ov, to to je dob rá
vec, no za sa zle po da ná a ešte
horšie po cho pe ná. Riadia ci na
úrov ni okre sov sa te raz o niè iné
ne bu dú sna ži�, len o to, ako
naplni� èís la. Spo kojnos� ob èa na
už ni ko ho ne zau jí ma, hlavne aby
bo li naplne né èís la a aby bo la
objasne nos� dob rá. Uve diem
ïalší príklad: v ro ku 2001 som
mal možnos� zú èastni� sa stá že v
Ho land sku a tam sme sa pý ta li,
ko¾ko percentnú ma jú objasne nos�

trest nej èin nos ti. Ta mojší po li caj ti
osta li zasko èe ní, jed nak ani pres -
ne ne ve de li uvies� presne èís lo,
no po tom sa do pra co va li k ne ja -
ké mu èís lu oko lo 30 – 40 percent.
Ale hneï do da li, že pre nich je
prvo ra dá spo kojnos� ob èa na a
nie ne ja ké èís la. Tak že argu -
mentá cie ve de nia PZ o tom, že
ide me pod¾a ne ja ké ho sys té mu,
kto rý fun gu je vo Ve¾kej Bri tá nii,
pod¾a mòa nie sú na mieste. 

Na zá ver ešte ta kú per lu zo
sys té mu: ope ra tí vec, kto rý ob jas -
ní v me sia ci napríklad 45 vlá ma -
èiek èi už do cha tiek ale bo do -
mov, vrá ti oby èajným smrte¾ní -
kom ve ci, kto ré im bo li ukradnu té,
je stá le hor ší ako ten ope ra ti vec,
kto rý v me sia ci dá len je den rea-
li zák za ma re nie vý ko nu úradné -
ho rozhodnu tia, te da za to, že
niek to chce by� do vý ko nu tres tu
od ve ze ný.
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UPO ZORNE NIE
Príspevky, pub li ko va né v

rubri ke NÁ ZOR, ne mu sia ko -
rešpondo va� s poh¾a dom vy -
da va te ¾a me saèní ka PO LÍ CIA.

Som niž ší riadia ci pra cov ník a
tak so zne ním hodno tia cich kri té -
rií som bol obozná me ný na ško -
le ní usku toène nom na KR PZ a
následne aj na ško le ní usku -
toène nom na KDI. Obe bo li ur èe -
né pre riadia cich pra covní kov.
Ško le nie na KR PZ bo lo vy ko na -
né hro madne pre všetky služ by,
bo lo prí liš obšírne a ne posti ho va -
lo špe ci fi ká viace rých slu žieb.
Ško le nie na KDI bo lo ur èe né len
pre dopravnú služ bu, a to to hod -
no tím ako posta èu jú ce. Informá -
cie z týchto ško le ní som okamži -
te pre nie sol na podria de ných po -
li cajtov na odde le ní. Stu peò mo -
jej in for mo va nos ti po va žu jem za
dosta toèný, aj keï tok informá cii
bol dos� onesko re ný.

Kri té ria hodno te nia sa ma do -

tý ka jú prostredníctvom mnou
riade ných podria de ných, pri èom
sku pi no vý cie¾ od bo ru (zní že nie
po è tu dopravných ne hôd) z mo jej
po zí cie takmer ne do ká žem ov -
plyv ni�.

Pri po mienky
Vá hu vý konnostných kri té rií na

niekto rých úse koch na úrov ni 10
% po va žu jem za prí liš ma lú, mož -
no až de ho nestu jú cu to to kri té -
rium. Rovna ko za ma lú po va žu -
jem aj vá hu ve do mostných kri té rií

na úrov ni 20 % na iných úse koch
služ by.

Chý ba mi ujedno te nie vy -
hodno co va nia a nakla da nia úda -
jov do hodno tia cich formu lá rov –
napr. èa so vé vy ka zo va nie èin -
nos ti. Tak to napr. na jed nom út -
va re po li caj to vi ko na jú ce mu o ne -
ho dách sa vy ká že do fon du pra -
covné ho èa su na da nom úse ku

ce lá je ho služ ba a je hodno te ný
ako ne dosta toèný; na inom útva -
re sa mu vy ká že po lo vi ca služ by
a je hodno te ný ako dob rý; na
ïalšom útva re sa mu vy ká že do -
konca len 2–3 ho di ny na zrea li -
zo va nú dopravnú ne ho du a po li -

cajt sa ja ví ako su perman. Pri tom
všetci tra ja odviedli približne
rovna kú prá cu.

Pod¾a mo jich informá cii úsek
zbra ní a stre li va na odde le niach
dokla dov nie je hodno te ný vô bec.
Taktiež mi va dí, že na niekto rých
útva roch funkcio ná ri údajne v
sna he formálne vy lepši� èinnos�
riade né ho útva ru zá merne nakla -
da jú hod no ty z po lo žiek hodno te -
ných me nej (ale bo ne hodno te -
ných vô bec) do po lo žiek hodno -
te ných viac a spo lie ha jú sa na to,
že sa na to neprí de, príp. že sa
pri kon tro le obhá ja omy lom ale bo
ne ve do mos�ou, èím hneï od za -
èiatku hodno tia ci sys tém zle ka -
libru jú.

„Bezvá ho vos�“ pod sta ty
In for mo va ný som bol vo

februá ri prostredníctvom mailu a
následne na po ra dách. Najmä
vïa ka nášmu zástupco vi riadi te -
¾a OR PZ v Ša li sa po va žu jem za
dosta toène in for mo va né ho. V
hodno tia cich kri té riách mi najviac
pre ká ža „bezvá ho vos�“ pod stat -
ných èin nos tí, kto ré po riadko vý
po li cajt vy ko ná va. Sys tém ich ne -
zoh¾adòu je vô bec ale bo len v mi -
ni málnej miere.

Do pra vák: Sú to pre mòa zá ha dy

Ilustraèné fo to: ar chív

Ilustraèné fo to: ar chív

Ilustraèné fo to: ar chív



Pô so bím v po riadko vej po lí cii na
zá padnom Slo ven sku. S no vý mi
hodno tia ci mi kri té ria mi som bol
obozná me ný na dvoch slu žobných
aktí voch riadi te ¾a KR PZ. Pr vý slu -
žobný aktív viedol riadi te¾ KR PZ a
vysvet¾o val, ako sa má vy pi so va�
formu lár hodno tia cich kri té rií. Do -
vo lím si tvrdi�, že ani je den zo zú -
èastne ných riadia cich funkcio ná rov
to mu to ne po ro zu mel, na ko¾ko je ho
vý klad bol len vše obec ný a ne -
konkrétny. Je di né, èo mu všetci
úèast ní ci po ro zu me li, bo lo to, že ak
sa s tý mi to hodno tia ci mi kri té ria mi
niekto ne sto tož òu je, má si da� žia-
dos� do ci vi lu ale bo žiados� o pre -
ra de nie na inú funkciu – sa mo -
zrejme nie riadia cu. Taktiež odzne -
la vý stra ha, aby sa o no vých hod-
no tia cich kri té riách po li caj ti ne -
rozprá va li s podni ka te¾mi, po li tikmi
ale bo no vi nármi a už vô bec im ne -
po skyt li ten to formu lár.

Dru hý slu žobný aktív, kto rý zno -
va viedol riadi te¾ KR PZ, kto rý zno -
va rozprá val presne to isté, ako na
prvom aktí ve. Opä� nasle do va li
rôzne vyhrážky, že kto sa s hodno -
tia ci mi kri té ria mi ne sto tož òu je, mô -
že ís� do ci vi lu, mô že by� pre ra de -
ný a pod. Asi po dvoch ho di nách
sa do sta vil riadi te¾ zložky z PPZ,
kto rý obozná mil prí tomných s hod-
no tia ci mi kri té ria mi a na rozdiel od
riadi te ¾a KR PZ pri pustil aj disku -
siu. Tu je nut né spo me nú�, že po
množstve otá zok a hlavne kri ti ky
na no vý hodno tia ci sys tém však
ne ve del od po ve da� na mno ho otá -
zok. Úro veò in for mo va nos ti pre to
hod no tím ako abso lútne ne posta -
èu jú cu.

Následne som bol nieko¾ ko krát
obozná me ný pria mym nad ria de -
ným riadi te ¾om OPP OR PZ o spô -
so be vy pi so va nia formu lá ru hodno -
tia cich kri té rií, kto ré sa však nie ko¾ -
kokrát za týždeò me ni li, informá cie
bo li zmä toèné, nieke dy priam pro ti -
chodné. Napr. 1. marca nám bo lo
po ve da né, že všetky blo ko vé po ku -
ty je po trebné uvies� do hliadko vej
služ by, ke dy už sa mozrejme za
me siac február bo li formu lá re vy pí -
sa né.

Formu lá re mu sím vy pi so va�
kaž dý deò, aj keï viem, že sú
neobjektívne. Po ich vyplne ní za
me siac február sú z ce lé ho OO PZ
viac ako uspo ko ji ví len 2 po li caj ti,
ani je den nie je uspo ko ji vý a všetci
ostat ní sú neuspo ko ji ví.

Sa mot ný formu lár a hodno tia ce
kri té riá sú neobjektívne, le bo ne -
zahàòa jú celko vú èinnos� po li caj ta
ako napr. po èet pri de le ných prie-
stupko vých spi sov za me siac, po -
èet do ru èe ných zá sie lok hlav ne zo
sú dov, po èet vy ba ve ných rôznych
do žia da ní, po èet vy pí sa ných
akých ko¾vek lustraè ných lístkov
KO, KMV, LV, za drža né EÈ, po èet
rôznych asistencií, pre ve re ní ozná -
me ní, predve de ných osôb a pod.

Sa mot ný formu lár má nieko¾ko
ne dostatkov, a to napr. že všetci
riadia ci pra cov ní ci, kto rí ho vy pi su -
jú, hneï po prvom týždni zisti li, že
percento úspešnosti u jed not li vé ho

po li caj ta je tým vyššie, èím me nej
ho dín odslú ži po li cajt v po chôdzko -
vej službe. Tu sa vrá tim k vyššie
uve de né mu bo du. Po li cajt bol PN a
v me sia ci február odslú žil dve 12 h
služ by, po èas kto rých si vy ká zal
pod¾a sku toènosti množstvo zís ka -
ných informá cii o spá cha ní tr. èi nu
ale bo priestupku a po èet ho dín v
po chôdzko vej službe si vy ká zal
dve ho di ny. Na zákla de tohto je ho
percento úspešnosti vy sko èi li na
èís lo 700 %. Dru hý po li cajt bol PN,
následne RD, tiež odslú žil len šty ri
12 h služ by, kde si vy ká zal pod¾a
sku toènosti po èet zís ka ných in -
formá cií o trestnom èi ne ale bo
priestupku, po èet ho dín v pobchô-
dzko vej službe 6 a percento úspeš-
nosti 199 %. Ja sa te da pý tam, èo
je na tom to systé me spra vodli vé,
ak po li cajt, kto rý v me sia ci odslú ži
dve 12 h služ by je lep ší, ako po li -
cajt, kto rý slú ži ce lý me siac?

Taktiež si ne viem predsta vi�, že
by mal by� po li caj to vi vy ká za ný po -
èet zís ka ných informá cií o trestnom
èi ne ale bo priestupku až po vzne -
se ní obvi ne nia, ale bo ukon èe ní
priestupko vé ho spi su po spí sa ní
Sprá vy o vý sled ku objasòo va nia
priestupku, t. z. je utó pia, aby nad -
ria de ný dosle do val tieto informá -
cie. Na to by mu sel za mestna� ešte
jedné ho po li caj ta, kto rý by to ro bil.
Prax je ta ká, že tieto informá cie
nadria de ný vy ka zu je ihneï po pri -
ja tí ozná me nia.

Tiež sa pý tam, èo je na tom
spra vodli vé, ak si po li cajt vy ka zu je
po èet zís ka ných informá cií o
trestnom èi ne ale bo o priestupku,
ak ob èan prí de sám po da� ozná me -
nie na stá lu služ bu OO PZ? Ak by
ta ké to informá cie po li cajt ne vy ka -
zo val, tak by naozaj ne mal èo do
tohto formu lá ra na pí sa�. Usmerne -
nie – as poò to posledné – je ta ké,
že to to si má ta kýmto spô so bom
po li cajt vy ka zo va�. Tu ide o vec ná -
ho dy, keï má po li cajt vý jazd, te da
vy ko ná va reali zaènú sku pi nu, ko¾ -
ko ozna mo va te ¾ov sa do sta ví na
OO PZ a hlavne aké skut ky prí du
ozná mi�. Napr. doteraz jedno -
znaène najslabší po li cajt OO PZ
má reali zaènú sku pi nu a po èas
tejto prí du na OO PZ ozná mi� 3
ale bo 4 ozna mo va te lia skut ky, kde
je po dozri vá oso ba a už pri ozná -
me ní je jas né, že vec bu de reali zo -
va ná so zná mym pá cha te ¾om.
Jednoznaène doteraz najlepší po li -
cajt bu de vy ko ná va� reali zaènú
sku pi nu, avšak má tú smo lu, že po -
èas je ho služ by prí du na OO PZ 3
ale bo 4 ozna mo va te lia ozná mi�
skut ky s nezná mym pá cha te ¾om.
Na tom to príkla de je jasne vi die�,
že o objektívnosti ta ké ho to sys té -
mu sa ne dá ani len ho vo ri�, nie to
ešte za vies� do pra xe.

Pod¾a môjho ná zo ru formu lár
kri té rií hodno te nia v ta kejto po do be
je abso lútne neobjektívny.
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UPO ZORNE NIE
Príspevky, pub li ko va né v

rubri ke NÁ ZOR, ne mu sia ko -
rešpondo va� s poh¾a dom vy -
da va te ¾a me saèní ka PO LÍ CIA.

V úsi lí získa� èo najviac
poznatkov o fungo va ní hodno -
tia cich kri té rií vo vý ko ne sme
po žia da li o stretnu tie dobro -
vo¾ní kov z jedné ho okresné ho
riadi te¾stva na strednom Slo -
ven sku. A tak sa pri jed nom
sto le stretlo zo pár skú se ných
po li cajtov z po riadko vej a
dopravnej po lí cie (všetci viac
ako 15 ro kov pra xe), niekto rí z
nich bo li aj riadia ci pra cov ní ci.
Za ru èi li sme im ano ny mi tu, ne -
po uži li sme ani magne to fón a
tak po nú ka me z blo ku vo¾ný
zá znam to ho najpodstatnejšie -
ho, èo sme na stretnu tí po èu li.

V disku sii sme sa vrá ti li o dva
me sia ce spä�. Ako sa o hodno tia -
cich kri té riách dozve de li, po ro zu -
me li dobre, o èo vlastne ide?
Úèast ní ci sa zhodli, že informo va -
nos� ne po va žu jú za dosta toènú
prá ve pre množstvo ne jas nos tí,
kto ré im ne mal kto vysvetli�:
Ve¾mi sa niet ko ho opý ta�, na
mno hé otáz ky nám ne ve de li da�
odpo veï ani na úrov ni kra ja, pri -

tom ve ci sa dos� èas to me ni li.
Keï sme za vo la li na pre zí dium
to mu pá no vi, kto rý sa podpí sal
pod kri té riá, tak nás sekre tárka k
ne mu ani nepre po ji la, že keï ide
o vysvet¾o va nie kri té rií, má me sa
obrá ti� na kraj. Informá cie te da
bo li, ale skôr v ro vi ne ideo vé ho
zá me ru, ne jas nos ti osta li. Aj ria-
dia ci pra cov ní ci sa prizna li, že to -
mu vý kla du na kra ji ne ro zu me li.
A najhoršie bo li tie ne èa ka né
zme ny, do pla ti li na to tí, èo si ta -
bu¾ky pocti vo kaž dý deò vypåòa li
a na zá ver februá ra, resp. až za -
èiatkom marca do šla zme na.
Moh li ro bi� odzno va. Konzultá cie
te da fungu jú len slu žobným
postu pom. Pod¾a nás by bo lo
ve¾mi uži toèné, ke by na pre zí diu
exis to val ne ja ký gestor pro gra -
mu, od bor ný vy kla daè prob lé mov
a ne jas nos tí. Ro bí me, ako uzná -
me sa vhod né, ale èi to je dobre,
správne, to ne vie me. Je dos�
mož né, že v každom útva re si
bu dú do ko ló niek dá va� nieèo iné.
Ná vod na použi tie, te da me to dic -

ký po kyn je dos� struè ný, ne dá va
odpo veï na všetky otáz ky. A zá -
sadný pro blém: vzo rec na vý po -
èet je chyb ný, ro bí z dob rých
zlých a opaène! Je to evi dentná
tech nic ká chy ba pro gra mu!

Tlak „zho ra“ je enormný
Pod¾a prí tomných príslušní kov

dopravnej po lí cie sys tém je
nasta ve ný tak, že tla èí na to, aby
sa z dopravných ne hôd ro bi li ško -
do vé uda losti. Sys tém ne mo ti vo -
val ku kont ro lám na al ko hol a vô -
bec na vy be ra nie po kút v ho to -
vos ti, tla èí po li cajtov k to mu, aby
všetko „po sú va li“ na správne ko -
na nie. Ce lá si tuá cia spe je k to -
mu, že sa bu dú ro bi� len hodno -
te né ve ci a ostatné na hra ne ne -
èin nos ti, zhodli sa prí tomní. Skon-
šta to va li, že tlak na šta tistické
zni žo va nie po è tu ne hôd je
enormný: „Ro bí me v atmosfé re
stra chu. Už sme to tu za ži li a
vieme, že prá ca v ta kejto atmos-
fé re ni kam ne ve die. Rozho du jú ca
by ma la by� po zi tívna mo ti vá cia a
objektívnos� kri té rií, aby ¾u dia ne -

ma li možnos� podvádza�. Po li cajt
vždy ro bí to, èo po òom vy ža du je
sys tém, aby to bo lo pre ne ho èo
najvý hodnejšie,“ zhrnu li svo je po -
znat ky.

Prá ca po li cajtov sa pod¾a nich
do istej miery stá le mu sí hodno ti�
subjektívne, aby riadia ci pra cov ník
mal možnos� oce ni� aj „ne lukra -
tívne èin nos ti“. Riadia ci pra cov ník
z úse ku do pra vy na po kon zhrnul
vý sled ky do te rajšie ho úsi lia:
Pod¾a kla sic ké ho hodno te nia z
kníh slu žieb je ten to okres v da -
nom dru hu služ by ku koncu feb -
ruá ra najlepší v kra ji. Pod¾a hod-
no tia cich kri té rií z 32 po li cajtov bo -
li úspešní len šty ria, ostat ní „pre -
padli“. „Sys tém mu sí oriento va�
èinnos� na najzá važnejšie ve ci,
nie aby sme chy ta li cyklistov po
de di ne kvô li dvom pi vám. Te raz
sme tla èe ní k to mu, aby sme ro bi li
len to, èo sa hod no tí. Ostatné ako -
by ne exis to va lo.“

Špe ci fi ká cia!
Po riadká ri z tohto okre su sa

zho do va li s ko le ga mi v iných re -

gió noch – najväèším pro blém je,
že nasta ve nie hodno tia cich kri té -
rií ne zoh¾adòu je 70 percent prá -
ce, kto rú mu sia po riadká ri vy ko -
ná va�, rôzne bezpeènostné
opatre nia, es kor ty, „poštárèi nu“
atï. V tom sa zhodli aj skrá tenci.
Je den z nich: „Mne to pri pa dá
tak, ako by kri té riá vy pra co val
èlo vek, kto rý v ži vo te ne ro bil
trest ný spis v skrá te nom ko na ní.“.
Sys tém pod¾a nich ne zoh¾adòu je

ná roènos� jed not li vých spi sov – a
to oso bitne v prí pa doch, kto ré
neskonèia návrhom na po da nie
ob ža lo by, ale „idú na ¾ad“, ho ci s
ni mi bo lo mno ho krát ove ¾a viac
prá ce. „Najviac ve cí ide na zasta -
ve nie. Tie sa ne hodno tia. Má me
vzná ša� obvi ne nia za každú ce nu
aj s ve do mím, že nám to pro ku rá -
tor o me siac roz me tá? Ako sa to
bu de evi do va�?“ Zá ver: „Skrá -
tenci“ bu dú ro bi� všetko pre to,

aby do stá va li len spi sy, kto ré sa
„opla tí ro bi�“.

Ïalšou najfrekvento va nejšou
té mou v disku sii bo lo množstvo
ne jas nos tí oko lo chá pa nia po uží -
va ných pojmov „Informá cie sme
do sta li, ale dá va jú ve¾kú možnos�
vlastné ho vý kla du.“ Po li caj ti ne ro -
zu me jú, ako chá pa� vý znam „zve -
re ný úsek“, v kri té riách chý ba
bližšia špe ci fi ká cia èin nos tí, Nie
je napríklad jas né ani to, èo sa
ro zu mie pod pojmom zná my pá -
cha te¾. (par 206 TP). „My sme
slu žobným postu pom dá va li pri -
po mienky, èo mu ne ro zu mie me a
èo žiada me vysvetli�, ale bo
doplni�. Mys lí me si, že tá me to di -
ka mu sí by� ove ¾a podrobnejšia a
ce lý sys tém mu sí by� ove ¾a viac
špe ci fi ko va ný pre jed not li vé po li -
cajné èin nos ti, mu sí sa to zjedno -
ti� ce loslo vensky, inak naozaj
hro zí, že kaž dý si to bu de vykla -
da� po svo jom a ta bu¾ky z okre -
sov sa vzá jomne vô bec ne bu dú
da� po rovná va�“, zhodli sa.

Za zna me nal Pe ter Onde ra

Z re dakènej be se dy na jed nom stre doslo venskom okresnom riadi te¾stve

Ak�sa�sys�tém�hodno�tia�cich�kri�té�rií�nezme�ní,
po�li�caj�ti�bu�dú�ro�bi��len�to,�èo�sa�„opla�tí“

Po riadkár: z ve de nia bol ná tlak a vyhrážky

Tla èo vá be se da ve de nia re zor tu k odštarto va niu sys té mu hodno tia cich kri té rií (13. ja nuá ra 2011) sa te -
ši la neoby èajné mu záujmu mé dií.



Pra cu jem ako po ve re ný po li -
cajt PZ na strednom Slo ven sku a
hodno tia ci mi kri té ria mi som bol
obozná me ný v prie be hu ja nuá ra
a februá ra 2011 po èas pra -
covných po rád na na šom odde le -
ní ako aj prostredníctvom emai -
lov, kto ré sme obdrža li. Mys lím
si, že som bol posta èu jú co in for -
mo va ný, osobne sa ma však tieto
kri té ria ne do tý ka jú, na ko¾ko  sa
dá po ve da�, že to v podsta te ne -
mô žem bra� vážne. Je to abso -
lútne ne do mysle né a normálne
rozmýš¾a jú ci èlo vek ne mô že na
zákla de ta kých kri té rií hodno ti�
po li cajtov.

Môj ná zor: nie je normálne,
keï ja ako po ve re ný po li cajt bu -
dem ma� pri de le né spi sy, z kto -
rých je zrejmé, že bu dú vopred
odmietnu té, odovzda né na pre -
jedna nie priestupku, ale v kto rých

bu dem ma� množstvo výslu chov
a žiadostí, po sudkov, no v pod-
sta te ne bu dem hodno te ný ako
vy ho vu jú ci. Za hodno te nú do bu
ukon èím dvadsa� ta kýchto spi -
sov, a niekto uro bí tri spi sy, kde
bu de vzne se né obvi ne nie a spis
ukon èí s návrhom na po da nie ob -
ža lo by, bu de hodno te ný lepšie i
vte dy, keï v každom ta komto
spi se mu po sta èí uro bi� dva
výslu chy  a jed no vy èísle nie ško -
dy. V ïalšom má te 30 poško de -
ných osôb… Ob dob ných prí pa -
dov je omno ho viac. Kde je tu lo -
gi ka? Hne vá ma to!
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Poh¾ad�z�kra�ja:�chybne�nasta�ve�ný�vzo�rec!

S hodno tia ci mi kri té ria mi ma
obozná mi li 09.03.2011 na KR
PZ Nit ra u riadi te ¾a OPP, ale ne -
ve de li mi vysvetli� viac do ta zov z
h¾a diska ky no ló gie. Z tohto poh -
¾a du po va žu jem stu peò svo jej
in for mo va nos ti za ne posta èu jú ci,
ho ci hodno tia ce kri té riá sa ma
osobne do tý ka jú.

Na ko¾ko v PZ je stá le úèin ný
ka ta lóg èin nos tí, v prvom ra de je
potrebné po dotknú�, že no vé
hodno te nie nie je v sú la de s
uve de ným ka ta ló gom, v zmysle
kto ré ho bo li vy pra co va né náplne
prá ce pre jed not li vé èin nos ti v
PZ. V uve de nom hodno te ní je
hodno te ná len ve¾mi ma lá èas�

pra covných po vin nos tí jed not li -
vých po li cajtov. Taktiež absentu -
je hodno te nie kva li ty prá ce po li -
cajtov na mieste èi nu, kde sa
zis�u jú a zais�u jú dô ka zy potreb-
né pre trest né ko na nie, aby bo lo
mož né preu ká za� spá cha nie
skut ku po dozri vým oso bám. V
dnešných podmienkach je prá ca
na mieste èi nu za ne dbá va ná a
podce òo va ná, k èo mu doslovne
na vádza aj no vé hodno te nie. Ci -
tu jem z hodno tia ce ho sys té mu a
kri té rií hodno te nia: „do uve de -
ných ho dín sa ne za rá ta va jú ho -
di ny odslú že né v bezpeè nost -
ných opatre niach, po li cajných
akciách, pri zais�o va ní miesta èi -
nu, miesto dopravnej ne ho dy,
es kor ty, asistencie, do ru èo va nie
pí somností, admi nistra tí va, vý -
cvik a pod.“. Na ko¾ko tá to èin -

nos� v podmienkach PZ sa
neodzrkadlí v hodno te ní, je
potrebné si po lo ži� otáz ku, kto
bu de tú to èinnos� vy ko ná va�, na -
ko¾ko v uve de ných kri té riách sa
ïa lej uvádza – ci tu jem: „K jed -
not li vým hod -
no te ným èin -
nos tiam je po -
trebné tiež po -
ve da�, že po li -
cajt sa mu sí
sústre di� vždy
na èinnos� s
najvyššou vá -
hou, kde mô že
v prí pa de získa -
nia nadprie -
merné ho koe fi -
cien tu naj viac
získa�, ale na -
opak aj stra ti�.
Je rozdiel ma� v
ne ja kej èin nos ti
vá hu 40% a
získa� viac tu,
ako pri vá he
2–3% ako je
sta no ve né pri
niek to rých èin -
no s tiach (po -
zrie� for mu lár–
informá cie)“ Z
uve de né ho je
sa  moz re jmé ,
že po li caj ti sa
bu dú ve no va�
po èas vý ko nu
služ by hlavne
kri té riám pod¾a kto rých bu dú
hodno te ní a ostat ným èin -
nostiam sa bu dú vy hý ba�, ale bo
ich za nedbá va�.

V hodno te ní je zahrnu tá aj ky -

no ló gia. Je na za mysle nie, pre -
èo z hodno te nia bo lo vy òa té po -
rieène odde le nie a hi po ló gia, z
uve de ných útva rov bo li vytvo re -
né špe cia li zo va né útva ry, ale z
ky no ló gie ne bol vytvo re ný špe -
cia li zo va ný útvar. V sú èasnom
sta ve je ne po cho pi te¾né, že ky -

no ló gia bu de hodno te ná dvo mi
hodno te nia mi a to v zmysle N
MV è. 33 a hodno tia ce ho sys té -
mu, kto ré nie sú vzá jomne pre -
po je né.

Ky no lóg: medzi dvo ma ka meòmi

Pra cu jem na ne ho dovke, a
tak len za ne ho dovku by som
rád pri po me nul èo je náplòou
prá ce ne ho dovká ra. Rá no sad -
nem do Multi va nu a ce lý deò
jazdím a do ku mentu jem do prav -
né ne ho dy. Doteraz bol ne ho -
dovkár hodno te ný za kva li tu
zdo ku mento va nia a spra co va nia
dopravnej ne ho dy, ale bo pri de -
le né ho trest né ho spi su. Ce lá
èinnos� ne ho dovká ra sme ru je k
to mu, aby súd, prí padne správ-
ne ko na nie pre behlo bezproblé -
mo vo a rýchlo. Za èo iné ma
chcú hodno ti� pá ni ho re? Ja sku -
toène ne mám èas h¾a da� oso by
na pátra ní, ale bo niekde me ra�
rýchlos� a dá va� po ku ty. Doprav-
nú ne ho du si do ku mentu jem

sám. Riadim ha si èov, le ká rov,
pohre bá kov, ro bím si sám fot ky,
zais�u jem a vy hodno cu jem sto -
py, vy ba vu jem pit vu atï….
Všetko sám. Pri smrte¾nej ne ho -
de strá vim v prá ci aj 30 ho dín
do ku mento va ním na mieste
dopravnej ne ho dy a pí sa ním,  a
to je len za èia tok. Na vykradnu -
tom no vi no vom stán ku je kom-
pletný vý jazd so pso vo dom,
techni kom, kri mi nálkou a ne viem
kým ešte. 

Opa ku jem, ne ho dovkár je na
všetko sám. Pre to môj ná zor je
ten, že ne ho dovkár mô že by�
hodno te ný len za kva li tu a
rýchlos�, le bo na iné ne má èas.
Všetko ostatné je na úkor kva li -
ty.

Ne ho dovkár je na všetko sám…

Pod¾a hodno tia cich kri té rií
bo lo náš kraj hodno te ný v plu -
se. Ne spl ni lo všetky uka zo va -
te le, spl ni lo len ne ho do vos�,
kto rá však má ta kú vá hu, že
kraj vïa ka to mu spl nil na 108
%, ale ostatné uka zo va te le pre -
važne bo li ne uspo ko ji vé.

De vä�de siat percent obvod-
ných odde le ní je ne uspo ko ji vých,
šta tistické uka zo va te le pod¾a sú -

èasných kri té rií však plnia a vý -
sled ky ma jú dob ré. Hodno te nie
pod¾a šta tistických uka zo va te ¾ov
ne ko rešpondu je s nasta ve ným
hodno te ním. Nie sú hodno te né
niekto ré èin nos ti, kto ré sú na
obvodných odde le niach bežne
vy ko ná va né, napr. èin nos ti pri
futba lo vých a ho ke jo vých zá pa -
soch a pod. Konkrétne èin nos ti
bu dú vy pichnu té a bu dú predme -
tom pripra vo va nej ana lý zy.

Hodno te nie vy chádza z uka -
zo va te ¾ov ro ku 2009 a 2010, èo v
prí pa de niekto rých útva rov nie je

objektívne. V jed nom z okre sov
nášho kra ja sa po vý me ne ve de -
nia šta tistické uka zo va te le v  ro ku
2009 a 2010 zlep ši li približne o
30 %, kým zlepše nie na iných
útva roch v kra ji bo lo medzi roène
od 1 do 4 %. Pod¾a no vých kri té -
rií mu sí ten to okres postu po va� v
trende z ro ku 2010, to zna me ná
vý sled ky v ro ku 2011 mu sí zlepši�
o 30 % a ostatné útva ry len oko -
lo 4 %, èo je už neobjektívne. Pri -
tom okres je už na hra ni ci svo jich
mož nos tí. Ne ustá le tam pri bú da jú
no ví po li caj ti, má najväèší od liv
skú se ných po li cajtov na in útva ry
v meste. Zlepše nie po opatre -
niach na OR PZ prišlo, ale sú -
èasné hodno te nie je pre ten to
útvar likvi daèné. Pod¾a no vé ho
hodno te nia ani je den útvar –
okrem pátra nia – ne vy ho vel.

Hodno te nie dopravných ne hôd
je opaè né. Pod¾a nás je chybne
nasta ve ný vzo rec, pre to že to vy -
chádza tak, že èím je viac ne hôd,
tak ma jú do pra vá ci na útva re lep-
šie vý sled ky a tým aj ce lý útvar.

Chý ba jed not ný ma nu ál pre
hodno te nie jednotlivcov s po -
drob ným výkla dom. Kaž dý to na -
hadzu je pod¾a se ba, èo mô že by�
aj subjektívne a nie kaž dý je v ta -
kýchto èinnostiach zbehlý, èím
mô žu nasta� chy by.

Po�žia�davka�OZP:�konkrétnos�,�me�ra�te¾nos�,�objektívnos�

UPO ZORNE NIE
Príspevky, pub li ko va né v

rubri ke NÁ ZOR, ne mu sia ko -
rešpondo va� s poh¾a dom vy -
da va te ¾a me saèní ka PO LÍ CIA.

Hodno tia ce kri té riá pre vy -
šetro va te ¾ov KP nám bo li ozná -
me né rozda ním ta bu liek na po -
ra de a ani nadria de ní ne ve de li
de fi no va�, èo sa za kri té ria mi
skrý va. Kri té riá sa ma do tý ka jú
osobne .Stu peò in for mo va nos ti
po va žu jem za ne dosta toèný
nielen vo vz�a hu ra do vých po li -
cajtov od ve de nia, ale aj od vyš -
ších funkcio ná rov k riadia cim
pra covní kom na niž ších stup -
òoch.

Èas to sú ¾u dia hodno te ní za
to èo ne ve dia ovplyvni�, a nie sú
hodno te ní za to, èo sku toène ro -
bia. Napríklad vy šetro va te¾ na
OEK je hodno te ný za po èet
vzne se ní obvi ne ní a spra co va -
nia návrhov na po da nie ob ža lo -
by. Vy šetro va te¾ na tom to odde -
le ní ne má v ná pl ni ope ra -
tívno–pátra ciu èinnos�, to je ná -
plò prá ce ope ra tívnych pra -
covní kov. Ak je dosta tok dô ka -

zov, kaž dý vy šetro va te¾ vzne sie
obvi ne nie hneï po obdrža ní
reali zaèné ho ná vr hu. Na OEK
OR PZ gro vy šetro va te¾skej prá -
ce tvo rí vy ko ná va nie pro ces -
ných úko nov v prí pa doch, kto ré
sa èas to po me sia coch èi ro -
koch konèia za sta ve ním trest -
né ho stí ha nia, ne raz to tiž pro ku -
rá tor ne do vo lí vznies� obvi ne nia
ale bo odmietnu� ve ci. V tom to
prí pa de je ná roènejšie do ká za�,
že sa trest ný èin ne stal a vec
zasta vi�, ako do ká za� vi nu a
spra co va� ná vrh na po da nie ob -
ža lo by. 

Napriek to mu zasta ve nie
trest né ho stí ha nia z dô vo du, že
sa po ro koch vy šetro va nia zisti -
lo, že sku tok nie je trest ným èi -
nom, nie je hodno tia cim kri té -
riom prá ce vy šetro va te ¾a. Èo
má vy šetro va te¾ ro bi�, keï do -
sta ne pri de le né spi sy o konkur-
zoch, podvo doch, da niach a po
èa se sa zistí, že to nie sú trest -
né èi ny, ale len obchodné, res -
pektí ve obèianskoprávne spo -
ry?

Vy šetro va te¾: hodno ti� za to, èo naozaj ro bí me!

Po ve re ný po li cajt: ne rov no vá ha hodno te ní



Za budnu tie sa mo pa lu po li -
cajtom na stre che au ta ale bo
na benzínke je urèi te ne ospra -
vedlni te¾né ko na nie. Po lí cia na
Slo ven sku však dnes mu sí èe -
li� iným problé mom  a výzvam
ako sú za budnu té sa mo pa ly
jej príslušní kov. Hlavným (a
nie no vým) problé mom slo -
venskej po lí cie je vy bu do va� a
udrža� si dô ve ru obèa nov. Ako
si ju však po lí cia získa?

Pod¾a pre zen to va ných infor-
má cií ako po li caj ti má me plán
zní že nia  po è tu dopravných ne -
hôd vo svo jom obvo de, plán o
ko¾ko viac  prí pa dov  trestnej èin -
nos ti (krá de ží, podvo dov, drog…
) od ha lí me, ale bo o ko¾ko viac
priestupkov v dopra ve má me

zisti�. Sku toène naplne nie týchto
cie¾ov zvý ši kre dit slo venskej po -
lí cie u obèa nov?

Zjedno du še ne po ve da né : Ak
obja víš trest ný èin, získaš ako
po li cajt plu so vé bo dy. To to pla tí
napriek sku toènosti, že jed nou z
hlavných úloh po lí cie je pre -
vencia a predchádza nie pá cha -
niu trestnej èin nos ti. Po li caj ti na
ma lých obvodných odde le niach
PZ, kto ré ma jú v obvo de pár de -
dín, sto ja pred di le mou : Mám
pô so bi� pre ventívne, ale bo vy h¾a -
dá va� trest né èi ny.?

V extrémnom prí pa de pri
dnešnom hodno te ní po li cajtov,
ak po li cajt bu de pre ventívne pô -
so bi� tak, že trest ná èinnos� pá -
cha ná ne bu de, žiadnu ne mô že

vyh¾a da� a te da bu dem vy hodno -
te ný ako ne vy ho vu jú ci po li cajt.
Ne bu de ten pre ventívne pô so -
bia ci po li cajt na ma lom obvo de
predsa len dú fa�, že ¾u dia
nepresta nú pá cha� trest nú èin -
nos�?

Keï som nastú pil k po lí cii,
väèši na po li cajtov, kto rých som
po znal, ma la sna hu odha ¾o va�
trestnú èinnos�, respektí ve do ká -
za� trestnú èinnos� ¾u ïom, o kto -
rých sme ne po chy bo va li, že ju
pá cha jú. Ako je to dnes? Aj dnes
v mno hých mestách o mno hých
¾u ïoch všetci (nie len po li caj ti )
ve dia, že sú to ¾u dia pá cha jú ci
zlo èi ny. Ma jú aj dnes sku toène
všetci po li caj ti záujem odha ¾o va�
sku toèných zlo èincov? Ale bo
ma jú po li caj ti záujem naplni� šta -
tisticky sta no ve né kri té riá, aby
bo li dobrí v oèiach svo jich
nadria de ných?

Z poh¾a du ob èa na by som ne -
bol spo kojný s po lí ciou, kto rá sí -
ce zní ži la celko vú kri mi na li tu (ro -
zu mej evi do va nú), ale ja sa zá -
ro veò bo jím posla� svo ju dcé ru
sa mu na uli cu. Z poh¾a du ob èa -
na bu dem spo kojný, keï po lí cia
pôjde po kr ku ¾u ïom, o kto rých
kaž dý v meste vie, že sú zlo -
èinca mi a bu de sa sna ži� trestnú
èinnos� im do ká za�.

Z poh¾a du ob èa na ma viac
po te ší jed no od ha le né la bo ra tó -
rium na vý ro bu pervi tí nu ale bo

plan táž ma ri hua ny ako 15 od ha -
le ných konzu mentov drog. Z
poh¾a du šta tisti ky (hodno te nia
po li cajtov ) však 15 konzu -
mentov predsta vu je 15 prí pa dov,
kým jed no od ha le né la bo ra tó -
rium je den prí pad. Èo bu de pre
po li cajtov v te ré ne jedno duchšie,
keï ma jú zvý ši� po èet od ha le -
ných prí pa dov?

Ob èa na ne zau jí ma jú šta tisti ky
a pravde po dobne im ani ne ro zu -
mie. Ob èa na viac po te ší, keï sa
„podni ka te lia“ ty pu Va re ha pre -
sta nú vysmie va� štátnym orgá -
nom a bu dú prá voplatne odsú -
de ní, než pri chy te nie ¾u dí krad-
nú cich z le sa dre vo na kú re nie.
Ve rejnos� ne zau jí ma po kles kri -
mi na li ty o 0,5 %, ale urèi te by ju
po te ši lo, ke by po lí cia od ha li la
biele ko ne ešte skôr ako sa sta -
nú obe �a mi vraž dy.

Ve rejnos� urèi te viac po te ší
odha le nie prí pa dov zneu ží va nia
prá vo mo ci orgánmi ve rejnej
sprá vy, ma chi ná cií pri ve rejných
sú �a žiach, obcho do va nia s dro -
ga mi èi zbra òa mi ako ná rast
objasne nia drob ných krá de ží o
jed no percento.

V poslednom ob do bí v po lí cii
a justí cii za èí na via� no vý vietor.
Otáz kou zostá va, akou si lou a
akým sme rom ten to vietor bu de
fú ka� a ko¾ko špi ny sa mu po da -
rí upra ta�.

P.S.: Tak ako obèa nia potre -
bu jú ma� z po lí cie po cit bez peè -
nos ti a isto ty, tak po li caj ti potre -
bu jú na svo ju prá cu as poò isto tu,
že sa ne bu dú po kaž dých parla -
mentných vo¾bách obá va�, aká
reorga ni zá cia ich za sa èa ká.

(blog SME, 7. 3. 2011)
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Rozkazy prezidenta PZ

F E B R U Á R   2 0 1 1 

ROZKAZY  PREZIDENTA  PZ

11. ktorým sa mení rozkaz prezi-
denta Policajného zboru č. 47/2006
o zriadení modulu psovodov a slu-
žobných psov Policajného zboru pri
poskytovaní pomoci v zahraničí v
znení neskorších predpisov

12. o typovom pláne policajnej
akcie „Beta“

13. ktorým sa vyhlasuje policajná
akcia „Beta“ 

14. o vykonaní streleckej prípravy
príslušníkov Policajného zboru útva-

rov Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky zaradených do I. a II.
výcvikovej skupiny

15. o zriadení špecializovaného
tímu

16. ktorým sa mení rozkaz prezi-
denta Policajného zboru č.
112/2006 o zriadení špecializované-
ho tímu v znení neskorších predpi-
sov

17. o vykonaní streleckej prípravy
príslušníkov Policajného zboru
úradu boja proti organizovanej krimi-
nalite Prezídia Policajného zboru a
odboru kynológie a hipológie Prezí-
dia Policajného zboru vyzbrojených
služobným revolverom

Za budnu té sa mo pa ly nie sú hlavným problé mom slo venskej po lí cie



Obozná me ný som bol prie -
bežne svo jim bezprostredným
nadria de ným, roz sah bol ne -
dosta toèný, èo vyplý va z je ho
abso lútnej ne kom pe tent nos ti, ne -
zna los ti a ne in for mo va nos ti. Som
tým ve¾mi zne po ko je ný, pre to že
kri té riá sa ma osobne do tý ka jú.
Stu peò in for mo va nos ti po va žu -
jem za abso lútne ne dosta toèný,
mám po cit, že mé diá sú viac in -
for mo va né ako ¾u dia, kto rých sa
hodno te nie osobne dotk ne najci -
te¾nejšie.

Pri po mie nok z nášho ko lektí vu
je ce lé množstvo, rovna ko ve¾ké
je množstvo návrhov na zme ny,
úpra vy a doplne nia hodno tia ce ho
sys té mu.

Dô vo dy:
– sys tém ne má hie rar chic ký

his to ric ký vý voj (v predchádza jú -
com ob do bí bo lo hodno te nie až
na jednotlivca ve cou sub jek tu,

väèši nou riadia ce ho pra cov ní ka s
usta no vo va cou prá vo mo cou,
èiarko vý sys tém hod no til po lí ciu a
jej èinnos� ako ce lok)

– hodno tia ci sys tém na jed -
notlivca ne zahàòa základné prv -
ky, bez kto rých nie je mož né ob -
jektívne vy hodno ti� èinnos� jed -
notlivca (ne zahàòa vstup né prv ky,
prv ky vstu pu jú ce do èin nos ti v je -
ho prie be hu ani sa mot ný prie beh
èin nos ti)

– sys tém hod no tí iba admi -
nistra tívne úko ny, ne hod no tí však
pro ces, kto rý predchádzal admi -
nistra tívne mu úko nu

– do rúk ne kompe tentných
subjektov sa do sta la moc, kto rej
roz sah si predkla da te¾ ná vr hu ne -
uve do mil

– hodno tia ci sys tém ne vy -
chádza zo sku toèné ho sta vu v re -
zorte, nú ti ume lo zvy šo va� i tak
vy so ký ná pad trestnej èin nos ti,

ho ci ka pa ci ty na je ho do ku mento -
va nie, vy šetro va nie a predchá-
dza nie ne má (po lí cia suspendu je
èinnos� sú dov, èo v de mokra tickej
spo loènosti, do kto rej sa hlá si me,
nie je prí pustné, roz ho du je o ob -
èianskych, obchodných, pra cov -
no–právnych a iných spo roch, v
kto rých ma jú rozho do va� iné or -
gá ny na to zria de né)

– hodno tia ci sys tém tla èí na
kvan ti tu, nie na kva li tu prá ce
(trest né ho ko na nia)

– vzor ce, pod¾a kto rých sa vy -
po èí ta va percentuálna úspešnos�
jednotlivca sú najväèšou chy bou
hodno tia ce ho sys té mu. Èlo vek
nie je stroj, na kto rom by vzor ce
na šli svo je uplatne nie a po skyt li
výslednú hod no tu prá ce v %. Do -
ba, keï sa pl ni li plá ny na 110 a
viac percent tu už bo la, ná vrat k
nej nie kaž dý ví ta. Chy by, kto ré
sa obja vu jú sú va ro va ním. Nie je

predsa mož né, aby pra cov ník,
kto rý ne vy ko ná va trest né ko na nie
dôsledne, po ru šu je prá va obvi ne -
né ho, po ru šu je ústa vu, ale má
viac ta kýmto spô so bom ukon èe -
ných spi sov, bol hodno te ný lepšie
ako pra cov ník, kto rý dbá na
dodržia va nie zá sad trest né ho ko -
na nia, zá ko nov a ústa vy, ale ne -
má ta ký po èet ukon èe ných spi -
sov.

Navrhu jem:
– doplni� hodno tia ci sys tém
a) o hodno te nie vstu pov a

prie be hu èin nos ti

b) o ziste nie sku toèné ho sta vu
re zor tu, sta vu trest né ho ko na nia,
sta vu pozna nia bezpeènostnej si -
tuá cie re gió nov, sta vu mož nos tí
plne nia cie¾o vých úloh

c) o hodno te nie všetkých zlo -
žiek po lí cie, nie len vý kon ných
útva rov po lí cie

–zme ny v hodno tia com systé -
me

a) ne hodno ti� admi nistra tívne
vý stu py, resp. ne hodno ti� vý luène
iba tie

b) vy pusti� z hodno te nia
nezmy selné vzor ce a percentá

c) za vies� elek tro nic ké pri de ¾o -
va nie trest ných ve cí, spi sov
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pre policajtov a občianskych zamestnancov MV SR 
v dňoch 04/04/2011–21/04/2011 od 7,30–18,00 hod.

Pokiaľ vám na vašom vozidle skutočne záleží, urobte všetko preto, aby bolo na leto v dobrej kondícii.  
Využite našu širokú ponuku komplexných služieb a objednajte svoje vozidlo na jarnú servisnú prehliadku. 
V prípade nájdenia poruchy vám ponúkneme opravu za zaujímavú cenu. Začnite letnú sezónu s nami.

•  kontrola bŕzd, tlmičov, geometrie na skúšobnom zariadení, aj na vozidlách 4x4
•  kontrola stavu pneumatík vrátane rezervy (tlak, hĺbka dezénu v mm)
•  kontrola výfukovej sústavy
•  vizuálna kontrola tesnosti motora a prevodovky
•  kontrola a vyčistenie klimatizácie, prípadne výmena filtra*
•  kontrola stavu akumulátora, očistenie pólových vývodov
•  kontrola funkcie osvetlenia
•  kontrola funkcie ostrekovačov, príp. nastavenie a doplnenie kvapaliny pre čistenie skiel*
•  kontrola funkcie a stavu stieračov
•  doplnenie prevádzkových kvapalín

www.aomvsr.sk č

OBJEDNAJTE SA A PRÍDTE

*filter klimatizácie a použité prípravky nad rámec jarnej servisnej prehliadky hradí zákazník za zvýhodnenú cenu prác    
  14,90 / Nh bez DPH na všetky typy vozidiel a 5% zľava z ceny použitých ND, ak odstránenie zistených závad bude 
   realizované v našich prevádzkach v termíne konania akcie

Vá že né ko le gy ne, ko le go via,
Je tu èas, ke dy mô že te roz-

hodnú� o tom, ko mu po mô že te
da ro va ním su my 2 % zapla te nej
da ne zo svo jich príjmov zo zá -
vislej èin nos ti za uply nu lý rok
2010.

Pod¾a § 50 zá ko na o da ni z
príjmov mô že te svojmu miestne
príslušné mu správco vi da ne v
prí pa de, ak Vám za mestná va te¾
vy ko nal roèné zúèto va nie pred -
davkov na daò z príjmov zo zá -
vislej èin nos ti  odvádza ných za
rok 2010, odovzda� vyhlá se nie,
v kto rom uve die te, že su ma do
výš ky 2% zapla te nej da ne sa
má pouká za� Va mi urèe nej práv-
nickej oso be, kto rou je aj Od bo -
ro vý zväz po lí cie v SR.

Pre èo prá ve OZP v SR?
OZP v SR po uži je da ro va né

fi nanèné prostriedky na po moc v
ob las ti so ciálnych istôt bý va lých
príslušní kov PZ a za mestnancov
MV SR, prí padne ich po zosta -
lých a si rôt. Tú to možnos�
naozaj má te – vy uži je te ju, ak
da ru je te svo je 2% Od bo ro vé mu
zvä zu po lí cie v SR. Mi ni málna
su ma je 3.32 eura.

Od bo ro vý zväz po lí cie v SR
ako ne zisko vá, sa mo stat ná,
dobro vo¾ná, ne zá vis lá orga ni zá -
cia za stu pu je záujmy a oprávne -
né prá va svo jich èle nov, ale rov-
na ko aj ostat ných za -
mestnancov Mi nis ter stva vnútra
SR. Náš so ciálny sys tém ne rie ši
a ani ne mô že rieši� všetky pro -
blé my, kto ré po stih li na šich ko le -
gov a blízkych. Pre to aj tou to
for mou chce me by� – aj vïa ka
Vám – ná po moc ní pri as poò
èiastoènom zmierne ní ich so -
ciálnych �ažkostí.

Od bo ro vý zväz v SR je uve -
de ný na zozna me pri jí ma te ¾ov,
kto rým sa mô že po diel do výš ky
2% zapla te nej da ne pouká za� a
kto rý vy dá va No társka ko mo ra
Slo venskej re pub li ky do 15. ja -
nuá ra kaž dé ho ro ka, v kto rom
mož no pri jí ma te ¾o vi tú to su mu
pouká za�.

V prí pa de záujmu tla èi vá
potrebné na pouká za nie su my
do výš ky 2% zo svo jich da ní zo
zá vislej èin nos ti za rok 2010 náj-

de te aj na we bo vej stránke Od -
bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR. Je
to Potvrde nie o zapla te ní da ne a
Vyhlá se nie o pouká za ní su my.

Po stup kro kov na pouká za -
nie 2% pre za mestnancov,
kto rí po žia da li svojho za -
mestná va te ¾a o vy ko na nie
roèné ho zúèto va nia zapla te -
ných pred dav kov na daò z prí-
jmov:

1. Po stup pla tí, ak Vám za -
mestná va te¾ vy ko nal roèné
zúèto va nie zapla te ných
preddavkov na daò. Za mestná -
va te¾ je po vin ný uro bi� zúèto va -
nie do 15. 2. 2011.

2. Po žia dajte za mestná va te -
¾a, aby Vám vy sta vil tla èi vo
Potvrde nie o zapla te ní da ne

3. Z tohto Potvrde nia si viete
zisti� dá tum zapla te nia da ne a
vy po èí ta� 2% z Va šej zapla te nej
da ne – to je ma xi málna su ma,
kto rú mô že te v prospech pri jí ma -
te ¾a pouká za�.

4. Pre èí tajte si Pouèe nie na
vyplne nie Vyhlá se nia, kto ré sa
na chádza na dru hej stra ne
Vyhlá se nia.

5. Úda je o Va mi vybra tom pri -
jí ma te ¾o vi OZP v SR sú už uve -
de né v tla èi ve Vyhlá se nie. Zvyš-
né úda je spo lu so su mou, kto rú
mu chce te pouká za�, je
potrebné doplni�.

6. Obe tieto tla èi vá, te da
Vyhlá se nie spo lu s Potvrde ním,
do ruète do 30.04.2011 na da òo -
vý úrad pod¾a Vášho bydliska.

7. Da òo vé úra dy ma jú 90 dní
od splne nia podmie nok na to,
aby pre viedli Va še 2% v pro-
spech Va mi vy bra né ho pri jí ma -
te ¾a.

Po znám ky:

l Do ko lónky ROK sa pí še
2010

l Ten to rok sa obe tieto tla èi -
vá po dá va jú vý luène na da òo vý
úrad pod¾a Vášho bydliska.

l Èís la úètov pri jí ma te ¾ov ne -
potre bu je te, ani ich ni kde ne -
uvádza te, na ko¾ko pe nia ze na
úèty pri jí ma te ¾ov pre vádza jú da -
òo vé úra dy, nie Vy. Vy pla tí te
ce lú daò da òo vé mu úra du.

Darujte�OZP�v�SR�2%!�
Pomôžete�kolegom�a�blízkym!

Môj�poh¾ad:�èlo�vek�nie�je�stroj!




