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Z letného rokovania Rady predsedov ZO OZP v SR v Banskej Bystrici

Hodnotiacekritériáotvárajúcestukväèšejspravodlivostivodmeòovaní

Letnému zasadaniu Rady predsedov ZO OZP v SR dominovali hodnotiace kritériá a pripravovaná novela zákona è. 328. Diskutuje Mária Molnárová, predsedníèka Krajskej rady OZP Košice.

BanskáBystrica(po)–Hodnotiacekritériáabudúcnoszákona
è.328–tobolihlavnétémyletného zasadania Rady predsedov
ZO OZP v SR, ktoré sa konalo
17. júna v Banskej Bystrici –
Kremnièke.
V úvode predseda OZP v SR
MiroslavLitvainformovalpredsedovoaktuálnomstavefinancovania rezortu, o problémoch krajských riadite¾stiev s èerpaním
niektorýchpoložiek(bližšievrozhovoresM.Litvom–pozn.red.)a
o situácii v Nemocnici svätého
Michalaa.s..
Živá téma
Ako ve¾mi živá sa ukázala téma hodnotiacich kritérií, o ktorej
referoval podpredseda OZP Marián Magdoško. Pripomenul, že
nášodborovýzväzsaužnajarnejradepredsedovpriamozapojil do kalibrovania pôvodného
znenia hodnotiacich kritérií, keï
dokaždejzprezidiálnychkomisií
napripomienkovaniekritériídelegovala rada svojich èlenov. Hoci

spoloèné diskusie pre neochotu
druhejstrany(vkomisiiprekriminálnu políciu) neskonèili plným
úspechom,situáciasapredsalen
pohladopredu.(ovývojiinformovalaaprílováPOLÍCIAvrozhovoresM.Magdoškom–pozn.red.).
Dnes už k hodnotiacim kritériám
existujúnávrhynariadeníministra
ipolicajnéhoprezidenta,súvšak
ešte stále v pripomienkovom konaní „na etapy“. Pod¾a slov podpredsedusíceprezídiumstanovilo na pripomienkovanie nariadenianeúnosnekrátkulehotu,ktorá
je v rozpore s príslušným internýmaktomriadenia,ponámietke
OZP však policajný prezident lehotu predåžil. Ako podèiarkol M.
Magdoško, väèšinu zásadných
pripomienok OZP predkladate¾
napokon akceptoval. Podpredsedapovažujezanajdôležitejšie,že
sa podarilo precizova postup v
prípadoch,keïpolicajtniejespokojný so svojím hodnotením.
Sažnostibuderiešikomisia,kto(Pokraèovanie na strane 2)

Predseda OZP v SR Miroslav Litva na margo šetrenia i budúceho sociálneho zabezpeèenia

„Systémmusíbytrvaloudržate¾ný,týmajpolitickynenapadnute¾ný“
V rezorte sú už cite¾né úsporné opatrenia, ktoré postupne
postihujú jednotlivé zložky polície. Chýba benzín, niet peòazí na opravy vozidiel, šetrí sa ešte aj papierom v kanceláriách… Vnímate tieto problémy?
Na základe signálov, prezentovaných na májovom zasadaní
predsedníctva o problémoch s
rozpoètom, ako aj na viacerých
stretnutiachsèlenminašichzákladných organizácií tieto problémysamozrejmevnímamevmnohých oblastiach, najviac v oblasti
tovarovaslužieb.
l Zdá sa to zvláštne, ale situácia nie je rovnaká vo
všetkých krajoch. Tam pociujú
nedostatok benzínu, tam zasa
peòazí na opravy…
Áno, registrujeme rozdiely.
Napríklad aj na schôdzi našej
základnej organizácie v banskobystrickýchAutomobilovýchopravovniach ¾udia poukazovali na
nedostatok objednávok na opravyzvnútrarezortu.Nepoznalipríèinu tohto stavu, keï na druhej
stranevedeliajopokyne,abysa
naše vozidlá prednostne opravovali v rezortnej opravovni. Zistili
sme, že KR PZ Banská Bystrica
maloužzaprvéštyrimesiacevyèerpanýchviacako46percentz
roènéhofonduopráv,atakmuselipriškrti,prijaopatrenia,abyaj
vtejtopoložkedožilidokoncaro-

ka.Toalesamoosebestaèinebude. Pritom pod¾a informácií zo
sekcie ekonomiky celoslovensky
jeèerpanieprostriedkovnaopravy vcelku v norme, úmerné k
roènémupodielu.
l V èom je teda chyba?
Príèinymôžubylendve:Buï
jevniektorýchkrajochuplatnený
rozpis rozpoètu, ktorý nezodpovedápotrebámvýkonu,aleboide
o chybu manažmentu. V našom
prípadevidímskôrtúprvúpríèinu.
Podobnejetoajvïalšíchchýbajúcich položkách, prípadne v nedostatkupeòazínanákuppotrebných tovarov a služieb. Zdá sa,
že rozpoèet bude potrebné zdokona¾ova, spresòova – trebárs
ažnajednéhopolicajta–tak,aby
sanestávalo,ženiektorésubjektysúzvýhodnenéainézasaznevýhodnené.Rozdielyve¾mividie
ajmedziministerskýmiútvarmis
celoslovenskou pôsobnosou a
situáciouvjednotlivýchkrajochèi
okresoch. Niekde sú tie rozdiely
naozaj markantné a zaslúžia si
hlbšiu pozornos kompetentných.
Jediným riešením je skutoène
dôsledné rozpoètovanie, to zna-

mená v prvom rade dôkladné a
detailné poznanie reálnych potrieb jednotlivých útvarov. Budememusieove¾apresnejšiepoèíta, èo stojí – v úvodzovkách –
prevádzka jedného policajta v
jednotlivýchregiónoch–alektomujepotrebnéporovnávaajich
výkony.
l Pán prezident Spišiak
spomínal na tlaèovej besede,
že takúto analýzu výkonnosti
prezídium robilo…
Možné to je, ale potom sa
kompetentnívpraxineriadiatýmito analýzami. Stále sa nám zdá,
že nákladovos je v porovnaní s
výkonminerovnomerná,vidímetu
ešterezervy.
l Ïalší problém je v otázkach miezd, respektíve odmeòovania. Krátenie nadèasov,
neochota prepláca ich, nijaké
odmeny… ¾udia frflú, že vlastne idú s platom dole trebárs v
porovnaní s rokom 2009.
Vrozpoètenatentorokmáme
na mzdy takmer o 20 miliónov
eur menej, èo je asi 6 percent.
Jedným z dôsledkov bolo, že v
kolektívnej zmluve pre tento rok
nie je zmienka o vyèlenení prostriedkov na mimoriadne odmeny. Trvá zákaz prijímania policajtov, vo¾né tabu¾ky ostávajú
vo¾né,pretožebyichnebolozèoho zaplati. To je daò za to, že
vedenierezortunesiahanatarify

a príplatky. Taká je realita. Nám
ideoto,abytietoškrtycítilivšetcirovnomerne,abysanestalo,že
niektorýmbudemebraavyvoleným pridáva. To musí plati odspoduažúplnehore,abysmesa
mohli pozera ¾uïom do oèí. Dúfam, že zodpovední nadriadení,
ktorí èítajú tieto riadky, budú ich
ma na pamäti, keï by chceli
predkladanejakénávrhynazvyšovanie platových tried alebo
príplatkov. Aj keï je jasné, že
svedomie majú niektorí len vo
vzahu k skupine, ktorú riadia.
Rozpoèetmzdovýchprostriedkov
by mal ma tri èasti – nárokovú,
premenlivúanenárokovú.Vtomtosmereužvediemerokovanias
príslušnými rezortnými zložkami.
Ak sa rozoberieme v každej z
týchto zložiek, umožní to zvýši
spravodlivos v rozde¾ovaní, nemalibyniekdevznikarezervyna

úkorneúnosnéhokrátenianiekde
inde.
l Šetrí sa naozaj na všetkom, pripomína to kampaò.
Každý nadriadený podèiarkuje,
že sa to nedeje na úkor výkonu, ¾udia „dole“ si ale myslia
opak.
Èo sa týka krátení v tovaroch
aslužbách,opäsnahuoúspory
vnímamtak,žeopatreniasamusia premietnu po celej línii
odvrchu až dole. Ak sa budeme
stretáva s modelom, že máme
ma obaja menej o pä percent,
ale tebe zoberiem desa a sebe
niè,taktoopä¾udiabudúvidie.
Oèakávam, že po uplynutí polroka bude efektivita úsporných
opatrení vyhodnotená v porade
vedenia,anáslednebudúprijaté
opatrenia,abysapodariloudrža
rozpoèet až do konca roka, lebo
(Pokraèovanie na strane 3)

MV SR vypísalo tender na nové pištole
Ministerstvo vnútra zaslalo
doVestníkaverejnéhoobstarávania oznámenie o vyhlásení
verejného obstarávania na nákup26–tisícpištolíkalibru9mm
Lugertrochve¾kostí.Rezortplánuje nakúpi 500 kusov štandardnej ve¾kosti, 24 000 pištolí
vove¾kostikompakta1500kusovvove¾kostisubkompakt.Ich

predpokladaná cena je takmer
8,5miliónaeurbezDPH.Zámeromje,abypolicajtidostalinové
zbraneeštetentorok.Kritériom
navýberúspešnéhouchádzaèa
bude najnižšia cena. Ministerstvovnútrasnímuzatvorírámcovúzmluvuna4roky.
(KO MV SR, 3. 6. 2011)
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Hodnotiacisystémotváracestukväèšejspravodlivostivodmeòovaní
(Pokraèovanie zo strany 1)

rej èlenom bude aj zástupca príslušného odborového orgánu.
Rokovania tiež viedli k tomu, že
systém sa síce spúša – už v
SAP–e–od1.júla,aledokonca
roka bude takpovediac v skúšobnejprevádzke.Nemôžesateda sta, aby bol policajt v tomto
medziobdobífinanènealebopersonálnesankcionovanýzato,že
v systéme nezíska dostatok percent. V tejto súvislosti však M.
LitvaiM.Magdoškoapelovalina
všetkých, aby toto šesmesaèné
medziobdobie nevnímali ako odklad, ale aby systém hodnotenia
brali s plnou vážnosou od prvéhodòajehofungovania.Predseda OZP zdôraznil, že ak sa po
aplikovaní všetkých opodstatnených pripomienok podarí systém
vycizelova do podoby, aby èo
najviac spåòal požiadavku objektívnosti, konkrétnosti a merate¾nosti, môže napomôc spravodlivosti v odmeòovaní aj v kariérnom postupe, èo je jeden zo
základných cie¾ov odborového
zväzu.Pretojedôležité,abyhodnotiace kritériá èo najpresnejšie
reflektovali množstvo i kvalitu
práce, odvedenej každým policajtom.„Policajtdostávapeniaze
zato,ževykonávapolicajnéèinnosti, nie za to, že je príslušník
Policajnéhozboru,“podèiarkolM.
Litva.Systémhodnotiacichkritérií
je potrebné ïalej zdokona¾ova,
vedenievtomtosmereapelovalo
na predsedov, aby pravidelne
každý mesiac prenášali z èlenskej základne všetky informácie,

ktoré by mohli napomôc jeho
skvalitnenie alebo  odstránenie
chýb. Predseda opätovne zdôraznil, že hodnotiaceho systému
sa nemusí bá ten, kto poctivo

aj s tabu¾kami kritérií a „manuálom“naichvypåòanie–odborový
zväzichdostaneešteraznapripomienkovanie, èo otvára priestor,abysaknimvyjadrilièlenovia

pracuje:„Nechsaboja¾udia,ktorí nevedia, nechcú, nemajú záujem.“
MariánMagdoškoïalejdetailizovalniektoréakceptovanépripomienkyOZPkhodnotiacimkritériám–napríkladkvedomostným
testom,kváhejednotlivýchkritérií i ku kategóriám policajtov z
niektorých služieb, ktorí nebudú
hodnotení alebo budú hodnotení
len vtedy, ak v danej službe odpracujú mesaène aspoò 40 hodín.Zdôraznilvšak,ženariadenia
ministraiprezidentasústáleešte
vpripomienkovomkonaní,nemajútedadefinitívnupodobu.Lenèo
bude hotový èistopis nariadení –

predsedníctvaaabynajmäpredsedovia krajských rád cez svoje
štruktúry mali ešte možnos
vznies pripomienky v závere
prvejetapykalibrácie.
Spor trvá
V ïalšej èasti zasadania rady
predsedov Miroslav Litva informovaloprácachnanovejpodobezákonaè.328aoobsahurokovaní zástupcov silových rezortov s ministerstvom financií,
keï ministerstvo vnútra i sám
OZP s viacerými návrhmi ministerstva financií vyslovil zásadný
nesúhlas. (Bližšie v rozhovore s
M. Litvom). Termín, kedy by sa
novela mohla sta úèinná, ešte

stáleniejejasný,pod¾apredsedu
jevšakmálopravdepodobné,že
by sa tak stalo už od 1. januára
2012,akotonavrhloministerstvo
financií.
Výmena stráží…
Rada predsedov odsúhlasila
zánik dvoch základných organizácií.PoreorganizáciiPZstratila
opodstatnenie základná organizácia železniènej polície 8/67,
ktorámala90èlenov.Jenapredsedoch príslušných základných

organizácií, aby prichádzajúcich
èlenov zo zrušenej organizácie
podchytili,upozornilpodpredseda
LadislavGraèík.Èlenoviadruhej,
jedenásèlennejzákladnejorganizácie, ktorá doteraz pôsobila pri
Nemocnici svätého Michala v
Banskej Bystrice, prešla do ZO
priKRPZ.
Rada predsedov sa ïalej
rozlúèilasoStanislavomChajdiakom, doterajším predsedom bra-

tislavskejkrajskejrady.Stanislav
Chajdiakodišielk31.májudocivilu, novým predsedom krajskej
rady sa stal doterajší predseda
„železnièiarskej“ základnej organizácie Roman Laco. Predseda
OZPvSRpoïakovalS.Chajdiakovizadlhoroènúaktívnuprácua
vyslovilpresvedèenie,ženaïalej
ostanevradochOZP.
Vzáujmezlepšeniainformovanosti èlenskej základne vedenie
OZP oznámilo na rade predsedov, že podnikne kroky k periodickej aktualizácii intranetovej i
verejnej webovej stránky. Predsedníctvo ïalej predložilo rade
návrhsmernicepreodmeòovanie
èlenov predsedníctva v súvislosti
s ich odchodom z funkcie na
vlastnú žiados. Rada návrh
smerniceschválila.
Ocenenia
Radaodobrilaajnávrhynaodborové ocenenia, ktoré predložil
predseda komisie, podpredseda
OZP Pavol Mekiòa. Medailu I.
stupòazadlhoroènúaktívnuprácu šalianska základná organizácianavrhlaudeliJozefoviPeškovi, ktorý odchádza do dôchodku.
Do Komárna poputuje medaila I.
stupòa pre dlhoroèného funkcionára Zoltána Gériho a pamätnú
plaketu dostane František Siegl.
V Martine dostane medailu I.
stupòa zakladajúci èlen a dlhoroènýfunkcionárVojtechNagya
martinskáZOsazaaktívnuspoluprácu rozhodla ïakovným
listomocenistarostuSuèianJozefaPetráša.
Text a snímky: Peter Ondera

„Systémmusíbytrvaloudržate¾ný,týmajpolitickynenapadnute¾ný“
(Pokraèovanie zo strany 1)

je ve¾mi nepravdepodobné jeho
dotovaniekoncomrokazvonkajšíchzdrojov.Opakujem,viemeo
rezervách,aviemeaj,ženiekde
sú rozpoèty reálne neúmerne
podhodnotené. To však niè nemenínafakte,žerezortnýrozpoèet 2011 ako celok vidíme ako
minimum v pomere k úlohám,
ktorémárezortplni.Takýtostav
môže trva len krátkodobo,
nesmiesaopakovavrokubudúcom,hociministerstvofinanciítakýtotrendzapracovalodonávrhu
východísk štátneho rozpoètu pre
roky2012až2014atentonávrh
schválila vláda. Verím, že ïalšie
vyjednávaniatentotrendskorigujú.Nechcemrozpútavavojnurezortov, ale asi sa treba bližšie
pozrie, ko¾ko sa dalo do niektorýchrezortovvuplynulýchrokoch
a ako efektívne sa tieto peniaze
využili. Dovolím si poveda, že v
našom rezorte – pri všetkých
výhradách–sahospodáriefektívneašetrímeužroky.
l Pán predseda, v aprílovom èísle ste informovali o rozporovom konaní medzi ministerstvami vnútra a financií kvôli budúcej podobe osobitného
úètu, resp. o obsahu budúcej
novely zákona è. 328. Ako sa
medzièasom posunuli rokovania?
Naïalej beží rozporové kona-

nie.Nedávno,8.júnamalobyna
túto tému aj vrcholové stretnutie
ministrov obrany, vnútra a spravodlivosti s ministrom financií, o
preloženietermínuvšakpožiadal
pánministerobrany,ktorývurèený termín nemohol by prítomný.
Dodnešnéhodòa,t.j.do14.júnamiïalšítermínstretnutianieje
známy. Ale rokovania medzi
odborníkmiznašejstranyizministerstva financií pokraèujú ïalej, komisia zvažuje všetky alternatívy.Bolavypracovanáanalýza
vývoja stavu osobitného úètu až
do roku 2060, ktorá ukázala, že
ajprirealizáciinaminavrhnutých
zmien by daný model financovaniaužporoku2042nepostaèoval
pokry potreby. Ako zástupca
odborovsanatýchtorokovaniach
zúèastòujem, rokovania sú ve¾mi
vecné, konkrétne. Máme záujem
vyjedna èo najlepšie podmienky
osobitného systému sociálneho
zabezpeèeniaajpreïalšiegenerácie,pretožešpecifikáprácepolicajtaniesúdostatoènevykrytév
aktuálnej výške mzdy. Èiže ak
chceme policajta stabilizova
dlhodobovpráci,musímemuzaruèi reálne podmienky sociálnehozabezpeèeniaodlišneodcivilu. H¾adáme alternatívu, ako zachovaosobitnýsystémsociálnehozabezpeèeniaapostavihona
takých princípoch, aby bol trvalo
udržate¾ný. Trváme na tom, že
práca policajta je špecifická a

musímereálneposúdi,akodlho
je schopný ju vykonáva. Túto
schopnosstrácapodstatneskôr,
akojecivilnýdôchodkovývek.Je
topolicajtovanevýhoda.Vosvojom pôvodnom povolaní už po
tých rokoch nie je konkurencieschopnýnatrhupráce.Apráve tento rozdiel musí vykrýva
osobitný systém sociálneho zabezpeèenia.
l Èas verejnosti vníma
osobitný systém ako neoprávnenú výhodu policajtov. V
istých kruhoch stále rezonujú
návrhy „zrovnoprávni“ dôchodkový systém policajtov a
civilov. Vedú sa vášnivé odborné, èasto ale aj tzv. pivné
diskusie…
Namargokritikovzradovverejnostibysomrádopätovnepripomenul, že policajt už v súèasnostiplatío25percentvyššie
odvody na svoje výsluhové zabezpeèenie, ako civilný zamestnanec.Bezpolícieneexistujevnútornábezpeènosvnijakom
štáte, pod vplyvom práce èasti
novinárovvšakajverejnosèasto
prehliada dobrú, kvalitnú prácu
policajtov. Na jednej strane teda
musíme vidie reálne možnosti
štátu,zdruhejstranyfakty,ktoré
viedli k zavedeniu systému osobitného úètu, nemôže nikto
prehliada. S odstupom èasu sa
ukáže,èibolosprávne,abysystém osobitného sociálneho za-

bezpeèenia nielenže zostal zachovaný, ale aby sa rozvíjal a
pružne reagoval napr. na demografické vlny. Ja som hlboko
presvedèený o jeho opodstatnenosti. Musí by nastavený tak,
aby bol trvalo udržate¾ný, tým aj
politicky nenapadnute¾ný a musí
reálnezoh¾adòovašpecifikápráce.
l Najdôležitejšie je zrejme
už v súèasnosti zastabilizova
stavy policajtov. Nemal by sa
opakova rok minulý…
Poètyodchodovvminulomroku boli rekordom v histórii PZ a
malibysmesaztohopouèi.Dovolím si tvrdi, že podstatná èas
odchodovbolamotivovanáve¾mi
zlou personálnou prácou v rezorte. Málo si vážime ¾udí, ktorí
odslúžilimnohorokovvPZ.
l To už nie je o ekonomike,
ale o morálke…
Verbálne posúvame latku nárokovnapolicajtovvyššieakoto
robila predchádzajúca garnitúra.
Ale potom nech platí jedno pravidlo,žetálatkaplatíprekaždého. Pre kamaráta, pre nadriadeného,skrátkaprekaždého.Jediné kritérium je práca, plnenie
úloh,morálka.Akdneshovoríme
opreš¾apoch,akniesútolerované jednému, nesmú by ani druhému–bezoh¾adu,èije–vúvodzovkách–nášalebováš.Ktoby
tietopravidláporušil,morálneby
spochybnil svoju vlastnú exis-

tenciuvPolicajnomzbore.Keïže
sajednáonadriadených,takmoje slová smerujú k nim. Ak ale
nieèo zhodnotím ako pochybný
postoj alebo postup, tak by som
homalhodnotiminimálnerovnako aj vo vzahu k svojim priate¾om, kamarátom a spriazneným
osobám,baešteprísnejšie,akok
osobám ostatným. A najprísnejší
bysommalbynasebaasvojich
blízkych. To som povedal preto,
abysikaždýuvedomilsvojuzodpovednos na svojom mieste a
konal tak, aby, keï príde èas
hodnotenia,malèistýštít.Leboto
jetonajdôležitejšie,èoèlovekpre
život potrebuje. Nikto z nás by
nemal chodi, ani vraca sa do
Policajného zboru s cie¾om vyrovnávasiosobnéúèty.Niktoby
nemalprísscie¾omzvýhodòova
¾udí,ktorísúmunejakýmspôsobomblízkialebojeimnejakozaviazaný. Každý by mal ma na
pamäti,žePolicajnýzbormáúlohyvoèispoloènostiaaksahovorí o èestnosti, morálke a ïalších
vlastnostiachpolicajta,takbymali plati pre každého. Možno má
niekto pocit, že preš¾apy si na
Slovenskuniktonevšíma,alenie
jetopravda.¼udiatovnímajú,len
súzvyknutíohýbachrbty.Každý
uhol ohnutia má však svoju koneènú polohu a ja len sledujem,
ko¾koešteSlovácivydržia.
Zhováral sa Peter Ondera
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Na otázky redakcie POLÍCIA odpovedá vedúci služobného úradu MV SR Marcel Klimek: Ako sa vyvíja ekonomika rezortu vnútra?

„Nasociálnysystémsúèasnýchpolicajtovsanesiahaanebudesiaha“
Žijeme ažký rok. Zo slov „kríza“, „reštrikcie“, „úspornos“ sa stali univerzálne zaklínadlá. O ich odkliatie sa redakcia POLÍCIA pokúsila v rozhovore s vedúcim služobného úradu MV SR Ing. Marcelom Klimekom.
l Stanovili ste si priority, ale
máte aj rámec, v ktorom sa majú realizova.
Vedenie rezortu si na zaèiatku
ustanovilo nieko¾ko priorít, ktorými
sariadiprikaždomsvojomkroku.
Prioritou rezortu je vnútorná bezpeènosštátu,ktorámusíostazachovaná, a pod¾a možnosti aj
skvalitnenánaprieksaženýmekonomickým podmienkam, v ktorých
pôsobí aj ministerstvo vnútra. Tu
by som rád vyjadril uznanie príslušníkomPolicajnéhozboruzaich
rozhodujúci podiel na úspešnom

plnení tejto úlohy. Priorita bezpeènostnýchzložieksapremietaaj
vtom,žesmepresadilineznižovaniestavovpríslušníkovPZaHaZZ
a urobili sme všetko pre to, aby
systém sociálneho zabezpeèenia
pre slúžiacich policajtov ostal zachovaný.Tojenašadruhápriorita.
Ako viete, tak v programovom
vyhlásení sme garantovali zachovaniesystémuapodlhšíchdiskusiách sme v rokovaniach s ministerstvom financií dosiahli potvrdeniezákladnejprogramovejtézy, že na sociálny systém súèasných policajtov sa nesiaha a
nebude siaha. Tretia nosná téza
jeprezbrojeniepolicajtov,zvýšenie
ochranyichživotovazdraviaskvalitnením výzbroje a balistickej
ochrany. Verejné obstarávania sú
v pokroèilom štádiu prípravy, aby
sme gro pištolí, samopalov a
nepriestrelných viest mohli zaobstara ešte v tomto a v budúcom
roku. V prípade viest budeme napríkladobjednávatridruhy.Terajší
stav je už neuspokojivý, väèšina
viest je na prahu životnosti, nevyhovujú potrebám praxe ve¾kostne
anidruhovo.
l Poïme k rozpoètu. Ako
sme na tom?
Èo sa týka vývoja rozpoètu,
oproti minulému roku bol vo všetkýchpodkapitoláchznížený.Zpôvodnéhove¾midrastickéhonávrhu,
ktorýsmedostalivauguste,zložitými rokovaniami sa nám podarilo
dosiahnuvýraznézlepšeniestavu.
Samozrejme, všetky kapitoly
štátneho rozpoètu v roku 2011 sú
enblocoprotiroku2010nižšie.Je
tosituácia,ktorásastalaprvýkrát
zacelýèassamostatnejexistencie
Slovenskejrepubliky.Rezortysas
týmmusiavysporiada,niektoréto
zvládajú, iné majú naozaj vážne

problémy,napríkladobrana.Nepochybne to súvisí aj s tým, ako sa
už vlani rezorty pripravovali na
ažkýrok2011,akéopatreniaprijímalivpredstihu.
l Takže naša pozícia?
Zaprvéštyrimesiacetohtoroka
je vývoj stavu èerpania rozpoètu
MVSRvglobáleuspokojivý.Nieje
euforický, ale ani katastrofický,
èerpanie je primerané tretine roka
vpodmienkach,ktorémáme.Naše
domáceúlohy,keïtotakpoviem,
si plníme a predbežne sa zdá, že
si ich spoloèným úsilím plníme
dobre. Všetkými prostriedkami sa
tiež usilujeme zmieròova dopady
krátenia bežných a kapitálových
výdavkovnaPolicajnýzbor.
l Ten tlak na úspory v každodenných èinnostiach je však aj
tak ve¾mi cíti, chýbajú najmä
pohonné hmoty, policajti miestami už nemajú limity…
Ak sa drasticky nezmení tlak z
externého prostredia, tak by som
skôrpredpokladaluspokojivejšívývoj v najbližšom období. Za máj
sme mali silný externý vplyv na
rozpoèetrezortu,atobolimajstrovstvá sveta v hokeji. Nevieme
presne odhadnú ïalší vývoj inflácie,ktorýjeprenásve¾midôležitý,
pretože má vplyv najmä na ceny
PHMaenergií,ktorésúprenášrezort ve¾mi dôležité. Tempo rastu
cienPHMbolodoterazvyššieako
tempo rastu inflácie. Bežné výdavkyprecelýrezortbolinatento
rokkrátenéo5percentaakvsúèasnosti máme infláciu v pohonných hmotách viac ako pä percent,znamenáto,žesanámutvára vyše desapercentný dopad na
túto položku. V posledných týždòoch sa situácia mierne zlepšuje,
ale nikto nemá krištá¾ovú gu¾u,
ažkopredvídaïalšívývoj.
l Vážnou ranou pre rezort je
aj drastické krátenie kapitálových výdavkov. Veci, ktoré sa
neudejú, nie je vidie, ale po èase ich je ve¾mi cíti…
Máte pravdu, kapitálové výdavkymajúvýhoduajnevýhoduv
tom, že ich krátenie okamžite nie
je vidie, ale to niekedy zvádza k
dlhodobémupoddimenzovaniuuspokojovaniapotrieb,èomápotom
dlhodobýdopadnacelýrezortako
taký.Akosomužspomenul,vkapitálových výdavkov tvorí prioritu
prezbrojenie a balistická ochrana.
Natentocie¾alokujemepodstatnú
èas prostriedkov, ktoré môže
vo¾ne použi, pretože ïalšia nie
malá èas je viazaná na akcie z
eurofondov,vktorýchmusímeprojekty spolufinancova. Aj tie sú
nasmerované predovšetkým na
vnútornúbezpeènosštátu.
l Naši civilní zamestnanci
majú pocit, že sú vždy až piate
koleso u voza a na všetky
úsporné opatrenia vždy najviac
doplatia. Je naozaj ve¾a argumentov, ktoré tomuto poh¾adu
dávajú za pravdu. Aké úsporné a
racionalizaèné opatrenia urobil

rezort, aby zmiernil dopady na
¾udí?
Netajíme, že prioritou bolo zachovanie poètov policajtov a hasièov, gro úsporných opatrení sa
naozaj premietlo do oblasti verejnejaštátnejslužby,keïmuselo
odís1200¾udí.Kráteniemiezdsa
dotklocivilnýchzamestnancovformou predåženia pracovnej doby o
30minút,alekolektívnezmluvyzachovali množstvo iných a nie zanedbate¾nýchbonusov.Akmácelý náš rezort približne 36–tisíc zamestnancov, z ktorých tvoria policajti a hasièi podstatnú èas, je to
logické.Musímesiuvedomi,žepo
rozdeleníželeznícnatripodnikysa
z ministerstva vnútra stal najväèší
zamestnávate¾naSlovensku.Každá,ajnapoh¾admalápoložkapre
jednotlivca si pri takých poètoch
prejaví vo ve¾kom balíku peòazí,
ktoré pýtame zo štátneho rozpoètu.Jetožia¾tak,aledalismestanovisko aj odborom, že už nijaké
ïalšie hromadné prepúšanie civilných zamestnancov v doh¾adnom èase nebude. V tejto súvislosti oceòujem doterajšiu ve¾mi
konštruktívnu a vecnú spoluprácu
s vedením rezortných odborových
zväzov. V Policajnom zbore sme
išli cestou efektivizácie èinnosti,
podPZsazaèlenilaželezniènápolícia,akoajhraniènáacudzinecká
polícia, posilòoval sa výkon, dos
radikálnesaznížilpodielriadiacich
štruktúr.Ïalejsmeprehodnocovali
zmluvy,ktorémalrezortužuzatvorené alebo v príprave. Výsledok
tohto procesu bol, že sa v oblasti
informaèných technológií redukciouobjemuadosiahnutímzliavzo
zmluvnýchcienpodarilodosiahnu
úsporu viac ako 60 miliónov eur.
Samozrejme,toniesúprostriedky
okamžitepoužite¾névtohoroènom
rozpoète, sú to úspory z dlhodobejších investícií. No a prijímali
sme aj celý rad nepopulárnych
opatrení v podkapitole 630, èo sú
tovaryaslužby.Tusmemuselitvrdoregulovanapr.nákupinteriérového vybavenia, kancelárskych
potrieb, doplnkového vybavenia
vozidiel, obmedzila sa investièná
výstavbaaopravy,sprísnilisapodmienky pre poskytovanie dotácií z
rozpoètuMVSRaznížilasaajich
celková výška. Èas takto dosiahnutých úspor sa priamo premieta do tohoroèného rozpoètu,
aleèasznich,žia¾,znegovalainflácia,ktorejvplyvysomužspomínal. Napriek tomu všetkému by
som rád zdôraznil, že vývoj rozpoètu je pri týchto opatreniach
uspokojivý a úspory sú rovnomerne rozložené, hoci pripúšam,
že situácia v jednotlivých krajoch,
teda v rozpoètoch KR PZ nemusí
byaniejecelkomtotožná.
l Rozbiehajú sa prípravy
rozpoètov na rok 2012. Èo nás
èaká?
Najväèšíproblémvidímevkapitálovýchvýdavkoch.Rezorty,ktoré
majú minimum vlastných príjmov,
súvpoloheprosebníka,pýtajúod
štátuïalšieaïalšiepeniaze.Existujú tak dve polohy – na strane
jednejmusímevedie,žetentoštát
roène vyzbiera do štátneho rozpoètu približne 13 miliárd eur, ale

prerozdelí17miliárd.Atodlhodoboniejemožné.Noamyvtakejto
situáciižiadamenavýšeniekapitálových výdavkov, pretože tých 50
miliónoveur,ktorémámeteraz,je
absolútne nepostaèujúce. Tento
rezortobhospodarujemajetokštátupribližnevhodnote2,5miliardy
eur, sú to nehnute¾nosti, autá a
všetko ostatné. Terajšie prostriedkynepostaèujúaninazákladnúreprodukciu,pretoidemerokova s ministerstvom financií s požiadavkou na zásadné zvýšenie
kapitálovýchvýdavkovprenášrezort.Mámenatopádneargumentyabudemetvrdožiada,abynaše potreby boli zoh¾adnené. Samozrejme,toneznamená,žepo¾avíme v úsilí maximálne využi z
eurofondov, èo sa využi dá –
najmävoblastiinformatikyabudeme sa usilova robi to tak, aby
smemalièonajmenšípodielpoužitýchprostriedkovnaspolufinancovanie.
l Ministerstvo vnútra v uplynulom období založilo dve akciové spoloènosti so stopercentnou úèasou štátu, konkrétne Automobilové opravovne
a.s., ktorá vznikla zlúèením všetkých opravovní do jedného celku a Nemocnicu svätého Michala, a. s., ktorá za svoj zrod vïaèí
spojením síl s ministerstvom obrany. Od samého poèiatku mali
obe akciovky problémy, ktoré
stáli rezort nemálo prostriedkov.
Aktuálny stav?
Zaènemtýmjednoduchším,našimiopravovòami.Povýmenevedenia spoloènosti manažment prijalviaceréopatrenia,podnikolkrokykozdraveniu,kstabilizáciihospodárenia,abysmeakorezortnemuseli prispieva na ich èinnos.
Ve¾asaurobiloajvsmerekskvalitneniuslužieb.Èistozekonomického h¾adiska je spoloènos na
dobrejceste,alestálejetamešte
èorobiazlepšovanajmävoblasti
ponukyakvality.Osobnemámdojem, že sú zatia¾ na dobrej ceste.
Mymôžemeprispietým,žetlaèíme subjekty k tomu, aby naše
opravárenské kapacity využili
vždy,keïjetomožnéaotvárame
možnosti, aby naše opravovne v
širšej miere mohli venova pozornosajvozidlámHaZZ.
l Okolo našej nemocnice je
nejasno, rekonštrukcia objektu
na Cintorínskej ulici v centre
Bratislavy sa rozbehla, ale už je
ticho…
Nemocnica svätého Michala je
spoloènáakciovkasministerstvom
obrany.Vedúsazásadnédiskusie,
pretože ani našu nemocnicu nemôžuobísfaktory,ktoréovplyvòujú dianie v celom zdravotníctve.
Prístup poisovní dostáva do tlaku
ajnašunemocnicuavsúèasnosti
súpokusyozásadnézmenyvlegislatíveceléhozdravotníctva.Toto
všetko výrazným spôsobom ovplyvòujeajnašeúvahy,èoïalej.V
každomprípadetrvámenatom,že
špecifikáozbrojenýchsílsútakého
charakteru, že vyžadujú aj špecifickú zdravotnú starostlivos. Ide
vlastneotrinemocnicenaSlovensku: väzenskú nemocnicu v pôsobnosti ministerstva spravodli-

vosti a potom zariadenia rezortov
vnútra a obrany. V rámci legislatívnych procesov z oblasti zdravotníctvasmevrozporovomkonaní a trváme na tom, aby koncová
sie zariadení zostala zachovaná
minimálne v prípade štátom vlastnenýchnemocníc.Celásituáciaje
momentálne nejasná a otvorená,
jeažkésakèomuko¾vekvyjadri.
Je nemožné èoko¾vek plánova,
keï nepoznáme parametre a pravidláhry.
l V májovom èísle POLÍCIE
sme venovali pozornos našim
rekreaèným zariadeniam vo Vysokých Tatrách. Mnohé èakajú
na zásadné rozhodnutie vedenia
rezortu, je to najmä prípad Plesnivca v rekonštrukcii. Ale aj
ïalšie potrebujú peniaze na –
takpovediac – upgrade, niektoré
bude asi lepšie preda v takom
stave, v akom sú. Skrátka, èo
ïalej v oblasti rezortných rekreaèných zariadení?
Prípad zariadenia Plesnivec
sme zdedili ako spor medzi ministerstvom a stavite¾om, ktorý
vznikol z nie celkom pochopite¾nýchdôvodov.Preddvomamesiacmismepožiadalistavite¾a,aby
námpredložilnovúcenovúponuku
nadokonèenierekonštrukcie,malo
by sa tak sta v doh¾adnom èase.
Pokia¾ by bola jeho ponuka pre
nás prijate¾ná, budeme h¾ada
možnostinadokonèenievtomtoa
budúcom roku. Ak nie, budeme
musie h¾ada iné riešenie, èo s
týmto objektom. V zásade chcem
poveda,žesmezazachovanierezortných rekreaèných zariadení,
ale prirodzene za splnenia podmienky efektivity. Samozrejme,
problém je s ich vybavenosou a
kvalitou údržby, pretože viaceré z
nichbolinacelkomsolídnejúrovni
preddesiatimièipätnástimirokmi,
zásadnejšieinvestíciepotomuždo
tejto oblasti nešli. Rozvoj hotelierstva a kúpe¾níctva však nabral
také tempo, že dnes už je našou
jedinoukonkurenènouvýhodoucena,tovšaknestaèínato,abysme
pritiahli k nám cudziu klientelu. A
taksimusímepoveda,akýmsmerom sa vybra, ko¾ko zariadení
chcemema,zaakýchpodmienok
a pre koho. Zariadenia, ktoré nebudemevedieefektívnevyuži,vyradímezosiete.
l Problémom je najmä mimosezónna vyaženos. Aj v tejto
súvislosti vláda SR nedávno prijala uznesenie, ktorým zaviazala
rezorty, aby prednostne využívali vlastné zariadenia. To je aj náš
problém.
Áno, je to správna cesta. Na
druhejstrane,terazjesituácia,keï
tlaèímeajnaznižovaniepoèturôznych seminárov, školení a konferencií a najmä preferujeme jednodòové akcie bez prenocovania,
ktoré sú podstatne menej nákladné. Na toto opatrenie paradoxne
doplatiaobèasajnašezariadenia,
alenedásanièrobi,jetosprávne
opatrenie. Niekedy je lepšie, lacnejšie pripravi napríklad dve èi tri
školenianarôznychmiestach,aby
¾udianemíòalièasapeniazedlhýmipresunmi.
Zhováral sa Peter Ondera
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Nemocnica svätého Michala, a.s. dala výpoveï šestnástim zamestnancom

Ekonomikaverzusspokojnospacientov
Nemocnica svätého Michala, a. s. je akciová spoloènos
so 100% majetkovou úèasou štátu, v mene Slovenskej
republiky koná Ministerstvo vnútra SR. Nemocnica zápasí s ekonomickými problémami tak ako každá iná – a so
všetkými negatívnymi sprievodnými javmi. Predstavenstvo akciovky, na èele ktorého stojí predseda predstavenstva a generálny riadite¾ MUDr. Marian Križko, PhD,
MPH, rozoslalo v polovici mája dovedna šestnás výpovedí lekárom, sestrám, fyzioterapeutom, zubným technikom
a laborantom v Bratislave, v Žiline, v Banskej Bystrici, v
Košiciach a v Michalovciach.
Vniektorýchprípadochišlolen
oèiastkovépracovnéúväzky,prípadne dohody, niektorí zamestnanci už boli v dôchodkovomveku.Èasznichvšakvnemocnicipracovaladlhérokyadôchodkový vek im ešte „nehrozí“.
Najmä pre týchto zamestnancov
jevýpoveïzdrvujúcousprávoua
dôvod na rados nemajú ani pacienti,aniichzamestnávatelia.
Dôvodom výpovedí bolo rozhodnutie nemocnice o znížení
stavu zamestnancov „s cie¾om
zvýši efektívnos práce“ pod¾a §
63,ods.1,písmenobZákonníka
práce–stým,žezamestnancom
neboli ponúknuté iné pracovné
pozície,lebovrajžiadneniesúk
dispozícii.Šok?!
Na vedomie…
Výpovedné lehoty zaèali plynú1.júna2011.Vedenieakciovejspoloènosti19.mája2011písomne požiadalo závodný výbor
Odborového zväzu SLOVES a
závodný výbor Odborového zväzu zamestnancov Ministerstva
obrany SR, ktoré pôsobia v Nemocnici svätého Michala, a.s. o
prerokovanie výpovedí. Obe odborové organizácie pod vedením
KamilyTonkovejaLenkyBartekovejvýpovedeprerokovaliazápisniène ich zobrali na vedomie.
OdborovýzväzpolícievSRoslovenýnebol,hocivBanskejBystrici sú niektorí zdravotníci jeho
èlenmi. Na zves o výpovedi aj
pre zubnú technièku Ivetu Seleckú z  banskobystrického strediskanemocnicezareagovalaZO
OZPvSRè.925–1priKRPZ.O
probléme jej predseda Dušan
HarvátpísomneinformovalvedenieOZPvSR.
VlistepredsedaDušanHarvát
uvádza:„Dòa10.5.2011bolana
zasadnutíVýboruzákladnejorganizácie925–1priKrajskomriadite¾stvePZvBanskejBystricipodaná informácia o plánovanom
zrušení zubného laboratória na
pracovisku Nemocnice svätého
Michala, a.s. v Banskej Bystrici.
Plánované zrušenie zubného laboratóriasastretlosve¾minegatívnou odozvou policajtov a zamestnancov v Banskej Bystrici a
okolí.Nazákladeuvedenéhovýbor základnej organizácie OZP
prijal na svojom rokovaní nasledovné stanovisko: So zrušením
pracoviska zubného laboratória
zásadne nesúhlasíme. Všetky
pracoviská Nemocnice svätého
Michala, a.s. v Banskej Bystrici
sú výrazným zlepšením starostlivosti o policajtov a zamestnan-

cov. Existencia týchto pracovísk
jedlhodobohodnotenázostrany
pacientov ve¾mi kladne. Každým
zrušenímniektoréhoztýchtopracovískjeznižovanáúroveòzdravotnejstarostlivostiprepolicajtov
a zamestnancov v Banskej Bystrici. Myslíme si, že zabezpeèenie zdravotnej starostlivosti pre
policajtovazamestnancovjezákladnouúlohourezortnejnemocniceanemalabyvykonávakroky smerujúce opaèným smerom.
Zastávame názor, že zrušenie
zubného laboratória v Banskej
Bystrici by bolo týmto krokom. Z
týchto dôvodov žiadame o prehodnotenieplánovanýchopatrení
v Nemocnici svätého Michala,
a.s., aby opatrenia boli v prospech¾udíanievichneprospech.“
Nesúhlasíme!
Banskobystrická
základná
organizácia zareagovala rýchlo,
vlastne ešte pred rozoslaním výpovedí a redakcia POLÍCIA sa
vybrala na návštevu banskobystrického zdravotného strediskanašejnemocnice.
V stredisku, ktoré je súèasou
objektov OR PZ, pracujú dvaja
všeobecní lekári, internista, je tu
rehabilitáciaasídlituajzubnálekárka, ktorá priamo susedí so
zubnou technikou, kde pracuje
zubná technièka Iveta Selecká.
Solídne udržiavané priestory, na
poschodia ide dokonca aj výah
pre imobilných pacientov. O výhodáchzdravotníckychpracovísk,
ktorésúzamestnancomtakpovediacporuke,nemusímeazdahovori.Obzvlášdôležitéjetopráve v prípade spolupráce medzi
zubným lekárom a technikom –
èlovek aspoò nemusí beha po
celejBystricisprotézouvovrecku – a to aj opakovane, pretože
kto to pozná, vie, že zubná náhrada málokedy „sadne“ na prvý
pokus. Skrátka, v zubnej ambulancii vládlo sklamanie. Technièka Iveta Selecká tu odpracovala
šestnás rokov. Èo teraz? Sklamanájeajjejnajbližšiakolegyòa,
zubnálekárkaMUDr.LuciaVidová a zrušenie zubného laboratória považuje za nešastné riešenie aj vedúca tohto zdravotného
strediskaMUDr.AnnaBernátová.
„Je to jednoznaèné znevýhodnenie pre pacientov a aj pre zamestnávate¾a, pretože pacienti
stratia cestami do mesta a spä
ove¾a viac z pracovného èasu,“
poznamenala.
Zaujímalo nás, èi výpoveï s
pani Seleckou niekto prerokoval.
Potvrdilanám,žesòoutelefonic-

ky rozprával bratislavský primár
MUDr.PavolPánis.Apotomdostaladoporuèenevýpoveï,ktorú
prevzalodpoštárkyjejsyn.
Záhada straty
Ztoho,èosaobezdravotníèky
dozvedeli,hlavnoupríèinouvýpovede bola stratovos „nákladovéhostrediska“.Vkolónkach,ktoré
vypracovalo vedenie nemocnice,
svieti v prípade laboratória mínuska.Ve¾miimtonešlodohlavy, pretože majú pocit, že uspokojujú všetkých pacientov a nadobudlipresvedèenie,žehlavnou
príèinoustratymohlibynáklady,
ktorýmibolostrediskovlanizaažené, konkrétne najmä ma¾ovanie priestorov celého zdravotníckeho areálu. Do pozornosti
tento fakt dáva aj predseda ZO
Dušan Harvát. Celková faktúra
od dodávate¾a maliarskych prác
znelana14,5tisícaeur,prièom
ju ekonómovia nemocnice len

dostatku presných vstupných
informácií je naozaj ažké dopátrasaskutoènýchpríèin.
Akoko¾vek, z právneho h¾adiska je ažké s výpoveïami
nieèo urobi. Nepochybne však
možnosúhlasispostojomvýboruZO925–1,žezrušeniekaždej
ambulancie je z h¾adiska spokojnosti zamestnancov MV SR
jasné mínus. Veï preto máme
„vlastnú“nemocnicu,všakže…
Pre a proti
Èonatovedenieakciovejspoloènosti? Generálny riadite¾ nemocnice Marian Križko nám venovalbezmáladvehodinysvojho
èasu, aby osvetlil ekonomické
aspekty svojich rozhodnutí.
Keïževšaknesúhlasilspoužitím
magnetofónu, je ažké presne
interpretova jeho výklad príèin.
Podstata:vsúèasnejve¾mizložitej ekonomickej situácii musí nemocnica prijíma aj nepopulárne

mechanicky rozdelili medzi jednotlivé„nákladovéstrediská“bez
oh¾adu na reálne vyma¾ované
plochy. V prípade zubného laboratóriasútotrimiestnosti,ktorých
steny sú do dvoch tretín kompletnepokrytékachlièkami.Nuža
zatietovyma¾ované„plôšky“bolo
strediskozaaženénákladomvyše 2 400 eur. Ma¾uje sa pritom
lenkaždýdruhýrok.Zdravotníèky
uviedli aj nieko¾ko ïalších dôvodov, ktoré pod¾a nich mohli spôsobistratu.Ponosovalisananedostatok informácií o ekonomickýchaspektochichèinnosti,mali
niektoré pripomienky k efektívnostinákupuzubnýchmateriálov
achýbalimväèšíkontaktsvedením nemocnice. Skúšali aj porovnávaekonomikusinýmistrediskami,ktorétiežboliprestratovos zrušené, resp. s ich pracovníkmivedenienemocnicerozviazalo pracovný pomer, ale bez

opatreniascie¾omzefektívniprevádzku nemocnice. Strediská,
ktoré dlhodobo vykazujú vysokú
stratu, nemocnica nemôže ïalej
živi. Generálny riadite¾ upozornil
na fakt, že situácia by bola ešte
horšia, ak by väèšina lekárov
prešla z èinnej zálohy do pracovnéhopomeru.Zatia¾jeväèšinalekárovvèinnejzálohe,mzdy
tedahradíMVSR,inakbymusel
by rozsah prepúšania ešte
väèší.Podèiarkol,žeanijedenzo
šestnástich úväzkov nebol súèasoušpecifickejzdravotnejstarostlivosti, ani pracovnej zdravotnejslužby.Nemocnicalenruší stratové èinnosti, ktoré pod¾a
neho neobmedzia rozsah ani
kvalitu zdravotnej starostlivosti.
„Výnosyzdotknutýchstredískvo
väèšine prípadov nepokryjú ani
osobné náklady zamestnancov“,
zdôraznil.
Ajèlenkydozornejradyakcio-

vejspoloènostiPhDr.LenkaBarteková a Mgr. Mária Idešicová
prízvukovali, že ide o ve¾mi bolestnérozhodnutia,keïženiektorí prepustení kolegovia a kolegynepracovalivnemocnicidlhéroky. Mária Idešicová potvrdila, že
sa na tému výpovede aj s pani
Seleckou dlhšie telefonicky rozprávala,nemalitedapocit,žeby
sasprepustenými„niktonebavil“.
PrimárMUDr.PavolPániszbratislavskejcentrálynemocniceobhajoval efektívnos nákupu zubných materiálov a zdôraznil, že
zubnílekáridostanúvždyto,èosi
sami objednajú. Zdalo sa nám
však,ženamargopripomienokz
praxehoviaczaujímalo,ktotieto
pripomienkyvzniesol,anievecná
stránka. Generálny riadite¾ zasa
obhajovalcenuzama¾ovanie,dodávate¾ prác bol pod¾a jeho slov
vybratýverejnousúažouacena
bolaúplnevporiadku.„Ma¾ovalo
sa celé zdravotné stredisko v
Banskej Bystrici, t. j. 2 480 m2,
prièomnaèaspriestorovbolipoužitéumývate¾néaolejovénátery, ktoré sú podstatne drahšie,“
vysvetlil a dodal, že zubná technikavBanskejBystricivykazovalastratuajbezzapoèítanianákladovnama¾ovanie.Problémstratyjepod¾anehovtom,žejedna
ambulancia ažko môže uživi
jednolaboratórium.Pritomvšakv
Košiciach pracuje zubný technik
predvochzubnýchlekárov–aaj
tak je v strate, dostal výpoveï.
Záhada?
Šanca v nájme?
Nuž, ažko robi arbitra. Podstatnéje,èisadánájsvýchodisko z tejto ¾udsky ve¾mi nepríjemnej, ale aj pre pacientov nepochopite¾nej situácie. Tá sa
ostatne nemusí páèi ani zamestnávate¾om,pretožezrušenie
ambulanciípredåžièasy,ktorézamestnanci strávia cestovaním za
lekármivpracovnomèase.Generálny riadite¾ však namieta, že
ambulancieakotakéniktoneruší.
Ponúkamožnosvzia„opustené“
ambulanciealaboratóriádoekonomického prenájmu. Pod¾a našich informácií o tom viacerí z
prepustených naozaj uvažujú –
vrátane pani Seleckej z Banskej
Bystrice. Pod¾a generálneho riadite¾a väèšina zariadenia ambulanciíjeužvekovopozenite,dali
by sa od nemocnice prenaja za
ve¾miprijate¾núcenu.Vprospech
nájmu hovorí aj fakt, že ambulanciesídliazväèšavpriestoroch,
patriacich príslušným KR PZ.
Doterazuplatòovanénájomnéza
priestory pre zdravotnícke úèely
bolo ve¾mi nízke. Nevýhoda:
záujemcisibudúmusiepriestory
vysúaži.
Záver: všetkým zamestnancom, ktorí dostali výpovede, plynú od 1. júna výpovedné lehoty.
Ešte je èas zváži, èi je súèasné
rozhodnutie vedenia Nemocnice
svätéhoMichala,a.s.naozajjediné možné, najefektívnejšie a v
prospech zamestnancov rezortu,
alebo sa dajú nájs aj iné, prijate¾nejšieriešenia.
Peter Ondera
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Nebývalý, skutoène výrazný
záujem o zodpovedanie otázok
typu „Èo odbory takého robia v
súèasnej dobe?“? „Naèo by v
odboroch?“„Naèosúnámodbory,keïvšetkoidetakakopolitici
chcú“?–ainýchpodobnýchotázok zo strany kolegov policajtov
som zaznamenal v poslednom
období.Nepovažujemsazatoho
najkompetentnejšieho na zodpovedanieotázokstakvýznamným
obsahom,aleskúsimaspoòsvoj
uholpoh¾adunane,atomuzodpovedajúce odpovede, ktoré sú
obsahom zhodné s odpoveïami
danými mnou autorom otázok.
(Pozn. autormi otázok boli policajti – mladí i starí vekom i služobne, radoví policajti i riadiaci
pracovníci,odboráriineorganizovaní.)
Nuž, naèo by v odboroch?
Pod¾amòanajvýznamnejšídôvod
spoèíva v poznaní, že obyèajný
èloveksámtakmerniènezmôže,
je slabý a v ponímaní silných –
bezvýznamný. V súèasnosti je
organizovanie prostredníctvom
odborovjedinýmmožnýmspôsobom ako spojením viacerých
„bezvýznamných síl“ zamestnancovmožnovytvorisilnúinštitúciu s legitímnym právom hájenia oprávnených záujmov jednotlivcov.Zámerneneizolujemdobrovo¾né obèianske združovanie
lenna„policajnéodbory“,alena
organizovanie v odborových organizáciách v rámci celej zamestnaneckejštruktúry.Riešenie
sociálnychzáležitostínielenvnašomštáte,alevcelomvyspelom
svete,bymaloistotneinýcharakter, keby absentovala existencia
odborovýchzdružení.Vsúèasnej
dobe význam èinnosti odborárskych združení má nemalý
rozmerpráveunásvnašomštáte.
„Èo odbory robia?“
Vrátim sa však k otázke „Èo
odbory takého robia v súèasnej

dobe?“Tátootázkabolasmerom
kOZPvSR.VrámciOZPjevykonávaná prostredníctvom odborárskych zástupcov denne èinnosvrámcipripomienkovýchkonaní k návrhom zákonov, alebo
interných predpisov. Táto možnos je odborovým zástupcom
daná len vïaka uznanému partnerstvu OZP, ako legitímneho
partnera zamestnávate¾a. Konkrétnymi prípadmi je pripomienkovanie novely „nášho“ zákona o sociálnom zabezpeèení,
pripomienkovanie „aktuálneho“
hodnotiaceho systému. To sú

kebyvOZPboloorganizovaných
20 policajtov, nebola by možná
ani pri organizovanosti 200 policajtovvrámciPZvSR,abolaby
ïaleko ažšie realizovate¾ná a v
obmedzenomrozsahu,akbybolo organizovaných 2000 policajtov.Dnes,keïjevOZPorganizovaných viac ako 9 000 policajtov, je pozícia OZP výrazne
determinovaná aj touto pomerne
vysokou organizovanosou. JednoduchozástupcoviaOZPzastupujúlegitímnezáujmyviacako9
tisíc policajtov, a táto skutoènos
sa nedá len tak ¾ahko prehliad-

Preèoodbory?
príkladyz„horúcej“súèasnosti.Z
minulosti spomeniem takú najznámejšiu udalos z roku 2005,
ktoroubolovystúpenieodborárov
formou protestného zhromaždenia v Bratislave za zachovanie
sociálnych náležitostí policajtov.
Nemá význam viac popisova
èinnos odborového zväzu. Ten,
kto vie oceni význam odborárskej èinnosti na spomenutých
príkladoch, nepotrebuje deklarova èinnos OZP v rámci medzinárodnéhopolicajnéhoodborového združenia EuroCOP, èinnos
zástupcovOZPvdesiatkachrôznych odborných komisií na všetkýchúrovniachriadeniaPZalebo
èinnosti v rámci právnej ochrany
policajtov.
„Naèo by v odboroch?“
Ak by som mohol reagova
podráždene pri takej nie celkom
uváženej otázke, tak by som
odpovedal, že v odboroch nie je
preèo by, že odbory nám netreba.Okremtoho,žebysomtovyjadrenienemyslelvážne,výrazne
bysomnegovalajobsahodpovede na prvú zdôvodòovanú otázku. Takže pokúsim sa zdôvodni
príslušnoskOZPvSRserióznymi argumentmi. Èinnos èlenov
OZP, ktorú som len v krátkosti
spomenul v odpovedi na prvú
otázku, by urèite nebola možná,

nu.Jelenprirodzené,žepriorganizovanosti 70 alebo viac
percent z celkového poètu viac
ako23tisícpolicajtovbybolapozícia OZP zase na kvalitatívne
vyššejúrovni.
Nespoliehajme sa
Jezrejmenajvyššíèaspresta
saspoliehanato,že„akodborárinieèovybavia,nevybaviatolen
pre seba, ale pre všetkých policajtov, a teda netreba vstupova
do odborov“. Ak sa totiž s týmto
„solidárnym poznaním“ stotožnia
ajsúèasníodborári,vove¾miblízkej budúcnosti môžeme zaži
dôsledky svojich postojov. Organizovanosvodborochjeskrátka
potrebná, dokonca aj keï je len
pasívna. Najprospešnejšia je
všakpriaktívnomzapájanísado
odborárskejèinnosti.
„Naèo sú nám odbory, keï
všetkoidetakakopoliticichcú?“
Rozhodne nesúhlasím. A vôbec
nemámchudráždipolitikovtým,
ženapotvrdeniemôjhonesúhlasu teraz vyzvem všetkých odborárov,abyvystúpilizodborových
organizácií v našom štáte, aby
sme na vlastnej koži zistili, èo
vlastne tí politici chcú. Som
presvedèený, že politici viaceré
svoje chúky „prehodnotia“ pred
vystavením ich na hodnotenie
práve z obavy kritického postoja
zo strany odborárskych združení
aniektoréichpredstavysúzablokované èinnosou odborov pri
snaheoichrealizáciu.Ánodnešný svet je taký. Riadenie štátu
zveríme prostredníctvom volieb
raz za štyri roky do rúk zástupcom politických strán a potom
oèakávame,žezaènúpracovav
prospech všetkých obèanov štátu. Krátko po vo¾bách zaèíname
potom precita z tejto naivnej
predstavyado¾ahnenanásaživé zistenie, že zámery politikov
opä nie sú totožné so zámermi
väèšiny ¾udí, a že im bude treba
tento fakt poèas štyroch rokov
obèas pripomenú mierou úmernou významu zámeru, resp.
úmernouškodlivostijehodopadu
na¾udí.Najvýznamnejšiuúlohuv
tom nekoneènom zápase zohrávajúodborovéorganizácie.Práve
prostredníctvom nich môžu ¾udia
v medzivolebnom období dáva
politikom najavo, že ich predvolebnés¾ubybolioinom,ženaten
èi oný zámer im svoj hlas nedávali. A èo na to politici ? Nuž
rôzne. Keï „vyjde do ulíc“ 2000
obèanov, tak skonštatujú, že pár
nespokojencov„rušiloverejnýporiadok“.Akalevyjdedoulícpodstatná èas obèanov, tak aj ich

reakcienatakétoakcie–takmer
výhradne organizované odbormi
–  sú obozretnejšie. Nevzdávajmesatedatak¾ahkomožnosti,žespojenímmnožstva„bezvýznamnýchsíl“môževzniknújedna rešpektovaná v odborárskom
trièku. Pamätáte sa predsa –
Svätoplukoveprúty.
Neviem, èi správne odpove-

dám na položené otázky. Boli
všakvyslovenéazasluhujúodpovede. Na záver si tak akosi mimovo¾ne kladiem otázku: „Preèo
neby v organizovaný v odboroch“?Žiadnyrozumnýargument
manenapadá.Vásáno?
Pavol Michalík, predseda
Krajskej rady OZP v SR, Žilina

Motivova a stabilizova?
SomvPZviacako15rokov
avždysomsasvojezamestnanie snažil vykonáva èo najlepšie ako viem, a to z ve¾mi
prostéhodôvodu:svojepovolanie beriem ako celoživotné
poslanie, pre ktoré mnohokrát
obetujem aj to najdôležitejšie,
svoju najbližšiu rodinu (myslie
si, že deti a nebodaj manželka
budúhrdénato,žeichotecnie
jedvatýždnedoma,leboobjasòujetrestnúèinnos,jeasinaivné). Ako sa mi to darí, to nechám na posúdenie svojich
nadriadených,ajkeï…

Najmä za posledné obdobie
z viacerých zdrojov som registroval ako jednu z priorít úlohu
stabilizova najdôležitejší faktor
vPZ,ato¾udskýfaktor,t.j.aby
skúsení policajti neodchádzali
do civilu, aby mal kto mladým
odovzdáva skúsenosti (aj keï
každýjenahradite¾ný)Akomožno policajta motivova, aby sa
snažil dosiahnu èo najlepšie
výsledky, zdá sa by pre mnohých vyššie postavených funkcionárovmožnojednoduché.Ja
uvediem svoju osobnú skúsenoszmájatohtoroku.Najskôr
nám zaèiatkom mesiaca oznámili,žezdôvodušetreniafinanèných prostriedkov máme na
jednoSCMVlimitPHM62litrov
/toto množstvo PHM postaèuje
na riadne plnenie úloh najviac
na10až14dní/,prièomdodali,
žeakreferent,ktorýmápridelené SCMV tento limit prekroèí,
budemuodòatýosobnýpríplatok. Super. Keï neznámy páchate¾dòa16.05.vylúpilpoboèku jednej komerènej banky v
našom okrese, zaèali sme ako
OKP jeho dokumentovanie a
objasòovanie, prièom poèas
objasòovania sme boli aj 40
hodnepretržitevpráci,lebobola z našej strany snaha prípad
objasni. Následne bolo ešte aj
nieko¾ko 20–hodinových zmien,
medziktorýmismesilendoma
vymenili spodnú bielizeò a dali
pusu na èelo spiacim deom.
Taktiež super. Keï sme za
osem dní zistili potenciálneho
páchate¾a, zavládlo nadšenie,
nako¾ko bolo zrejmé, že podozrivý vykonal viacero lúpeží.
Páchate¾všakbolnastrednom
Slovensku,asi220kmodnás.
Keïže bol skoro koniec mesiaca, nastal problém s PHM. Po
ažších argumentáciách sa našiel funkcionár, ktorý si zobral
nasebazodpovednosarozhodol, že treba ís pre neho. Páchate¾sanašiel,eskortoval,vyažil, vypoèul atï, až mu bolo
vznesenéobvineniezaštyriozbrojené lúpeže poboèiek komerènýchbánkadveozbrojené

lúpeže stávkových kancelárií
spáchaných na území kraja.
Slávapreve¾ká,okamžitezvolaná tlaèovka, médiá, veï dobre
odvedenú robotu treba aj patriène preda. To, že sme od
únavy pomaly odpadávali, nevadilonikomu,páchate¾bolchytení. Bolo nám tlmoèené pochvalné uznanie s dodatkom,
žejeobdobiestriktnéhozákazu
odmeòovania /prvá ilúzia sa
rozplynula/. Neviem, ako èasto
sastáva,žesazadržípáchate¾
šiestich ozbrojených lúpeží, v
mojichoèiachjetopovšimnutia
hodnývýsledokkolektívnejpráce našej OKP. Ïalšia naša ilúzia o preplatení vzniknutých
nadèasových hodín aspoò z
tohto prípadu/ nám nestihla ani
poriadne preblysnú mys¾ou a
už sa taktiež rozplynula, nako¾ko ešte nemáme preplatené
ani nadèasy z februárovej
objasnenej vraždy. Tiež super.
Radšej „dobrovo¾ne“ berieme
náhradné vo¾no, z ktorého sa
dajú plati úèty, hypotéky, obedy,dásazanezobra„nadšenú“ rodinu na krátky výlet ako
satisfakciuzato,žesmesidomadesadnílensmrad¾avéponožky menili. A teraz štyri dni
predkoncommesiacaïalšiadilema:autábezPHM,dokonca
mesiaca ešte jeden dosah a
jedna plánovaná domovka. Že
bysomkvôliPHMnebodajmal
prísopoctivo„vydretý“osobný
príplatok?
Ktomutoprirátam„malièkosti“tlaèiareòmámeštyrimesiace
v oprave, na všetky služobné
veci používame výluène súkromné mobily. Z kancelárie sa
dovolám akurát tak do bufetu.
Neplatenie nadèasov, nutnos
použisvojeosobnéautopoèas
služobnej pohotovosti na cestu
do práce, lebo veï zamestnávate¾ nie je povinný výjazdovú
skupinu dopravi do zamestnania… Jednoznaène sa viac a
viac presviedèam o príchode
„lepších“èasov,kedyzamestnávate¾ koneène zaèal vytvára
vhodné podmienky na výkon
služobných povinností a o tom,
žebysmemalikoneèneviaca
viacaeštektomuajkvalitnejšie
pracova, lebo možno budeme
ma o desa litrov benzínu na
jednoslužobnéautoviac…
Po zverejnení tohto môjho
postrehu ešte oèakávam rad
zaujímavých návštev z odboru
kontroly a im podobných súèastí. Možno sa zabudnem zapísa do knihy príchodov a
odchodovaužhomáme.Nevadí, všetko ma to len bude viac
uisova, že v PZ mám osta
pracovaešteve¾arokov,veïje
tostálelepšiealepšie!
npor. Tibor Maašovský,
st. referent OKP Galanta
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Takmer tretina policajtov nebola vlani na preventívnej prehliadke!

Zdraviejenajcennejšímmajetkomkaždéhoznás

rúška a rukavice), doh¾ad nad
pracovnýmprostredím,množstvo
èinnostínaúsekuverejnéhozdravotníctva.Istouformouprevencie
je aj vytváranie podmienok pre
regeneráciu pracovných síl
prostredníctvom rekreaènej starostlivosti.
l Myslíte si, že pracovná rehabilitácia v takej forme, v akej
sa u nás uplatòuje, je efektívne
opatrenie? Mám na mysli poli-

Z.z..Kúpe¾núlieèbuvlaniabsolvovalo1117policajtov.
l Takže na preventívnu rehabilitáciu formou lieèebno
preventívnej starostlivosti sa
dostane len èas policajtov,
ktorých odporuèil služobný
alebo zmluvný lekár?
Žia¾, je to tak. Tí ostatní majú
možnos absolvova preventívnu
rehabilitáciu formou výkonu práce. Neodmietam ju a priori, ale,
ako ste sám povedali, máva aj
sprievodnénegatívnejavyvspomenutej vyššej úrazovosti. Za
vhodnejšiuformuakovýkonpráce považujem u policajtov formu
aktívneho odpoèinku – èo by
mohlabyistáformarekondièného pobytu, zameraného na zlepšenie fyzickej kondície, spolu s
absolvovanímpsychorelaxaèných

cajtov, ktorí dva týždne hrdlaèia na svojom dome èi chalupe
a potom plnia èakárne chirurgií
so zlomeninami konèatín, seknutými krížami a úrazmi od kosaèiek, cirkulárov a vàtaèiek.
Je to to pravé orechové?
Preventívnarehabilitáciapod¾a
§146zákonaè.73/1998Z.z.je
súborlieèebno–preventívnych,telovýchovno–športovýchapracovnýchopatreníazákonumožòuje
vykonávanievtrochformách:aktívny odpoèinok, lieèebno–preventívna starostlivos a výkon
práce.Lieèebno–preventívnastarostlivossarealizujevnašichkúpe¾no–lieèebných ústavoch ARCO Trenèianske Teplice, Družba
Bardejovské kúpele a v kúpe¾no–rehabilitaènom ústave Bystrá
LiptovskýJán.Nalieèebno–preventívne pobyty máme v tomto
rokuvyèlenených260–tisíceur.
l Staèí to?
Vnávrhurozpoètunarok2010
sme žiadali 464 714 eur, dostali
sme 260 000 eur, za túto sumu
smezakúpililieèebnopreventívne
pobytypre579policajtov.Vtejto
súvislostijenutnéuvies,žecelkový poèet policajtov, ktorí splnili
vroku2010podmienkyprepridelenie preventívnej rehabilitácie
bol10937.Narok2011smežiadali531000eur,avšakvrozpise
rozpoètusmedostalilen260000
eur, za èo sme zakúpili 560
poukazov.Musímvšakuvies,že
zïaleka sme nemohli vyhovie
všetkýmnávrhom,ktorénámprišli,vlanibolopredložených2967
návrhov na preventívnu rehabilitáciu formou lieèebno preventívnej starostlivosti a kúpe¾nú
lieèbu. Policajti, u ktorých na
základe návrhu od ošetrujúceho
všeobecného lekára zisujeme
závažnejšie zmeny zdravotného
stavu, sú vysielaní na kúpe¾nú
lieèbupod¾azákonaè.328/2002

cvièenízameranýchnaelimináciu
stresu. Tieto pobyty by sa mohli
uskutoèòova v rekreaèných zariadeniach rezortu. V súèasnosti
sa však táto forma preventívnej
rehabilitácienevyužíva.Užvroku
2000 naše pracovisko predložilo
vedeniu sekcie ekonomiky MV
SR návrh na realizáciu preventívnej rehabilitácie formou aktívneho odpoèinku vyššie uvedenýmspôsobom,avšaknávrhnebolakceptovaný.Vrámcilieèebno preventívnej formy preventívnejrehabilitáciebysmetiežradivspoluprácisrezortnýmipsychológmi zvýraznili zložku psychorelaxácie,pretožetietopobyty
by mali by akýmsi balzamom
nielenpretelo,aleajpredušu.
l Ako sú na tom vlastne naši policajti so zdravím? Aký
„materiál“ prichádza do PZ?
Vstupné lekárske prehliadky
sú interným nariadením presne
vyšpecifikované,kritériánazdravotnýstavuchádzaèovsúnastavené pomerne prísne. Svedèí o
tomfakt,ževroku2010boloz1
493lekárskychposudkovozdravotnej spôsobilosti žiadate¾a o
prijatie do Policajného zboru 70
osôb posúdených ako zdravotne
nespôsobilé pre výkon štátnej
službyvPolicajnomzbore,èoje
4,6 percenta. V posledných rokochsaPolicajnýzbordosomladil, takže si dovolím poveda, že
jevovcelkudobromzdravotnom
stave,vážnejšieproblémysazaèínajúobjavovavovekuod40–
45rokov.Prichádzajúproblémys
pohybovým aparátom, tráviacim
ústrojenstvom, zhoršujú sa výsledkypeèeòovýchtestov,zvyšujúsahodnotykrvnéhotlaku–príèinou je najmä významný vplyv
nároèných podmienok výkonu
štátnejslužbysozbraòounaverejnosti, pôsobenie rôznych stresogénnych faktorov, práca na

V aprílovom èísle POLÍCIE sme sa rozprávali s plk. MUDr.
Máriou Gvozdjakovou, MPH, riadite¾kou odboru zdravotníctva Sekcie personálnych a sociálnych èinností MV
SR najmä o vakcinácii policajtov proti kliešovej encefalitíde, vírusovej hepatitíde typu A a B a proti chrípke, keïže
vakcinácia tvorí dôležitú súèas zdravotnej prevencie, poskytovanej zamestnancom rezortu. Prevencia je však širší pojem, a preto v téme pokraèujeme.
l Pani riadite¾ka, v minulom
rozhovore ste uviedli, že máte
„rozoèkovaných“ okolo sedemsto policajtov, ktorí boli oèkovaní dvoma dávkami vakcíny
proti vírusovej hepatitíde typu
A a B , peniaze na tretiu dávku
vakcín však Všeobecná zdravotná poisovòa odmietla uhradi. Podarilo sa vyrieši tento
problém?
Našastie áno. Generálna riadite¾ka SPSÈ MV SR plk. JUDr.
AnnaKrá¾ovávstúpiladorokovaniasgenerálnymriadite¾omVšeobecnej zdravotnej poisovne a
napokon sa podarilo dosiahnu
konsenzus, poisovòa uhradila
nákladynatretiudávkuvakcínyv
sume 40–tisíc eur. Mohli sme si
vydýchnu, pretože inak by sme
muselitietonákladyhradizrozpoètu MV SR. Darí sa nám rozbieha aj program vakcinácie už
priamo v SOŠ PZ, kde za šes
mesiacov štúdia realizujeme
kompletnúochranupolicajtavakcínouprotihepatitídeAaBado
štátnejslužbyvteréneprichádza
policajtspotrebnouimunitouproti
tomutoochoreniu.
l Vakcinácia je súèas zdravotnej prevencie, ktorú poskytuje rezort príslušníkom PZ.
Prevencia je však ove¾a širší
pojem. Ako sa darí napåòa
ciele v podmienkach nášho ministerstva?
Základná problematika preventívnej zdravotnej starostlivosti
o policajtov je zakotvená predovšetkým v § 145a zákona è.
73/1998Z.z.oštátnejslužbepríslušníkovPolicajnéhozboru,Slovenskejinformaènejslužby,Zboru väzenskej a justiènej stráže
Slovenskej republiky a Železniènejpolície.Základomjeperiodická preventívna lekárska
prehliadka, ktorá sa pod¾a zákona vykonáva všetkým policajtom
raz roène. Paragraf 145a ïalej
detailizuje jednotlivé druhy preventívnych prehliadok. Pre doh¾ad nad zdravím policajta má
preventívna prehliadka rozhodujúci význam a policajt má povinnossajejzúèastni.Rovnako
nadriadenýjepovinnývytvorimu
podmienky, aby policajt mohol
prehliadkuabsolvova.Prenásje
to ve¾mi dôležité, pretože preventívna prehliadka umožòuje
vèaszachytizmenyzdravotného
stavu a reagova na ne. Prevenciajevšakširšípojem,okrem
oèkovania a preventívnych prehliadok do nej v podmienkach
nášho rezortu zahàòame aj preventívne rehabilitácie a ïalšie
opatrenia v rámci BOZP, napríkladpitnýrežim,zabezpeèenie
základných osobných ochranných pomôcok (napr. zdravotné

zmeny, odlúèenie od rodiny. Nechcemnosidrevodolesa,aleaj
pri tejto príležitosti musím pripomenú,žehociministerstvovenuje prevencii ve¾kú pozornos,
základom zdravia každého zamestnancajejehovlastnýživotný
štýl, ten je absolútne urèujúci.
Zdravie je najcennejším majetkom každého z nás, obvykle
však jeho cenu pochopíme až
vtedy,keïhostratíme.Vtejtosúvislosti je ve¾mi znepokojivé, že
èaspolicajtovignorujeajzákladný predpoklad, aby sa chorobné
príznaky vèas zachytili, a to je
absolvovanie preventívnej prehliadky. Pod¾a našich zistení ju
vlani neabsolvovala takmer tretina policajtov. Upozoròujem však
na skutoènos, že pod¾a § 48
ods.3,písm.s)zákonaè.73/1998
Z. z. je policajt povinný podrobi
sa lekárskej prehliadke, prieskumnému konaniu alebo psychologickému vyšetreniu na
zistenie zdravotnej a duševnej
spôsobilosti.
l To je šokujúco ve¾a! Èo
robia nadriadení? Nie je ich povinnosou upozoròova a dba
na to, aby každý podriadený
policajt prehliadku absolvoval?
To sa opýtajte nadriadených,
ja hovorím fakty. Záleží na tom,
ako nadriadený dbá na plnenie
tejto povinnosti. Preventívna
prehliadkamáprvoradýcie¾zisti,
èipolicajtjeïalejschopnývykonávaštátnuslužbubeztoho,aby
tobezprijatiapríslušnýchopatrení,napr.vpodobelieèbyzistenéhoochorenia,ohrozilojehozdravie. V bývalej Železniènej polícii
platil úzus, že kto neabsolvoval
preventívnu prehliadku, nemohol
vstúpi bez dozoru do ko¾ajiska,
nemohol teda vykonáva štátnu
službu. Paradoxne, najnižšiu
úèaspolicajtovnapreventívnych
prehliadkach zaznamenávame
dlhodobo v Bratislavskom kraji,
kde je v podstate najlepšia dostupnos služobných lekárov –
najmä z h¾adiska vzdialeností.
Najlepšia úèas policajtov na lekárskych preventívnych prehliadkach v roku 2010 bola v NitrianskomavTrenèianskomkraji.
l Èo s tým mienite robi?
Predovšetkým zainteresova
doriešeniaproblémuvysokejneúèastipolicajtovnapreventívnych
prehliadkachvšetkyzložkysystému: policajta, nadriadeného a
ošetrujúceho všeobecného lekára.Problémomjevsúèasnejdobe aj to, aby sme získali presnú
informáciuotom,ktorývšeobecnýlekárzabezpeèujevšeobecnú
ambulantnú zdravotnú starostlivosopolicajta.
l Má predsa obmedzenú
slobodnú vo¾bu lekára! Zoznam služobných lekárov je aj
na webe.
Nerada to priznávam, ale po
svojom nedávnom nástupe som
zistila,žeanivtomtoniejeporiadok. Náš kvalifikovaný odhad je,
že cca 30 percent policajtov
navštevuje iných, nie urèených
všeobecných lekárov. Bude sa v
tommusiezaviesporiadok,pre-

tože je to základný predpoklad
pre koncepènú prácu v oblasti
zdravotnej starostlivosti. Oèakávame, že modul zdravotníckych
údajov v informaènom systéme
SAP, ktorý postupne napåòame
potrebnými informáciami, tento
problémodstráni.
l Keï si to zhrnieme: robí
ministerstvo v oblasti prevencie dos alebo málo?
Osobne si myslím, že rezort
venuje tejto oblasti ve¾kú pozornos. Treba však apelova na
súèinnoszdravotníkov,nadriadenýchatrebazvýšiajzáujempolicajtovozdravotnúprevenciu.Je
potrebné zmeni myslenie policajtov, aby oceòovali snahu rezortu o zabezpeèenie preventívnychopatreníakoistýve¾mivýznamný benefit zo strany zamestnávate¾a.Vyššiespomenutá
možnos aktívneho odpoèinku v
rekreaènýchzariadeniachrezortu
je tiež jednou z možností zvýšenia prevencie v rezorte. V tomto
smererobíove¾aviacrezortobrany, ktorý sa síce ve¾mi ponosuje
nastavsvojhorozpoètu,nedávna
analýza však ukázala, že v rokoch2002až2010–vprepoète
naskutoènýpoèetnýstavpríslušníkovdanéhorezortu–bolapreventívna rehabilitácia formou
dvojtýždòovej lieèebno–preventívnej starostlivosti, ktorá je v
oboch rezortoch porovnate¾ná,
poskytnutápolicajtomvpriemere
opolovicumenej.
l Zasa sme teda pri peniazoch. Sú možnosti, ako zefektívni ich vynakladanie?
Uvažujeme o možných cestách.Myzdravotnícichcemetiež
na úseku prevencie robi viac a
kvalitnejšie ako doteraz. Jednou
z možností je práve oblas preventívnych prehliadok policajtov.
Zdásanám,žebudeefektívnejšie,akzmenímedoterajšísystém
realizácie preventívnych prehliadok, ich frekvenciu a obsahovú
náplò prispôsobíme nároènosti
výkonuslužbyivekovejkategórií
policajta. Viac sa chceme zameraajnaidentifikáciukonzumácie
rôznych návykových látok policajtmi. Uvažujeme aj o zaradení
drogovéhoskríningudokomplexu
vyšetrenížiadate¾ovvrámciprijímacieho konania do Policajného
zboru. Tiež v záujme zefektívnenia vynakladaných prostriedkov
h¾adáme formy prevencie, ktoré
bysmemohlirozvíjavspolupráci so Všeobecnou zdravotnou
poisovòou. Na záver však treba
znova zdôrazni, že bez záujmu
policajta o ochranu vlastného
zdravia a zdravý životný štýl, je
celá vyššie uvedená èinnos
neefektívna.
Zhováral sa Peter Ondera

UPOZORNENIE!
Uzávierka nasledujúceho èísla bude 11. júla
2011
Redakcia
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Zlezameranáanketa?Alebo…
Prezident PZ 19. apríla 2011
vydal rozkaz k efektívnemu
a hospodárnemu využívaniu
rozpoètových prostriedkov
útvarov PZ na rok 2011,
publikovaný vo vestníku è.
37. Redakcia mailom poprosila riadite¾ov KR PZ o odpovede na otázky, ako konkrétne sa realizácia opatrení
z tohto rozkazu dotkne denného života útvarov v rámci
jednotlivých KR PZ a v èom
im krátený rozpoèet pôsobí
najväèšie problémy. Struèné, azda aj jasné…
V porovnaní s požiadavkami,
ktoré obèas krajskí riaditelia
dostávajú z prezídia, redakcia im
na odpovede poskytla vcelku
slušný èasový priestor. Predpokladali sme, že poznatky a postrehy videné optikou krajských
riadite¾stiev nám pomôžu aj v
príprave rámcového redakèného
rozhovoru s vedúcim služobného
úradu MV SR. Interakcia, spätná
väzba je predsa základ!
Musíme prizna, nedali som v
tom èase na isté kuvièie hlasy z

nášho prostredia, ktoré skôr
predpokladali, že redakcia z pánov krajských riadite¾ov „oficiálne“ niè „použite¾né“ nedostane.
Uvidíme!
Maily sme úmyselne poslali na
oficiálne mailové adresy krajských riadite¾ov, zverejnené na
stránke www.minv.sk. Výsledok?
Dostali sme pä reakcií, z toho
len tri mali viac ako pä riadkov.
Hovorkyòa riadite¾a KR PZ v
Trenèíne nás na otázku o dopadoch ubezpeèila, že „úspornými
opatreniami nie je dotknutý priamy výkon služby na KR PZ a ani
na OR PZ“… a dostali sme
pozvanie na osobný rozhovor s
pánom krajským riadite¾om.
Vïaène prijímame, termín dohodneme. Z Košíc zasa prišiel mailom odkaz, že rozpracovanie
spomenutého rozkazu è. 37 je v
podmienkach KR PZ Košice
úèinné len od 1. 6. 2011, je teda
predèasné nieèo hodnoti…
Obsiahlejšie odpovede sme
dostali od riadite¾a ekonomického
odboru KR PZ v Žiline Ing. Rastislava Kretíka, ktorý nás podrobne informoval o prijatých opatreniach – a sú pre nás podnetom
ohlási sa na návštevu Žiliny. Aj

KR PZ v Banskej Bystrici reagovalo promptne, zvýraznilo problémy s financovaním opráv motorových vozidiel (spomína ich v rozhovore pre POLÍCIU aj predseda
OZP v SR) a „kraj“ sa netajil ani
tým, že „zníženie poètu odchádzajúcich volaní a zníženie stupòov oprávnení na volania do pevných a mobilných sietí spôsobuje
nižšiu dostupnos telefónneho
spojenia na služobných telefónoch najmä v èase silnej prevádzky.“ Nuž a KR PZ Bratislava
nám poctivo poslalo naozaj detailný súbor 34 prijatých opatrení
– vrátane trebárs bodu 15., ktorý
znie: „Pravítko, strúhadlo, zošívaèka a dierovací strojèek vydáva zásadne len na výmenu.“ –
ale bez komentára. Koniec koncov, rozkaz je na to, aby sa plnil,
aj keï sa nám nepáèi, no nie?
Všetkým, ktorí sa unúvali s
odpoveïami, úprimne ïakujeme.
Akurát že tieto odpovede, resp.
zaslané informácie neodpovedali
na položené otázky. Žia¾, moji
kuvici mali pravdu. Tak neviem:
boli zle položené anketové otázky, alebo je problém v nieèom
inom? Èo poviete?
Peter Ondera

Majstrovstvá SR v špeciálnej kynológii vo výkone
policajných psov 2011
Vdòoch6.až10.júna2011savstrediskuklasickéhovýcvikuslužobnýchpsovodborukynológie
ahipológiePrezídiaPolicajnéhozboruvMalýchLevároch a na vybraných pracoviskách uskutoènili
Majstrovstvá Slovenskej republiky v špeciálnej kynológiivovýkonepolicajnýchpsov2011,zamerané
navyh¾adávanievýbušnínadrog,naktorýchsazúèastnilidvojèlennédružstváreprezentujúcekrajské
riadite¾stvá Policajného zboru v Prešove, Žiline,
Trenèíne, Bratislave, Trnave a Banskej Bystrici,
Riadite¾stvo hraniènej a cudzineckej polície v BratislaveaRiadite¾stvohraniènejacudzineckejpolície
v Prešove. Odbor kynológie a hipológie Prezídia
Policajnéhozboruvzáujmeonestrannéposúdenie
výkonu služobných psov na tohtoroèné majstrovstvá opätovne pozval aj nezávislých rozhodcov.

Ako hlavný rozhodca tohtoroèných majstrovstiev
policajnýchkynologickýchšpecialistovbolvymenovaný inštruktor strediska špecializovaného výcviku
služobnýchpsovaslužobnýchkoníOKHPPZnpor.
Mgr. Ján Löw. Rozhodcovský tím po vyhodnotení
bodových ziskov jednotlivcov a súažiacich
dvojèlennýchtímovrozhodolonasledovnomporadí:
v kategórii „vyh¾adávanie výbušnín“, v súaži
jednotlivcov získal: 1. miesto atitulMajster Slovenska vo vyh¾adávaní výbušnín na rok 2011
práp.RadoslavŠajmírsoslužobnousuèkouDašaz
Riadite¾stva hraniènej a cudzineckej polície v Bratislave,
2. miesto kpt. Ján Jablonský so služobným
psom Agbar z Krajského riadite¾stva Policajného
zboruvŽiline,
3. miesto práp.JurajHa¾kososlužobnýmpsom

DorozRiadite¾stvahraniènejacudzineckejpolície
vPrešove.
v kategórii „vyh¾adávanie drog“, v súaži jednotlivcov získal: 1. miesto atitulMajster Slovenska vo vyh¾adávaní drog na
rok 2011 kpt. Mgr. Kamil PolivèáksoslužobnýmpsomDaxz
Riadite¾stva hraniènej a cudzineckejpolícievPrešove,
2. miesto npráp. Richard
Kosztúr so služobným psom
NeckzKrajskéhoriadite¾stvaPolicajnéhozboruvBanskejBystrici,
3. miesto npor.PavolŠlahor
so služobnou suèkou Paya z
Krajskéhoriadite¾stva
Policajného zboru v
Nitre.
v kategórii „súaž družstiev“, reprezentujúcich krajské riadite¾stvá Policajného zboru a
riadite¾stvá hraniènej a cudzineckej
polície v Bratislave
a Prešove, získal: 1.
miesto a kolektívny
titulMajstri Slovenska v špeciálnej kynológii na rok 2011,
tím Riadite¾stva hraniènej a cudzineckej polície v
Prešove,vzložení:kpt.Mgr.KamilPolivèáksoslužobnýmpsom
Dax a práp. Juraj Ha¾ko so služobnýmpsomDoro,2. miesto tím
Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Žiline, v zložení:
npráp. Milan Pa¾a so služobným
psomBaxakpt.JánJablonovský
so služobným psom Agbar, 3.
miesto tím Krajského riadite¾stva Policajného zboru v
Banskej Bystrici, v zložení:
npráp. Richard Kosztúr so služobnýmpsomNeckanpráp.Milan Èernek so služobným psom
Haso.

ŠpeciálnejednotkyzkrajínV4súažili
PrezídiumPolicajnéhozboruv
Bratislavetentorokzorganizovalo pre príslušníkov špeciálnych
policajných jednotiek z krajín V4
medzinárodnú súaž, ktorá sa
uskutoènilavdòoch15.a16.júna 2011. Tento rok sa stre¾ba
ozývala z priestorov Vojenského
výcvikovéhostrediskaLeš.Vsúažiotitulnajlepšiehošpeciálnehotímusinanároènejtratizmeralo sily dvanás päèlenných
družstiev.

Minuloroèné víazstvo aj tento
rokobhájiltímÚtvaruosobitného
urèeniaPrezídiaPolicajnéhozboruvBratislave.Víaznýpohárstitulom druhého miesta si s
hrdosou odnieslo družstvo našich èeských kolegov. Bronzovú
medailu získali policajti Pohotovostného Policajného útvaru z
Košíc,ktorímalizasebouvtesnejblízkostitímsúperovzostavenýzpätice„kukláèov“zNitry.
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V Bratislave sa konal XV. roèník stolnotenisovej súaže o Putovný pohár POLÍCIE a titul Majster MV SR

Športovézápolenievprofesionálnomduchu

Z dvanástich zúèastnených krásavíc si napokon podelili
miesta na stupòoch víazov štyri Bratislavèanky. Tretie miesto
obsadili (na snímke z¾ava) Miroslava Grausová (KR PZ Bratislava) a Jana Drienovská (A PZ), absolútnou jednotkou sa stala
Lenka Spišáková (A PZ Bratislava) a druhá prieèka sa ušla Dominike Gabovièovej (APZ)

Hlavný organizátor turnaja
za OZP v SR, podpredseda Ladislav Graèík mal už s prípravou súaže nemálo práce, ale
ani priamo v stolnotenisovom
centre nelenil a spolu s „vymakaným“ Nitranom Petrom Sirotom sa iniciatívne pustili aj do
skladania ažkých stupòov víazov…

Natradiènommieste,v
bratislavskom areáli Národnéhostolnotenisového
centrasavïakanadšeniu
organizátorov a pochopeniu zamestnávate¾ov
podarilo pripravi XV.
roèník
celoslovenskej
stolnotenisovej súaže o
PutovnýpohárPOLÍCIEa
tretí roèník turnaja o titul
Majstra MV SR. Hoci v
niektorých predchádzajúcich roèníkoch bola
úèas o èosi vyššia, aj
trištvrte stovka súažiacich vniesla do priestorov NSC
naozajstného športového ducha
a chu vyda zo seba maximum.
Štandardne dobré podmienky
pomohol utvori hostite¾ský Slovenský stolnotenisový zväz a

Posledná rozlúèka
Dòa18.6.2011náspoažkejchorobevoveku61rokovopustilmanžel,otecadedko

plk. JUDr. Ján Janík

Naposledy bol služobne zaradený vo funkcii
riadite¾a odboru hraniènej a cudzineckej polície
ORPZDolnýKubín.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú

Únia telovýchovných organizácií
polície (UNITOP), ktorého prezidentJurajFilanspoluspodpredsedom OZP v SR Ladislavom
Graèíkom odovzdávali aj ceny
víazom. Samozrejme, zápolenie
bynebolomyslite¾nébeznestora
turnaja Jána Vaniaka vo funkcii
hlavnéhorozhodcu.Vïakabohatým skúsenostiam a nasadeniu
organizátorov súaž prebehla
úplnehladkoavrýchlomtempe.
Komunestaèiloaniabsolvovanie
všetkých zápasov pod¾a rozpisu,
moholsaeštefyzicky„dorazi“aj
vo štvorhre. Neostáva, než poïakova organizátorom za ve¾ké
úsilieaúèastníkomzanadšenie,
sakýmsastretliprizelenýchstoloch. Už teraz sa tešíme na
budúciXVI.roèníkturnaja!
(er)

V kategórii neregistrovaných
hráèov a hráèov nad 60 rokov
napokon po urputnom súboji
plnom emócií zvíazil Boris
Raèko nad seniorom Vojtechom
Miklóšom (obaja z A PZ Bratislava). Boris Raèko tak získal Putovný pohár POLÍCIE v XV. roèníku súaže o PPP.

spomienku.
Rodina Janíková
dcéra pplk. Mgr. Ivana Koutná

Text a snímky:
Peter Ondera

Absolútnym víazom súaže a titul Majster MV SR pre rok 2011 v
treom roèníku získal po ve¾mi kvalitnom výkone nováèik Martin Gajdoš zo SOŠ PZ Pezinok. Na prezenèke registrovaných hráèov bol
síce uvedený na poslednom 44. mieste, ale vo finálovom súboji porazil favorizovaného viacnásobného víaza turnaja Miroslava Urbana. (SKIS MV SR). Tretiu prieèku obsadili (na snímke z¾ava) Slavomír Král (KR PZ Košice) a Milan Gramantík (OR PZ Prievidza)

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
MÁJ 2011
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
40. o vykonaní streleckej prípravy
príslušníkov Policajného zboru zásahovej skupiny úradu boja proti
organizovanej kriminalite Prezídia
Policajného zboru a odboru ochranných služieb Prezídia Policajnéhozboru
41. o vykonaní streleckej prípravy
príslušníkov Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra SlovenskejrepublikyzaradenýchdoI.aII.
výcvikovejskupiny
42. ktorýmsameníadopĺňarozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
37/2011kefektívnemuahospodárnemu využívaniu rozpočtových prostriedkovútvarovPolicajnéhozboru
narok2011
43. o vykonaní streleckej prípravy
zamestnancov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky oddelenia fyzickej ochrany objektov a kuriérnej
služby odboru ochrany objektov
PrezídiaPolicajnéhozboru
44. ktorým sa vyhlasuje policajná
akcia„Beta“
45. ozriadeníodbornejkomisiePolicajného zboru na vykonanie opravnejskúškyodbornejspôsobilosti
príslušníkov obecnej polície v
Košiciach
46. ozriadeníkomisienazabezpečenieoslávDňaPolicajnéhozboru
47. ktorým sa ruší rozkaz prezidentaPolicajnéhozboruč.75/2009
o zriadení špecializovaného tímu v
zneníneskoršíchpredpisov
48. o zriadení bytovej komisie PrezídiaPolicajnéhozboru
49. o zabezpečení 55. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov
OKOLOSLOVENSKA
50. ktorým sa mení rozkaz prezi-

dentaPolicajnéhozboruč.46/2010
o zriadení pracovnej skupiny na
zníženie rozpracovanosti trestných
vecívovyšetrovaníaskrátenomvyšetrovaní na odbore justičnej a kriminálnejpolícieOkresnéhoriaditeľstvaPolicajnéhozboruvSenci
51. o vykonaní streleckej prípravy
príslušníkov Policajného zboru zásahovej skupiny úradu boja proti
organizovanej kriminalite Prezídia
Policajnéhozboruaodboruochranných služieb Prezídia Policajného
zboru
52. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
59/2009, ktorým sa zriaďuje komisia na posudzovanie žiadostí o
poskytnutie rekreačného pobytu v
zneníneskoršíchpredpisov
53. o zriadení odbornej komisie
Policajného zboru na vykonanie
skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Bratislave
54. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
74/2008ospracúvaníapredkladaní
prehľadovočinnostiútvarovslužby
poriadkovej polície Policajného
zboru a vykazovaní výslednosti
práce pri objasňovaní priestupkov
orgánmi Policajného zboru v znení
neskoršíchpredpisov
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
12. očinnostiporiečnehooddelenia
odboru poriadkovej polície prezídia
Policajnéhozboru
13. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného
zboru č. 6/2011 o porade vedenia
Prezídia Policajného zboru, o zriadení porady vedenia Policajného
zboru a o zriadení operatívnej poradyprezidentaPolicajnéhozboru

l VydávaOdborový zväz polície v Slovenskej republike akomesaèník.l Zodpovednýzástupcavydavate¾a:plk. Mgr. Marián Magdoško l Redakcia:Mgr. Peter Ondera l Adresaredakcieprepoštovýstyk:MV SR Pribinova è.2, 812 72 Bratislava. Preosobnýkontakt:
budova PZ Raèianska 45, Bratislava, vchod zo Sibírskej ul., prízemie, l Telefón: 09610/51956. Fax: 09610/59096. l e–mail: policia@minv.sk, pondera@centrum.sk, ozpvsr@minv.sk, marian.magdosko@minv.sk l www.ozpsr.sk l Uzávierka nasledovného èísla
13. júna 2011. Toto èíslo bolo vytlaèené v 20. a expedované v 21. týždni. l Neobjednanépríspevkyredakcianevracia.l TlaèiaVERSUS, a.s., prevádzka: Pribinova 21, 819 46 Bratislava. l Náklad: 10 000 kusov l Nepredajné

