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Analýzu dôchodkového systému s návrhmi na
jeho zmenu a Návrh zákona o úprave príjmu zo
závislej èinnosti nájdete
aj s hromadnými pripomienkami na Portáli
právnych predpisov v
rámci stránky www.justice.gov.sk

JÚL 2011

Minister vnútra SR D. Lipšic verejne potvrdil záväzok vlády nemeni sociálne zabezpeèenie príslušníkov PZ:

„Jetogarancia,ktorúdalavláda,jaosobneanatejsaniènemení“
Minister vnútra SR Daniel Lipšic spolu s prezidentom PZ
Jaroslavom Spišiakom na tlaèovej besede 20. júla hodnotil prvý rok života rezortu s novým vedením. Tlaèovú besedu vysielala v priamom prenose televízia TA 3.
Na otázku novinára minister
vnútra informoval: „Pripravujeme
teraznovézákony,budesameni zákon o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a tu
chcem spomenú jednu dôležitú
vec, pretože stále sú niekedy
podsúvané informácie o tom, že
sa má znižova štandard so-

ciálneho zabezpeèenia policajtov
a vojakov. Pre policajtov a vojakov,ktorísúvslužobnompomere,sanaichsociálnomzabezpeèenínebudemeniniè.Tojezáväzok z vládneho programu, na
ktorom sa niè nemení, ktorý
akceptujeministerstvofinanciíav
princípevšetcipartneri.Aksabu-

dú meni parametre sociálneho
zabezpeèenia policajtov a vojakov, tak sa budú meni len pre
novoprijatých príslušníkov. Je to
garancia, ktorú dala vláda, ja
osobneanatejsaniènemení.“
Redaktor agentúry SITA
následne ministrovi Lipšicovi položil otázku: „Mòa by zaujímalo
oh¾adom toho zákona, ktorý má
prísdoparlamentu,osociálnom
zabezpeèenípolicajtovavojakov.
Vravíte,žepretých,ktorísúdnes
vpolicajnomzbore,jegarantované, že o tie sociálne výhody

Vedenie rezortu vnútra odprezentovalo pred novinármi výsledky ministerstva a polície za prvý rok pôsobenia.

neprídu. Ak by v parlamente padol od poslancov pozmeòujúci
návrh, aby sa to dotýkalo aj súèasnýchpolicajtov,stiahlibystev
takomprípadetentozákon?“
Minister vnútra SR Daniel
Lipšic odpovedal: „Urèite áno. A
taký návrh už v parlamente
neprešiel.Staèílensispoèítapoèty poslancov a je to každému
jasné.Akbytakýnávrhbolpodaný, nechcem tu rozvádza ïalej,
ale je to jasné. A samozrejme
akopredkladate¾disponujemprávom vzia návrh zákona spä, a
ak by to akýmko¾vek spôsobom
ohrozilopolicajtov,ktorísúdnesv
policajnomzbore,takbysomnávrhzákonastiahol.Ohrozilobyto
v princípe vôbec fungovanie
bezpeènostných zborov, armády
amyslím,žebytoboloajtrochu
nefér,lebotíto¾udiavstupovalido
ozbrojenýchzborovadoozbrojenýchsílsnejakýmipodmienkami,
ktorébysanemalimeni.“
Vzáverebesedyministerzdôraznil: „Náš základný cie¾ pri reformepolicajnéhozboru,ktoráje
jednouzažiskovýchministerstva
vnútra, nie jedinou, ale ažiskovou,je,abypolíciabolavnímaná
akoinštitúcia,ktorátujepre¾udí,
abyimpomáhalaaabyichchrá-

nila, to je naše základné heslo.
Ak sa nám bude dari znižova
poèet násilných trestných èinov,
odha¾ova ich páchate¾ov, ak sa
nám bude dari rozklada zloèineckéskupiny,abyniktovkrajine
nemohol stá nad zákonom, tak
tobudeve¾kýúspechpolicajného
zboru a samozrejme, že najmä
policajtov, ktorí za týmto úspechom stoja. Lebo chcem sa poïakovanazávervrámcicelého
rezortu,nielenpolicajtom,ajhasièom, záchranárom, civilným zamestnancom, ale menujem policajtov, tak mnohí z nich nie sú
mediálne známi, mnohí z tých,
ktorí pracujú na najzávažnejších
prípadochorganizovanejkriminality alebo korupcie, nie sú známi
¾uïomanivámmédiám,alemnohíznichodvádzajúve¾mipoctivú
prácuapretoimpatríurèiteajv
tomto okamihu moja vïaka. Sú
policajti, ktorí by tam nemali èo
h¾ada, s nimi sa snažíme tiež
vysporiada, budem ma k tomu
osobitnú tlaèovú konferenciu, lebosommenovalprednieko¾kými
dòami nového šéfa policajnej
inšpekcie, oèakávam, že bude v
tomto smere tiež dôraznejší, ale
tosinechámenainokedy.Ïakujempekne.“(r)

Za dva a pol dòa OZP v SR zozbieral 7 563 podpisov na podporu pripomienok!

Návrhynazmenudôchodkovéhosystémuatzv.superhrubámzda:
tichízabijacikvalityživotaobyèajných¾udí
V zdanlivom dovolenkovom tichu sa rozpútal boj, v ktorom ide o ve¾mi ve¾a. Analýza a návrh ministerstva práce
na zmeny v dôchodkovom systéme, ktoré sa skôr alebo
neskôr dotknú každého obyvate¾a tohto štátu, prišiel v tichosti na ministerstvá, aby ho podrobili medzirezortnému
pripomienkovému konaniu.
Súbežnesnímsanaministerských stoloch objavil na pripomienkovanie ïalší mimoriadne
závažnýdokument:návrhzákona
o úprave príjmu zo závislej èinnosti. Obidva odborne nároèné,
nesmierne závažné, dalo by sa
povedapreživotobèanovk¾úèovédokumentyspoluúzkosúvisia
aprišlivèase,keïajve¾aodborníkov na ministerstvách dovolenkuje.Pritomtermínynapripomienkovanie boli šibenièné,
absolútne nezodpovedajúce vážnostinavrhovanejproblematiky.Z
týchto dôvodov, z pochopenia
vážnosti situácie Odborový zväz
polícievSRzatrúbilnapoplacha
vyzval všetkých zamestnancov
rezortu, aby si rýchlo uvedomili,

èo sa to vlastne deje a podporili
pripomienky, ktoré Odborový
zväz polície v SR vypracoval.
Hektickéuplynulédninámvrozhovore priblížil predseda OZP v
SRMiroslavLitva.
l Pán predseda, mali ste ís
aj s ostatnými èlenmi vedenia
na dlho pripravovanú návštevu
Litvy, napokon ste sa rozhodli
osta na Slovensku a celý
týždeò ste priam hekticky pracovali. Preèo také vzrušenie?
V krátkom slede sme dostali
na pripomienkovanie dva ve¾mi
závažné dokumenty, ktoré spolu
úzko súvisia. Nová vláda si pri
svojomnástupevsúladesodporúèaniami EÚ dala za cie¾ zníži
schodok štátneho rozpoètu. V

rámci tohto cie¾a bolo na jeseò
prijaté uznesenie vlády è. 805 z
roku 2010, kde boli dané úlohy
jednotlivýmrezortomaprijatýbol
ajnávrhopatrení.Vyplynuliztohookreminéhoajvládneúlohyè.
B16,17,28.Prvédveboliuložené ministrovi práce, v nich bola
úloha urobi analýzu dlhodobej
udržate¾nosti dôchodkového systémuvSR.Tátoúlohavplynulaz
opatrenia,ktorésmerovalonajmä
kve¾mizlejsituáciivI.pilieridôchodkového poistenia. Z toho
jednoznaènevyplýva,naakúoblas sa mali opatrenia zamera.
Minister práce mal túto analýzu
predložido31.januára2011na
rokovanievlády.Vskutoènostisa
tentomateriáldostaldomedzirezortného pripomienkového konaniaaž1.júla2011!
l Ale to už nebol vlastne ten
pod¾a pôvodného zadania…
Presne tak. Totiž pod¾a pôvodného uznesenia vlády mala
poanalýzesodstupomtrochmesiacovnasledovaïalšiapráca–
príprava návrhu opatrení na ze-

fektívnenie fungovania Sociálnej
poisovne.To,žetobolidvesamostatné úlohy, malo svoju logiku,boltamvytváranýpriestorpre
verejnúdiskusiu,akoïalejvoblasti sociálneho zabezpeèenia,
najmä v oblasti starobných dôchodkov.Takýtomateriálmánesmiernudôležitoszh¾adiskabudúcnostikaždéhoobyvate¾atejto
republiky a vývoja spoloènosti
ako takej. Je to o kvalite života.
Èiže ten trojmesaèný priestor
medzi jednotlivými úlohami bol
práve na to, aby verejnos mala
možnosnadiskusiu,akýpostup
zvoli. Ministerstvo práce však
bezdiskusiepredložilomateriálaj
sjednoznaènýmsmerovaním,už
s vypracovanými návrhmi na
opatrenia,ktoréneobsahujúnijakéalternatívy.
l Analýza je príliš rozsiahla
na to, aby sme ju mohli publikova v mesaèníku, jej èas je
však dostupná aj na našom
webe a celú ju možno študova
na portáli právnych predpisov.
Nám v tej analýze chýbalo

strašneve¾avecíanazákladetoho nemohli sme súhlasi ani s
jednoznaènýmsmerovanímnávrhov opatrení. Prirodzene, náš
poh¾ad nemusí by jedine správny,alepráveotommalabyverejná diskusia. Toto základné
právonámupreli.Nemôžemtuís
do detailov, je toho ve¾mi ve¾a,
použijemskôrjedennázornýpríklad: zdravotné sestry namietajú
protizvýšeniudôchodkovéhoveku,pretožesinevediapredstavi,
že ako 62–roèné budú prenáša
pacientov. Navrhujú dôchodkový
vek58rokov.Isto,každýsaopýta, kde na to zobra. My si skôr
myslíme,žejevtakýchprípadoch
nutné zvýši odvody, pretože
predåženie dôchodkového veku
sa nám nezdá by riešením.
Schopnosdožisaurèitéhoveku
ešteneznamenámaschopnosv
tomto veku aj pracova. Skrátka,
je tu viac možností, ako vyrieši
sociálnezabezpeèenie,jepotrebné diskutova o cestách, ako to
spravi. Ministerstvo práce trvá
(Pokraèovanie na strane 2)
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Návrhynazmenudôchodkovéhosystémuatzv.superhrubámzda:tichízabijacikvalityživota
(Pokraèovanie zo strany 1)

len na jednej, nevedie národ k
zodpovednosti,kpoznaniu,žesi
bude musie viac šetri na svoje
dôchodky.Záchranuvidínajmäv
predlžovaní veku na odchod do
dôchodku a v reálnom znižovaní
dôchodkovprebudúceroèníky.
l Tieto základné otázky
predsa riešila už druhá Dzurindova vláda v rokoch 2002 až
2006, kedy sa o. i. zrodil II. pilier…
Áno,bolivnejzèastitíistípáni,baistýèasajterajšiapanipremiérka.Jatvrdím,žepráveneprimerané rozdelenie odvodov priviedlo I. pilier, teda Sociálnu
poisovòu do terajšieho zúfalého
stavu.Povedalosavtedy,žeprechodnéobdobievykryjemezprostriedkov získaných z privatizácie. No a výsledok? Terajší stav
je vizitkou rozhodnutí z toho èasu.Namiestovyhodnoteniadoterajšej opodstatnenosti vymýš¾ame teraz nieèo iné, èo sa javí z
h¾adiska zachovania, èi dokonca
zvyšovaniakvalityživotapriamou
cestoudopekla.Opatrenianeprinášajúnijakúperspektívu,chýbajútuobjektívneporovnaniasinými krajinami, aj tie použité nezoh¾adòujúnapr.výškupríjmovv
tej–ktorejkrajine.Sútupríklady
evidentnejhrysèíslamiscie¾om
potvrdivopredurèenúlíniu.Opä
ukážka:kalkulujesasmortalitou,
porovnáva sa priemerná doba,
poèas ktorej senior poberá dôchodok. U nás je to teraz u mužov16,2roka,vNemecku17,5
roka, pritom oni odchádzajú do
dôchodku až v 65. roku života!
Takže naši dôchodcovia nie sú
vinníanilenvtom,žežijúdlhšie
ako inde! Problémom sú zdroje,
lebosúnepostaèujúcevovzahu

k potrebám. Preèo? Ministerstvo
prácevanalýzepodriadilopoužívané dokumenty vopred urèenému cie¾u. Nepokúšalo sa na-

M. Litva
vrhnú–aspoòalternatívne–to,
èosmevnašomrezorteurobilis
osobitnýmúètomvroku2007.Na
základe analýzy osobitného úètu
sme museli obojstranne zvýši
odvodynavýsluhovézabezpeèenie–prezamestnancov,prezamestnávate¾a.Zh¾adiskapomeru
navýšenia teda odvody pre zamestnancavzrástlio25percent,
u zamestnávate¾a tiež o 25 percent.Aosobitnýúèetsazastabilizoval, rozvráti ho však môže
každá väèšia odchodová vlna.
Toho svedkom sme boli minulý
rok,keïodišlovyšedvetisícpolicajtov. Bez dlhého rozprávania
opakujem–akbysazrealizovali
návrhynazmenyvdôchodkovom
poistenívpodobe,akoichnavrhuje minister práce, znamenalo

by to podstatné zhoršenie situácienajmäubudúcichdôchodcov,
pritomnedostatokzdrojovspôsobuje,žebyI.piliermuseleštevo
väèšejmiereniesbremeno solidarity. Inak
povedané, navrhovaná
zmenavI.pilierivedie
kzníženiuzásluhovosti
v dôchodkovom systéme.
l Aký je súvis s
druhým materiálom, s
tzv.
superhrubou
mzdou, ktorá je obsahom návrhu zákona o
úprave príjmov zo závislej èinnosti?
Opä
ve¾mi
v
skratke. Máme skúsenos, že najmenej
transparentnéjepoužitieverejnýchprostriedkov,ktorésavoforme
daní dostanú do
štátneho rozpoètu. Peniazevpoisovniachsú
naprotitomutakpovediacúèelovo
viazané a ove¾a adresnejšie použité. Použitie superhrubej mzdy
v navrhovanej podobe spôsobí
jednoznaèný fakt – hoci obèan
zdanlivo na tom nestratí, poisovne dostanú o 20 percent prostriedkovmenej.Tietosaprelejú
k dispozícii ministerstvu financií,
teda do štátneho rozpoètu. Ako
ïalej? To budú zasa poisovne
dotova zo štátneho rozpoètu?
Alebo je pravdepodobnejšie, že
toto bremeno budú opä nenápadne,potichuapostupneèoraz
viac prenáša na obèana? Z obèanarobiaovcunastrihanie.Èím
je obèan poctivejší, tým na tom
budehoršie.Akýtomávýznam?
l Nemá to logiku…
Možno má, len ju nechceme

Severské krajiny volajú po sprísnení kontrol
na svojich štátnych hraniciach
Predovšetkým Dáni žiadajú,
abydoterajšiaschengenskáprax
dostala urèité „ohranièenia“.
Tvrdia, že najmä bývalé sovietske pobaltské štáty v súèasnostiniesúschopné zabezpeèi dôslednúochranuvonkajších
schengenských hraníc,èlenskékrajinysa
vraj preto musia viac
chránisami.Dániposilnilinajmä
ochranu hraníc s Nemeckom.
EuroCOPvtejtosúvislostipripomína, že už dlho volá po nevyhnutnosti prija medzinárodný

policajný štandard, ktorý musia
plni všetky èlenské krajiny
Schengenu. Práve ústup od
týchto (neprijatých) štandardov,
znižovanie poètov policajtov a
prudký pokles kvality
policajných služieb v
štátoch,
najviac
postihnutých krízou,
potom vyvoláva útoky
na Schengen, na
princíp vo¾ného pohybu osôb,
služieb a tovaru. EuroCOP upozoròuje, že reštrikcie policajných
rozpoètov otvárajú priestor pre
korupciu v policajných radoch a

Spomienka
Dòa10.7.2011násnáhleopustilnáškolega,priate¾aèlenZO
OZPvoSvidníku

kpt. Vladimír Švigár, In memoriam
naposledy služobne zaradený vo funkcií starší
referent–poverenýpolicajtObvodnéhooddelenia
PZTuranynadOndavou,
odboruporiadkovejpolícieORPZvoSvidníku.
Tí,ktorístehopoznalivenujtemutichúspomienku.
ZO OZP vo Svidníku

utvárajú podmienky pre prudký
rozvoj nadnárodného, cezhranièného zloèinu. Na tieto
tendencie už vo svojej výroènej
správe oficiálne upozornil aj
Europol. Posilòovanie vnútornej
ochrany hraníc by však pod¾a
predstavite¾ov EuroCOP–u malo
opaèný efekt, lebo nerieši podstatuproblému–atojeaktuálny
pokleskvalitypolicajnýchslužieb
v dôsledku vládnych úsporných
opatrení.„Takétoopatrenianedajú obyvate¾om EÚ väèší pocit
bezpeèia,“upozoròujeEuroCOP.
Pripomína,žepráveEuroCOPuž
od roku 2004 volá po zavedení
spoloèného minimálneho štandardu,jehotransparentnékontrolovanievkaždejèlenskejkrajine,
prijatie spoloèného etického kódexu a paktu stability pre polície
všetkýchèlenskýchkrajínEÚ.
Reprezentantièlenskýchorganizácií EuroCOP–u sa v novembristretnúnasvojomkongrese v Barcelone. Otázky spojené
so zavedením minimálnych policajnýchštandardovbudúnakongresedominova,avizujecentrála
EuroCOP–u.
(pod¾a Newsflash EuroCOP
No. 6 spracoval Peter Ondera)

nahlas vyslovi. Skúste porozmýš¾a, aký význam má fakt, že
bremenoplateniaodvodovvplnej
výške prenesieme na zamestnanca a tieto mu v rámci superhrubej mzdy zdaníme. Podstata
nášhopostojajevtom:ministerstvo práce, v druhom prípade
spolu s ministerstvom financií,
neurobili niè, aby zapojili verejnosdodiskusieoichïalšom
osude. Priestor, ktorý mal na to
slúži, zrušili. Naopak, ministerstvorafinovanepretláèamateriá-
ly cez pripomienkové konania v
èase dovoleniek v nádeji, že
prejdúbezpovšimnutia.Svedèío
tom aj neuverite¾né tempo, veï
návrhlenodštartovalouznesenie
vlády 18. mája, a už 1. júla bol
návrhdanýnapripomienkovanie.
Tojeúplnýzázrak,alebozjavný
nezmysel. Navyše s takým šibenièným termínom na pripomienkovanie?Keïsmesaoòomoficiálne dozvedeli 7. júla a do 11.
júlamalibyhotovépripomienky?
Podèiarkujem, z tých dní sú dva
víkendové… Pritom oba zákony
majúbyúèinnéužod1.januára
2012.
l Èiže v tejto chvíli nevieme, èi a do akej miery sa môžu
dotýka aj príslušníkov silových zložiek?
Musím zdôrazni, že analýza
dôchodkového systému z dielne
ministerstva práce vôbec nemá
preèoobsahovaèastiotzv.silových rezortoch, pretože analýza
situácie v nich bola celkom inou
vládnouúlohou,ktorúsmevspolupráci s ministerstvom financií
riešilinajar.Napriektomutotam
minister práce vtlaèil, hoci jeho
hlavnouúlohoujeriešisituáciuv
Sociálnej poisovni. Podiel silovýchrezortovnacelkovompoète
dôchodkových poistencov je len
tri percentá, tak preèo ten
záujem? Komusi osobitný úèet
stále kole oèi. Gestorom sociálneho zabezpeèenia tzv. silových zložiek je pritom ministerstvovnútra.Konanieministraprácejeevidentneúèelové,jevrozpore s programovým vyhlásením
vládyamávážnedôsledky,pretože opätovne zneisuje policajtov a destabilizuje Policajný
zbor. Za to by mal nies zodpovednos.
l Na webe už kolujú tabu¾ky, pod¾a ktorých si policajti rátajú èistú mzdu z tzv. superhrubej mzdy.
To je práve to zneisovanie.
Sútampoužívanénesprávnekoeficienty a je to zbytoèná námaha. Odporúèam policajtom, aby
sa s tým vôbec nezaoberali. Z
nesprávneho zadania nemôže
vyjs správny výsledok. Podstata
je v inom: úplne vážne, najvážnejšie ako vieme, chceme upozorni¾udínato,èosadeje,aké
ve¾ké nebezpeèenstvo hrozí a
urobi maximum, aby sme nesprávnymkrokomzabránili.Navrhovanékrokysmerujúkzvýšeniu
daòového zaaženia obèana, k
zníženiu reálnych dôchodkov, k
celkovému zníženiu objemu prostriedkovsociálnejajzdravotných
poisovní.
l Èiže preto hromadné pripomienky?

Áno.Totovšetkonásviedlok
presvedèeniu, že musíme pozdvihnúhlasaurobitotak,aby
bol èo najúèinnejší. Využili sme
maximálne všetky možnosti.
Vèas sme uplatnili pripomienky
po línii zamestnávate¾a, bolo ich
36.UplatnilismeichpolíniiKonfederácieodborovýchzväzovSR
a aby sme zvýšili istotu, urobili
sme aj formu hromadnej pripomienky,sèímsmedoteraznemaliskúsenosti.Ospravedlòujemsa
všetkým za to náhlenie, ale mali
smereálnedvaapoldòanazozbieranie podpisov, aby pripomienky mali svoju váhu. To isté
platí v prípade tzv. superhrubej
mzdy. Tam je situácia, povedal
by som, ešte zložitejšia, pretože
materiál sa dotýka všetkých rezortov. Tomu môže zodpoveda
aj poèet pripomienok – aj pri
zoh¾adnenídovolenkovéhoobdobia. Bude ich ve¾mi ve¾a, verím,
že naše sa v tej záplave nestratia. Chcem ve¾mi poïakova ¾udom za podporu, porozumenie,
zato,žerýchlopochopilivážnos
chvíle. A pochopím aj tých, ktorí
pochybovali, lebo sa necítili by
dôkladneoboznámenístým,oèo
ide.Všetcimajúpríležitos,materiály sú dostupné pre každého
gramotného èloveka. V prvom
prípade som 335 podpisových
hárkov so 7 563 podpismi hromadnej pripomienky osobne odniesolnaministerstvopráce.Termín pre pripomienky k superhrubejmzdeje21.júl,opäjetomimoriadne krátky èas (náš rozhovorsaodohral19.júla–pozn.redakcie). Rovnako rýchlo sme
zozbierali k tomuto materiálu
4510podpisov.Sámnávrhzákonajemimoriadneodbornenároènýmateriál,na149stranáchobsahuje119nepriamychnovelizácií iných zákonov! To je až neuverite¾né.Pritomjeknemuešte
doložka vybratých vplyvov, ktorá
máïalších40strán!Ideonávrh
zmien,ktorépredkladateliaurobili
doslova bez vedomia rezortov,
ktorí tieto zákony gestorujú. V
tejto súvislosti ma – v úvodzovkách – pobavil pán Grigorij Mesežníkov z Inštitútu pre verejné
otázky,ktorýsavrozhlaseve¾mi
kladnevyjadrilkdobresavyvíjajúcej demokracii u nás, keï vraj
zaposlednýrokanijedenzákon
nebolnepriamonovelizovaný…
l Èo bude ïalej?
Predpokladám, že rozporové
konanie k superhrubej mzde bude ve¾mi rozsiahle, veï len náš
rezort, teda ministerstvo vnútra
predkladá asi 40 strán pripomienok. Pritom koncom augusta by
už návrh mala prerokova vláda.
Vôbecsitozèasovéhoh¾adiska
neviem predstavi. My musíme
tentoèasvyužinaplno,abysme
zabránilizmenámstakýmznièujúcim úèinkom. Budeme ve¾mi
pozorne sledova, ako sa ministerstvápráceafinanciívysporiadajú s našimi pripomienkami,
èiknimbudúpristupovasplnou
zodpovednosou. Budeme tento
procesve¾mipozornestráži,pretože naozaj ide o ve¾mi ve¾a.
Pod¾a vývoja budeme voli ïalší
postup.Smevplnomstrehu.
Zhováral sa Peter Ondera
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Vedenie OZP v SR bolo na návšteve partnerov v Litve – ale bez M. Litvu…

KBaltickémumorupriviezlizanošuskúseností
V dòoch 11. až 14. júla bolo vedenie OZP v SR hosom litovskej policajnej odborovej centrály. Pre ve¾kú „domácu“ zaneprázdnenos sa cesty nemohol zúèastni predseda Miroslav Litva, jej priebeh redakcii POLÍCIA priblížil
podpredseda Marián Magdoško.
l Aký bol cie¾ návštevy v
Litve?
Naša návšteva
vLitvejepokraèovaním spolupráce
vrámcitwinningového programu
k o n f e d e r á c i e
európskych policajných odborových zväzov
(EuroCOP),ktorýzdružujeodborové a profesné zväzy s rôznou
úrovòouskúsenostíatradícií.Jeho èlenmi sú mohutné, vplyvné
organizáciesviacakostoroènou
tradíciou, ale má aj nováèikov z
krajín bývalého východného bloku. Keïže v rámci východných
krajín je OZP v SR najstarší a
najskúsenejší zväz, ktorý sa ako
prvý z postsocialistických krajín
stal aj èlenom medzinárodnej
centrály UISP, neskôr EuroCOP–u,dostalismepodpatronát
partnerskézväzyvBulharskuav
Litve.Pripomeniem,ženášpredseda Miroslav Litva je práve zo
spomenutýchdôvodovI.viceprezidentomEuroCOP–u.
l Hm, Litva…
Samozrejme,výberLitvyjelen
zhodou náhod… Kolegovia v
Litvebolivlaniunás,absolvovali
smeštvordòovýmaratónrokovaní, vzdelávania a výmeny informácií, litovskí partneri dostali
úplnúinformáciuopráciOZPao
situácii v rámci nášho rezortu, o
systéme štátnej služby, o sociálnomdialógu,praxikolektívnehovyjednávaniaaovšetkom,èo
ich zaujímalo a èo by radi dosiahnuajdoma.Naoplátkusme
mybolihosamivLitve.Postrastiplnej pätnáshodinovej ceste
smedorazilidoVilòusu,kdenás
vpondelok11.júlakrátkopopoludníprivítalovedenieLitovského
odborového zväzu policajtov a
zamestnancov
polície
(LVRSRPS) na èele s prezidentkou, policajtkou vo výslužbe LoretouSošèekiené.Prvúnávštevu
smeabsolvovalivrezortnommedicínsko – rehabilitaènom stredisku, boli sme milo prekvapení
jehoúrovòou.Oboznámilismesa
aj so systémom zdravotnej starostlivostiopolicajtov.
l Aký dojem na vás urobila
Litovská republika?
Litvamá3,35miliónaobyvate¾ov,hlavnémestoVilòusmávyše pol milióna obyvate¾ov, 99 kilometrovtvoríhranicanapobreží
Baltického mora, 502 km hranièí
s Bieloruskom, 453 km s Lotyšskom,91kmsPo¾skoma227
km s ruskou Kaliningradskou
oblasou.Ztohojezrejmé,žesa
tuhistorickymiešalirôznevplyvy.
Priznám sa, èakal som skôr jednotvárnu neprívetivú „baltickú“
krajinu, ale boli sme ve¾mi milo
prekvapení prírodou, množstvom
krásnych lesov, zelene, jazier a
štýlovej architektúry, hoci inak je
krajina zákonite rovinatá, veï

najvyšší kopec v štáte má nadmorskúvýškulen294metrov.Je
to vyspelá krajina, ktorá si aj
napriek dlhoroènému sovietskemuvplyvuzachovalasvojcharakter a v uplynulých rokoch sa
prudko rozvíjala. Necíti tu tzv.
ostalgiu, socialistických pomníkov, kosákov a kladív je tu už
ve¾mi málo. Mimochodom, Litovèanovjevkrajine85percent,
dokonca aj Poliakov je tu ešte o
percento viac ako obyvate¾ov
ruskej národnosti. Mladí Litovèania sa jednoznaène orientujú na
angliètinu,ruskyhovoriadosne-

návštevyjenaútvarochmálopolicajtov,idúvtakpovediacútlmovomrežime,pretoževe¾a¾udíposlalinadovolenky.CeláLitvato-

tižžijevprípraváchnaaugustové
majstrovstvá sveta v basketbale,
tento šport je medzi domácimi
ve¾mi ob¾úbený. Na majstrovstvá
budúpolicajtipotrebovaplnénasadenie, teraz teda šetria sily.
Absolvovali sme viaceré stretnutiasodborármiajvregiónoch,vrcholným stretnutím v Litve bolo
prijatie u prezidenta litovskej
odborovej konfederácie A. Èerniauskasa.Snímsmesarozprávalivširšíchsúvislostiachoúrovni sociálneho dialógu. Zaujímavosou je, že momentálnemajúnavrcholových štátnych pozíciách výrazné ženské
zastúpenie, keï dámy
obsadili posty prezidentaišéfaparlamentu.Dokoncaajnaèele
Vedenie OZP na návšteve vo Vilňuse. ministerstva obrany
Vpravo stojí predsedníčka litovského odbo- stojí žena. Vláda však
má pravicový charakrového zväzu Loreta Soščekiené.
ter a tomu zodpovedá
radi,sostaršímisadáruskybez ajmomentálnaúroveòsociálneho
problémov dohovori. Celá repu- dialógu.Nevýhodouje,žeajodblika meria v najvzdialenejších borovýchcentráljevkrajineviabodochhranicezoseverunajuh cero.
l Aká je kvalita odborového
276km,zvýchodunazápad373
kilometrovakrajinukrižujeslušná života v Litve?
Ako som už povedal, technicdia¾nica v dåžke cez 330 km. Na
cestách nestretnete vyslovene kyjepolíciave¾midobrevybavestaré auto, majú ve¾mi solídny, ná,alekrízaajLitvuvýraznezamodernývozovýpark.Kuriozita– siahla,pretojenajväèšímprobléichhistorickýerbsanáramnepo- momlitovskýchpolicajnýchodbodobá na našu preslávenú sochu rárovotázkaplatovakvalitnejšieSvätopluka na koni – vrátane ho sociálneho zabezpeèenia, èo
považujúzaprioritysvojhoúsilia.
symbolunaštíte.
Platy a sociálne zabezpeèenie
l Stav polície?
Boli sme prekvapení. Musím zodpovedajú súèasnej ekonokonštatova,želitovskápolíciaje mickej kondícii krajiny. V tomto
výborneobleèená,technickylep- roku však už Litva avizuje 5, 8
šievybavenáakonaša,disponu- percentnýrastHDP.Litovskýpojemodernou,vyspeloutechnikou, licajný odborový zväz je mladý,
kvalitnými zbraòami, dobrým vo- organizovanos v odborovom
zovým parkom, ve¾mi solídnym zväze,ktoréhosmebolihosami,
priestorovým vybavením a aj v
oblasti informatiky sú ïalej ako
my. Napríklad každé policajné
auto má online poèítaè pripojený
Policajti majú nový slogan
nacentráluadatabázy.
Policajtompribudnenaautách
l Štruktúra polície, jej orga- novýchslogan.Ideoheslo,ktoré
nizácia?
najlepšie vystihuje nároènú služPoèetpolicajtovjeprimeranýk bupolicajtovobèanom:„pomáha
poètu obyvate¾ov, krajina je roz- achráni“.Novýsloganpredstavidelenádodesiatichregiónov,po- liverejnostiministervnútraDanidobných našim krajom. Majú aj elLipšicapolicajnýprezidentJaokresné riadite¾stvá, polícia má roslavSpišiak27.júna.Pod¾amirovnako ako u nás trojstupòové nistra vnútra Daniela Lipšica:
riadenie,aleinakjenáplòjednot- „Heslo by malo symbolizova
livých prvkov štruktúry málo po- základné poslanie polície, aby
rovnate¾ná. Vo Vilòuse nás prijal polícia bola vnímaná ako inštitúriadite¾ krajskej polície K. Lan- cianaochranuslušných¾udí.Poèinskas,navštívilismeajsídlotu- lícia potrebuje by dôveryhodnou
najšieho okresného riadite¾stva. ajevnejve¾kémnožstvoodvážMimoriadne sympaticky na nás nych policajtov, ktorí neváhajú
zapôsobilo, že vilòuský okresný nasadivlastnýživot,abychránili
policajnýriadite¾sanámhneïpri životy neznámych ¾udí“. Policajti
privítaní legitimoval policajným by pod¾a ministra vnútra Daniela
odborárskym preukazom. Prijal Lipšica aj policajného prezidenta
násajriadite¾krajskejpolíciepán Jaroslava Spišiaka mali ma neA. Motuzas v meste Telšiai na ustále na oèiach, èo je ich
opaènomkonciLitvy.Všadenám základným poslaním. Pod¾a polivysvet¾ovali, že v èase našej cajného prezidenta Jaroslava

jeokolo30percent,alepôsobítu
aj ïalší zväz. Tomu zodpovedá
takpovediacajpomersílvovzahu k služobnému vedeniu, k ministerstvu, keï vlastne len tohto
rokubymalipolicajnéodborypo
prvýkrát podpísa s ministrom
vnútraspoloènýdokument,nieèo
naspôsobnašejkolektívnejzmluvy,alestým,žetentodokument
by mal ma viacroènú platnos.
Pod¾atoho,èonámlitovskíkolegoviarozprávali,ministervnútrai
policajný prezident sú ve¾mi

naklonení sociálnemu dialógu a
sú ochotní diskutova o èomko¾vek – s výnimkou požiadaviek,
ktorébyutváralitlaknaskresaný
rezortný rozpoèet. V rámci plodných diskusií sme kolegom o. i.
poradili, aby si aj takéto požiadavky do kolektívnej zmluvy zakotvili–stým,žeprávosauplatní, keï to umožnia ekonomické
podmienky, povedzme o rok èi
dva.Dôležitéje,abytiebodymali
zakotvenévzmluve.
Zhováral sa Peter Ondera

Po
má
haachrá
ni
Spišiakabynápisynaautáchby
motiváciou pre policajtov. „Musí
sazmeniajpostojpolicajtakvýkonu služby. Keï pracuje pod
heslom,ktorékaždývidínajeho
vozidle,takhotobudemotivova,
abyjehokonanienebolovrozpore s tým heslom,“ povedal policajnýprezidentJaroslavSpišiak.

Nápisy POMÁHA A CHRÁNI budú umiestnené na autách
policajtov,hasièov,horskejzáchrannejslužbyacivilnejochrany.
Slogansanavozidláchobjaví
vgrafickomnávrhu,ktorýsymbolizuje pohyb a èinnos. Komunikaèný odbor Kancelárie ministra

vnútra zverejnil zaèiatkom júna
výzvunapredkladaniegrafických
návrhov nového sloganu. Chceli
sme,abysadosúažezapojilièo
najviacgrafikovaleajširokejverejnosti.Grafickénávrhyhodnotila komisia, prièom jej èlenovia
nepoznali mená autorov jednotlivých návrhov. Komisia napokon
vybralaz37návrhovvíaznýnávrh 25– roèného grafika Erika
Bydla.
Vsúèasnostipripravujemeverejné obstarávanie na výrobu a
polep nálepiek na motorové vozidlá. Kritériom na výber úspeš
ného uchádzaèa bude najnižšia
cena. Nálepky sa budú na autá
lepi priebežne. Veríme, že èas
vozidiel bude ma nové nálepky
eštetentorok.
Mgr. Gábor Grendel
Komunikaèný odbor
Kancelárie ministra vnútra
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Dialóg prezidenta PZ Jaroslava Spišiaka a podpredsedu OZP v SR Mariána Magdoška

Hodnotiacisystémvstupujedodruhej,overovacejfázy
Od 1. júla 2011 sa oficiálne spustil do praxe hodnotiaci
systém v zmysle nariadenia prezidenta PZ, vydanom v
èiastke 17 vestníka PZ. Systém však bude až do konca roka takpovediac v overovacej prevádzke. Redakcia POLÍCIA pri tejto príležitosti oslovila prezidenta PZ Jaroslava
Spišiaka a podpredsedu OZP v SR Mariána Magdoška,
aby vo vzájomnom dialógu priblížili èitate¾om výsledok
polroènej tímovej práce.
J. Spišiak: Od 1. 7. sme zaviedli vyššiu formu hodnotiaceho
systému do praxe s plnším využitím výpoètovej techniky, ktorá dokáževe¾mirýchlo,presneamenovite identifikova a analyzova
èinnoskaždéhojednotlivcavovýkonepolicajnejpraxe.Potvrdilasa
mizákladnápravda–nemohlisme
zavies systém od 1. januára naostro.Totopolroènéobdobie,ktoré
sme nazvali kalibraèná fáza, bolo
ve¾mi dôležité, aby policajti mali
èaszisti,oèovlastneide,akoto
budevyzeravreáli,abykaždému
bolojasné,èomárobi,abydosiaholstanovenéciele.Urèilisaváhy
jednotlivých kritérií, aby každý vedel,èojeprejehoslužbu,prejeho
zaradenie najdôležitejšie. V tejto
oblastipanovalimnohénejasnosti,
policajti nevedeli, èi majú
prednostne pokutova alebo zamedzova dopravným nehodám.
Èižebolonevyhnutnécelýsystém
otestovabezpriamehodopaduna
¾udí. Zaznamenali sme spoèiatku
obrovskú nevô¾u, kritiku, pochybnosti, ale prijímali sme všetky pripomienky, vážne sme sa nimi
zaoberaliapoužilismevšetko,èo
viedlokskvalitneniusystému.
Redakcia: Naprácachvprvom
polrokusaaktívnepodie¾aliajèlenoviaOZPvSR,keïmaliúèasv
pracovnýchkomisiách.Redakciao
postupeprácpriebežneinformovala.
M. Magdoško: Keï nastúpilo
novévedeniePZ,absolvovalisme
s vedením PZ pracovnú veèeru,
kdesmesirozobralinášpoh¾adna
to, èo robí Policajný zbor a èo by
malrobi.Vedenietiežprezentovalosvojpoh¾adajedenzbodov,kde
sme sa absolútne zhodli, bolo to,
žejepotrebnéabsolútnespravodlivéhodnotenieprácepolicajtov.Toto hodnotenie musí by naviazané
naodmeòovanieanáslednenakariérny postup, pretože vtedy má
úsiliepolicajtazmysel.Keïbysystémneboldotiahnutýdokonca,minulbysaúèinkom.Nehovorím,že
policajtibezsystémuvôbecnepracovali, že sa neusilovali. Ale ukázalo sa, že je ve¾mi dôležité, aby
totosnaženiemalojasnostanovenéciele.Viem,žedošlokmnohým
nedorozumeniam, aj vïaka zostrihaniu tlaèovej besedy v médiách
nás mnohí èlenovia kritizovali, že
podporujeme zlý hodnotiaci systém.Alemysmestálevychádzaliz
tej filozofie, že hodnotenie práce
musíby,pretožebeznehosaïalej nepohneme. A chápali sme to
tak, že systém musí by na prospech všetkým policajtom, ktorí
chcú pracova. Argumentovali
nám,ževšaknaèozavádzanieèo
nové,veïužajpredtýmmalkaždý
útvar nejaký ten systém hodnotenia.Lenževtombolnajväèšípro-

blém, že každý útvar mal len to
svojehodnotenie,nikdynebolodotiahnutédoceloslovenskejpodoby,
abymaloplnúvypovedaciuhodnotu, aby sa porovnávali rovnaké
útvary, aby tie kritériá hodnotenia
boli merate¾né a vzápätí aj vyhodnocované. Verili sme, že systém bude ma vážny význam nielen pri hodnotení práce policajtov,
aležeajnadriadenýmdáodpovede na mnoho otázok napríklad k
systemizácii jednotlivých druhov
služieb, èo vlastne robia, ako sú
rozložené sily a prostriedky. Na
tieto otázky im hodnotiaci systém
dáodpovede.Samozrejme,jeešte
ve¾a¾udí,ktorívnímajúkaždúnovotuakoèosinepríjemné,èoichruší

boli zasa prive¾mi mierne, nemotivovalibyklepšímvýsledkom.
M. Magdoško: Samozrejme,sú
to nové veci, ktoré doteraz neboli
poddrobnoh¾adom.Každýsubjekt,
ktorý vykonáva nejaké èinnosti,
musímanejakýcie¾,musímuby
jasné,kamsachcedosta,akosa
mávyvíja.Ktotaktonepracuje,ide
opaèným smerom a taká firma by
napokonzanikla,pretožesaneposúvala vpred. Najdôležitejšie je,
ako sa nastavia ciele a aká bude
záväznoscie¾ov.Neviem,èipoužijemšastnéprirovnanie,aleajnáš
štátsivopredurèíštátnyrozpoèet,
schváli ho národná rada, má stranupríjmovajstranuvýdavkov.Isto,
nievždysapodaríplánsplni.Ale
stanoveniecie¾ajedôležité.Takaj
vpolíciisastanovínejakýcie¾,hoci nemusí by vždy úplne a bezozvyškusplnite¾ný,pretožerealitu
ovplyvòujú mnohé faktory, ktoré
nedokážeme predvída. Najnesprávnejšie by však bolo, keby sa
¾udia pokúšali nastavené ciele
obís trebárs ovplyvòovaním
výsledkov, ich prispôsobovaním
cie¾u.Potrebujemereálnyobraz.

Prezident PZ Jaroslav Spišiak v diskusii s podpredsedom OZP
v SR Mariánom Magdoškom.
zo zaužívaného stereotypu, ¾udia
boliztohonervózniapodráždení.
Aleodborovýzväztustálejeabudeakogaranturèitejistotyastability pre zamestnancov, preto sme
savložilidohryajmy,pretožesme
systém považovali za správnu
myšlienku,aksplnítrizákladnépožiadavky, aby bol systém
konkrétny, merate¾ný a spravodlivý.Robímevšetkopreto,abyten
systémtakýbol.
J. Spišiak: Práve v záujme
spravodlivosti bol ten polrok nevyhnutný. Museli sme otestova
reálnu výkonnos policajtov, ktorí
terazslúžia,stýmvybavením,sterajšímvýcvikom,sovzdelanímaké
majú a v takých podmienkach, v
akých sú. Bez toho by sa nedali
urèi ciele. Preto sme merali výkonnos policajtov v skúšobnej fáze a teraz sú ciele stanovené
pod¾areálnejvýkonnostipolicajtov
v jednotlivých službách ako priemer medzi priemernou výslednosou policajtov a najlepším
výsledkompolicajtov.Èiželatkaje
nastavená tak, aby v porovnate¾ných podmienkach boli schopní
priemerní policajti dosiahnu priemernývýsledokaabysystémmotivovalknadpriemernýmvýkonom.
Keby sme stanovili kritériá príliš
prísne, odpudilo by to ¾udí. Ak by

J. Spišiak: Aj v minulosti bol
cie¾ trebárs zníži majetkovú kriminalitu,zvýšiobjasnenosnejakého
druhu trestného èinu vo všeobecnosti. Ale nebolo povedané, o
ko¾ko. Teraz je to presnejšie. Nejdeme na náhodu, máme presne
kvantifikovanéprotispoloèenskéjavy,mámeichštruktúruamámeurèené, ako dosiahnu pozitívnejší
výsledok–èielimináciounežiadúcej èinnosti, alebo zvýšením jej
objasnenosti.Ztohosapotomurobí stred. Samozrejme, èlovek nemôžebyúplneexaktný,tobybolo
úèelové.Aèojeeštedôležité,nie
je to urèené skupinovo, organizaène,alecie¾jeurèenýkaždému
jednotlivcovi. Každý vie, do akej
miery sa má osobne prièini o dosiahnutievytýèenýchcie¾ov.
M. Magdoško: Zastavím sa pri
individuálnych cie¾och, dos ve¾a
nadriadených si individuálne ciele
pod¾a nášho názoru vysvetlilo zle,
pretožetenindividuálnycie¾užmá
každý policajt vložený v tabu¾ke
svojej služby, ktorá bude prepoèítava výslednos práce policajta.
Rozloženie skupinových cie¾ov,
ktorédostalikraje,samalozastavi
na najnižšom útvare, nie že ešte
riadite¾OOPZalebošéfPMJmechanicky rozpíše všetky ciele na
jednotlivcov. To je nesprávny prístup, myslím si, že to niektorí

nadriadeníniecelkomsprávnepochopili.
J. Spišiak: Presnetotosomvyèítalkrajskýmriadite¾om,žesazamerali na plnenie skupinových
cie¾ov,èojesícesprávne,alenezamerali sa na plnenie individuálnychcie¾ov,neskúmali,èikaždýpolicajtrobíto,èorobimáana
èo má najlepšie predpoklady. Nechali to na skupinovej úrovni, tak
sa lepší schovali za slabších a
opaène.Filozofiajepresneopaèná
–jenevyhnutnézameranakaždéhojednotlivca,dbanato,abykaždýdokázalviacakodosia¾–taksa
automatickysplníajskupinovýcie¾.
Redakcia: Mnohípolicajtihneï
povedali:budemrobilento,zaèo
somhodnotený,naostatnésavykašlem…
J. Spišiak: Niektorítzv.analyticihovorili,žetentosystémnúti¾udí fixlova, zavádza, aby naplnili
nejakéèísla.Významsystémujev
inom:akjehlavnýcie¾anajzákladnejšiekritériumporiadkovejpolície
zabezpeèiverejnýporiadokaznížitrestnúèinnosnauliciach,doterazsatodosahovalotak,žesapolicajtom nalinkovalo, ko¾ko pokút
máuloži,ko¾koosôbskontrolova,
ko¾koïalšíchúkonovmáurobi.To
jedruhotné,toniejecie¾,tojeprostriedok. Jeho hlavnou úlohou je
pracova tak, aby nebola páchaná
trestnáèinnos,ktomumajúsmerovavšetkyèiastkovéúkony.Súto
lennástroje.Nikdeniejenapísané,
že má neprija trestné oznámenie
alebo prehovori obèana, aby neoznámiltrestnúèinnos.Každýpolicajt má jasne napísané, že ak
neprijme trestné oznámenie, bude
okamžiteprepustenýzPolicajného
zboru. Takto prísne to ešte nikdy
nebolopovedané.Aterazsmekritizovaní, že nútime policajtov
skres¾ova údaje? Ako ešte
prísnejšieimtomámepoveda?
Redakcia: Kritériávznikaliurèitým porovnávaním výkonnosti a
podmienok,abysaneporovnávalo
neporovnate¾né. Myšlienka dobrá,
vpraxijevšakzložitéurèitrebárs
okruh obvodných oddelení, ktoré
pracujúvrovnakýchpodmienkach.
Podarilosavámto?
J. Spišiak: Aby sme mohli porovnáva výkonnos jednotlivých
policajtov, museli sme urobi porovnate¾né skupiny útvarov, ktoré
majú viac – menej èi ve¾mi blízke
podmienky. Takéto skupiny sme
utvárali prierezovo po všetkých
službách, kategorizovali sme ich
do nieko¾kých skupín, porovnate¾ných nápadom trestnej èinnosti,
poètom obyvate¾ov, záažou na
jednotlivca. Nie je to jednoduché,
alebolonámjasné,žeporovnáva
podmienkyprácepolicajta–ajeho
výkonnos–trebársvcentreBratislavyavnejakejdedinenavýchode je nemožné. Utvorili sme porovnate¾né skupiny, medzi nimi sa
rozhoduje o tom, kto v tejto porovnate¾nej skupine tvorí priemer,
ktorobíviacaktomenej.
Redakcia: Kebysmeišlidoabsurdity,mohlobysasta,ževnejakom regióne by celkom zmizla
kriminalitaapolicajtibysatamstali
zbytoènými…
J. Spišiak: Takto,zade¾ovaním

do skupín v rámci OO PZ sme
naozajzistili,akéobrovskédiametrálnerozdielysúmedzijednotlivýmiOOPZ.Tojepreto,žeobvodné
oddelenia sa èasto utvárali nesystémovo, pod¾a rôznych vonkajšíchtlakovsarušilialebozriaïovali, zmenšovali alebo zväèšovali sa
vnichpoètypolicajtov.Takvznikol
stav,žemámeoddeleniarovnakého typu, ale záaž policajtov je v
nich diametrálne odlišná. Teraz,
vïaka systému sa ukazuje, kde a
ko¾ko ¾udí je potrebných. Museli
smetieskupinymodifikova,pretožeužjasnevidíme,žemusímeurobi novú systemizáciu všetkých
útvarov a presunú ¾udí tam, kde
ichjenajviactreba.Totonámukázalaužskúšobná,kalibraènáfáza.
M. Magdoško: Hovoril som to
už v úvode. To je ïalšia výhoda
hodnotiaceho systému. Ak je jeho
cie¾omhodnoteniepráceakoúloha
A, tak potom to B je možno ešte
dôležitejšie, pretože dostaneme
odpovede práve na tieto otázky.
Vôbecsanebojímpoveda,žemámetakéútvary,ktorébysmemohli
pomenova po jednotlivých ministroch, poslancoch èi politikoch,
ale nemajú opodstatnenie v poète
amožnoanivexistenciiakotakej.
Ale teraz, keï si to celoslovensky
zmeriame, dostaneme presné
odpovede,kdemámeko¾ko¾udívo
vzahukzaaženosti.Asomotom
presvedèený,ajkeïsmeeštelen
vskúšobnejprevádzke,žebudete
meniajsystemizáciunamnohých
útvaroch, pretože sa dozvieme
pravdu.
J. Spišiak: Presnetak,ukazuje
sa,kdejeko¾ko¾udípotrebných.
M. Magdoško: Verím,žetiepoznatky sa dôkladne zanalyzujú a
potomsavnejakomèasovomkontexte rozhodne. Za OZP by som
však rád povedal, že v žiadnom
prípadenepripustímeïalšiezvyšovanie poètu policajtov, pretože
pod¾avšetkýchkritérií,priporovnaní s ostatnými krajinami EÚ, vo
vzahu k poètu obyvate¾stva, ku
geografickémurozloženiuSlovens-
ka, skrátka ku všetkým kritériám
ich máme dostatok. Len nie sú
správne rozložení. A to sa týka aj
poètov¾udívjednotlivýchslužbách.
Ïalšie zvyšovanie poètu policajtov
bybolonaúkorkvalityodmeòovania.
J. Spišiak: Budem rád, keï aj
verejnospochopí,žetentosystém
je postavený na pozitívnej motivácii. Média to neraz vykres¾ujú tak,
žesystémmáslúžinavyhadzovanie policajtov a odvolávanie vedúcichpracovníkov.Opakjepravdou
–systémmápozitívnemotivovaa
umožnitýmnajlepším,abysadostalihore,abydostávaliodmenyza
to,žesúdobríaniezato,žesúso
šéfomkamaráti.Opätovnebysom
podèiarkol kariérny postup. Kandidátnavyššiupozíciumusíbyviac
ako uspokojivý, systém smeruje k
podporovaniu kvalitných, èestných
a pracovitých policajtov, s ktorými
niktonebudemôczameta,animu
znemožòovakariérnyrast,pretože
aj to sa èasto stáva, že dobrého
policajtasiniktonechcepustiïalej.Chcemeísvtomtosmereešte
(Pokraèovanie na strane 8)
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HromadnápripomienkaverejnostikAnalýzedlhodobejudržate¾nosti
anávrhomnazmenudôchodkovéhosystémuSlovenskejrepubliky
Pre: Jozef Mihál
ministerpráce,sociálnychvecíarodiny
Ministerstvopráce,sociálnychvecíarodinySR
Špitálska4
81643Bratislava
V súlade s èl. 14 LegislatívnychpravidielvládySR,schválených vládou SR dòa 25. 5.
2010, týmto predkladáme hromadnú pripomienku k Analýze
dlhodobej udržate¾nosti a návrhom na zmenu dôchodkového
systému Slovenskej republiky,
ktoráboladòa1.7.2011predložená zodpovedným predkladate¾om podpredsedom vlády a ministrom práce, sociálnych vecí a
rodiny SR a ïalším predkladate¾om podpredsedom vlády a ministrom financií SR na medzirezortné pripomienkové konanie
(rezortnéèíslo35/2011–II/1).MateriáljedostupnýnaPortáliprávnychpredpisov.
Na
zastupovanie
verejnosti v rozporovom konaní sú oprávnené tieto osoby:
Ing. Miroslav Litva, predseda Odborového zväzu polície v Slovenskej republike,
Ing. Pavol Michalík,
Mgr. Peter Leder.
V návrhu Analýzy dlhodobej
udržate¾nosti a návrhom na
zmenu dôchodkového systému
Slovenskej republiky uplatòujemetietopripomienky:
A.Kpredkladacejspráve:
Úlohy B16 a B17 uznesenia
vlád SR è– 805 zo dòa 17. 11.
2010 ukladali MPSVaR konkrétne samostatné úlohy s termínmi
plnenia do 31. 01. a do 30. 04.
2011. Úlohy boli definované na
základe opatrení schválených
vládou SR a spracovate¾ nedodržalvládousledovanýcie¾.Na
základeuvedenéhožiadampredkladaciusprávu:
1. Doplni o skutoèný dôvod
spojeniaobidvochúloh.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
2. Vypustidruhúvetuzdruhéhoodsekupredkladacejsprávy.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
3. V tretej vete vypusti poslednú èas: ako aj osobitného
dôchodkového systému silových
rezortov.Analýzatohtosystému
je predmetom osobitného materiálu na základe úlohy è.  B28
uznesenia vlády SR è. 805 zo
dòa17.11.2010.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
. Nie je pravdou, že navrhované opatrenia z tohto materiálu
nebudú ma vplyv na verejné financie. Žiadam doplni predpokladanéfinanènédopadynavrhovanýchzmien.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
B. K doložke vybraných vplyvov

1. Analýza,ktoráobsahujenávrhy na riešenia musí obsahova
predpokladaný dopad predložených návrhov. Stanovisko skôr
vyvolávapocit,žespracovate¾sa
zámerne snaží utaji dopady.
Žiadamdoplnidoložkuoekonomickédopady.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
2. Žiadam doplni v bode A4
alternatívneriešenie,najmävsúvislostisostanoviskomMH,ktoré
reprezentuje na podnikate¾ské
záujmyaMPSVaRprevzalojeho
prístup.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
3. Analýza nevytvára priestor
prediskusiu,pretožeužobsahuje návrhy na zmeny, ktoré sú
predmetomnovelizáciezákonao
sociálnom poistení v rámci návrhuzákonaoúpravepríjmuzozávislejèinnosti(zákonosuperhrubej mzde), ktorý bol predložený
domedzirezortnéhopripomienkovéhokonaniaMPSVaRdòa1.7.
2011. Žiadam predloženú analýzu rozdeli na dve èasti (úlohy
B16, B17) èasovo posunuté tak,
abybolvytvorenýpriestorpreverejnúdiskusiuapozastaviprípravuzákonaoúpravepríjmuzozávislej èinnosti až do ukonèenia
verejnej diskusie o úpravách v
dôchodkovom systéme. V opaènom prípade sa jedná o diktát
úzkejskupinkycelejspoloènosti.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
C.Kanalýzedlhodobejudržate¾nostianávrhomnazmenudôchodkovéhosystémuSR
1. Str.7:Kvýpoètusumydôchodku doplni súèasný výpoèet
dôchodkuzI.pilierapreúèastníka,ktorýjezapojenýdoII.piliera
vzh¾adomnaskutoènos,žetakýtoúèastníkprispievadoI.piliera
iba 60% v porovnaní s úèastníkomzapojenýmibavprvompilieri.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
2. Nastr.6vbode1.Legislatívny rámec – vypusti poslednú
vetu. Dôvody ako v pripomienke
A.3.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
3. Na str. 8 a 9 vypusti celý
bod 1.4 – výsluhové zabezpeèeniesilovýchrezortov.Dôvodyako
vpripomienkeA.3.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
. Na str. 10 v èasti 2.1.1
sadzbypoistnéhonadôchodkové
poisteniejerozpormedzigrafom
atextom(zámerný?).Žiadamopravutextu,skutoènosje28,75%.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
5. Tvrdenie v 1 odseku na

strane11niejepravdivévovzahu k pomeru dôchodku k priemernejmzdevkrajináchEÚ,alebo sa jedná o matematický zázrak.Vzh¾adomnajednotnúmenužiadamdoplnitakýtopreh¾ad
minimálnezakrajinyeurozóny.V
opaènom prípade sa v analýze
smerujeknesprávnymzámerom.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
6. Nastr.11vèasti2.1.2.dôchodkový vek, doplni o aké %
budúcich dôchodcov – žien, o
aké skrátenie doby sa bude jednak31.12.2011.

Jozef Mihál
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
7. Nastr.12:Akjepriemerná
doba poberania u mužov v SR
16,2 roka a v EÚ 17,5, tak vek
odchodu do dôchodku nie je
problémom SR. V èom je teda
príèina?Doplni.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
8. Vèasti2.1.3vrámcianalýzysaSRporovnávasokrajovými
– neštandardnými postupmi, èo
vedie k nesprávnym záverom,
napr.slovenskýdôchodkovýsystém je pomerne silne zásluhový,
èistámieranáhrady,hrubámiera
náhradyalejepotrebnéurobiaj
porovnanieplatovacien.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
9. Grafnastr.15nezodpovedá skutoènosti v SR. Žiadam
upravipod¾aplatnejlegislatívy.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
10. Žiadam v analýze doplni
informácie–tabu¾kyagrafyopodielyodvodovozapojenídoII.pilieravkrajináchEÚvpomerekI.
pilieru,zámerneneuvedenéspracovate¾om.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
11. Vporovnanískonštatovanímnastr.25onárastevýdavkov
nadôchodkysanávrhuvedenýv
zákoneúpravepríjmovzozávislej
èinnosti javí ako nepochopite¾ný,
neprijate¾nýkrok,hranièiacisvedomýmpoškodzovanímbudúcich
dôchodcov. Žiadam vysvetli postupMPSVaR.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
12. Vbode2.4.zásluhovosv
systéme:spracovate¾zvolilchybnýprístupakuvažujesozásluhovosouibavII.pilieri.Takýmstav
môženastanaplnoažpriodcho-

dedodôchodkuuúèastníkovdôchodkovéhopoistenia,ktoríbudú
odchádza do dôchodku v roku
(2005+42rokov)2047.Dovtedy
musí existova záslužný systém
ajvI.pilieri.Žiadamprepracova
bod2.4.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
13. Vsúvislostispredchádzajúcim bodom žiadam zabezpeèi
zrušenie zmrazenia POMB a
spätný prepoèet dôchodkov vymeranývmedziobdobí.Zapracovadolegislatívnejúpravy.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
1. Spracovate¾konštatujepotrebuvyššiehozapojeniaúèastníkov dôchodkového poistenia a
pritom podporuje nezodpovednos èasti budúcich poberate¾ov
dôchodkov.Viïpripravovanýzákon o úprave príjmov zo závislej
èinnosti.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
15. Príèinounestabilitysúkoncepènéchyby,neujasnenáfilozofia smerovania dôchodkového
poistenia, nedomyslené znižovanie životnej úrovne dôchodcov
následnenaprávanienesystémovýmikrokmiaprílišrýchlezmeny
vlegislatívebezpredchádzajúcej
verejnejdiskusie.Žiadamzavies
kanalýzeverejnúdiskusiu,upravitextvèasti2.5vzmyslepripomienky.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
16. V bode 3.2. štruktúra odplát: spracovate¾ hodnotí stav z
pozícieDSSaniezpozícieochranysporite¾a.Nejavísapotrebné
menisystémodplát.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
17. ÚèasvII.pilierizpoh¾adu
hodnotenia spracovate¾a v èasti
3.3 potvrdzuje konštatovanie v
bode16.Žiadamprepracova.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
18. Príspevkyvovýške4,75%
platia zamestnávatelia nie sporiteliaakotvrdíspracovate¾vbode
3.4..Trebadoplnianalýzuvèasti
výpoètusodvolanímnazákon,z
toho vychádza výpoèet a opravi
textbodu.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
19. V bode 4. žiadam doplni
ko¾kým%sporite¾ovprispievazamestnávate¾ a èi sa tento pomer
zvyšuje alebo znižuje, aký je %
podiel zamestnávate¾a a oèisti
výnosnosoinfláciu.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
20. V bode 4.2. štruktúra
odplát:Prváodrážkaznížizáklad
odplaty–ibazprírastkuhodnoty.
Posledná odrážka prehodnoti
výškuodplaty.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
21. V oblasti motivácie spori
si–bod4.3.chýbanávrhspracovate¾ananápravustavu.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.

22. Body 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.2, 5.2.1, 5.2.2,
5.2.3vypusti.AnalýzajevzmysleúlohyB28uzneseniavládySR
è.805zodòa17.11.2010predmetom osobitného materiálu
predkladaného MV SR a nepatrí
do kompetencie MPSVaR a nesúvisí s opatrením vlády SR, z
ktorého vyšla úloha pre
MPSVaR.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
23. Vbode6vypustiotázku3
z dôvodov ako v pripomienke è.
22
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
2. V bode 6.1.1. spracovate¾
neuviedol hlavný predpoklad budúcejnestability–zníženieodvodovnavrhovanévzákoneoúprave príjmov zo závislej èinnosti,
ako aj s nezodpovedajúcou de¾boupoisteniamedziI.aII.pilier9
a 9%. Žiadam zapracova a zoh¾adnivnávrhunanápravustavu.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
25. V bode 6.1.1 spracovate¾
nezoh¾adnil rast ceny práce v
rámcipribližovaniaSRkpriemeruEÚnajmäveurozóne.zmrazeniemierynáhradyznamenáprepad úrovne dôchodkov. Žiadam
prehodnotiaupravi.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
26. Nie je jasné z èoho vychádza spracovate¾ vo svojej
predstave a potrebe znižovania
príjmových nerovností. Zásluhovos v èase aktívneho pracovného veku sa musí prejavova aj v
èasedôchodkuaužvsúèasnosti
jetuväèšíprejavsolidarityakov
mzdách.Preèovtomtoistomrezorteniejesnahaaodstraòovanie neprimeraných mzdových
rozdielov? Spracovate¾ovi ide o
jediné, zníži náklady na dôchodky. Žiadam do analýzy doplniajvariantuzvyšovaniaodvodovnastarobnédôchodky.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
27. Zavádzanie,resp.úvahao
faktoresolidarityjevúplnomrozporesprincípmiuplatnenýmivII.
pilieri. Žiadam v úvahách zoh¾adnidátumzavedeniaII.piliera príslušné roky, až potom prechádzanafaktorsolidarity–budezahròovaajII.pilier?Doplni.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
28. Bod6.3.žiadamvypustiz
dôvodov uvedených v pripomienke è. 22 a odporúèam sily
sústredi na úlohy vyplývajúce z
úlohB16,B17.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
29. Bod „zhrnutie“ žiadam
dopracovavzmysleuplatnených
pripomienokC1až28.Avypusti
silovérezorty.
Pripomienku uplatòujem ako
zásadnú.
VBratislave14.júla2011
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Hromadnápripomienkaverejnostiknávrhuzákonaoúpravepríjmu
zozávislejèinnostiaozmeneadoplneníniektorýchzákonov
Pre: Jozef Mihál
ministerpráce,sociálnychvecíarodiny
Ministerstvopráce,sociálnychvecíarodinySR
Špitálska4
81643Bratislava
V súlade s èl. 14 LegislatívnychpravidielvládySR,schválených vládou SR dòa 25. 5.
2010, týmto predkladáme hromadnúpripomienkuknávrhuzákonaoúpravepríjmuzozávislej
èinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý bola
dòa1.7.2011predloženýzodpovednýmpredkladate¾ompodpredsedom vlády a ministrom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR na
medzirezortnépripomienkovékonanie(rezortnéèíslo13626/2011
–II/1). Materiál je dostupný na
Portáliprávnychpredpisovnaadresehttps://lt.justice.gov.sk/Mater i a l / M a t e r i a l H o m e . a s p x ?
instEID=–1&m atEID=4165&langEID=1.
Na zastupovanie verejnosti
v rozporovom konaní sú oprávnené tieto osoby:
Ing. Miroslav Litva, miroslav.litva@minv.sk;
Mgr. Marián Magdoško, marian.magdosko@minv.sk.
K návrhu zákona o úprave
príjmu zo závislej èinnosti a o
zmeneadoplneníniektorýchzákonov uplatòujeme tieto pripomienky:
1.Celýnávrhakonštrukciazákonaoúpravepríjmuzozávislej
èinnostiozmeneadoplneníniektorých zákonov je v rozpore s
èlánkom 71 ods. 2 Dohovoru
MOP o minimálnej norme sociálneho zabezpeèenia è. 102,
pretožiadamedazákondosúladu s uvedeným Dohovorom
MOP.
Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.
2.VpodmienkachMVSRbolo
doteraz vykonané množstvo práce pre stabilizáciu a zachovanie
osobitného úètu sociálneho zabezpeèenia,èojemimoriadnecitlivá téma pre už slúžiacich policajtov. Predložený návrh zákona
znížením odvodov na osobitný
úèet naopak zvyšuje deficit osobitnéhoúètuavytváratlaknajeho sanáciu z rozpoètových prostriedkov,èojevrozporespožiadavkamiministrafinanciíaministrapráce,sociálnychvecíarodiny uplatòovanými voèi MV SR v
prechádzajúcomobdobí.Realizácianávrhuzákonaspôsobídestabilizáciu osobitného úètu, ako aj
celého systému sociálneho zabezpeèeniapolicajtov.Žiadamez
návrhu vypusti všetky ustanoveniatýkajúcesasilovýchrezortov.
Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.
3.Vláda SR na svojom zasadnutídòa18.5.2011schválila
materiál „Koncepcia reformy da-

òovo–odvodovéhosystému–novéznenie“.Vtomtomateriálisav
èasti 3 Návrhy vecných zmien
uvádza:
„sociálne a zdravotné poistenieosôb,naktorésaviažuprávne predpisy silových rezortov,
sa v tejto fáze reformy nebude

Nazákladevyššieuvedeného
žiadame,abyboliznávrhuzákonavypustenépríslušnéustanovenia odvodového systému týkajúce sa príslušníkov tzv. silových
rezortovakoajvypustizïalších
èlánkov návrhu zákona všetky
novely zákonov, ktoré sa týkajú
tzv.silovýchrezortov.
Odôvodnenie: Návrh zákona
jevrozporesoschválenouKoncepcioureformydaòovo–odvodového systému, ktorú schválila
Vláda SR na svojom zasadnutí
dòa18.5.2011.

Jozef Mihál a Ivan Mikloš
upravova. Sadzbysociálnehoa
zdravotného poistenia sa po zavedenísuperhrubejmzdyibaprepoèítajú tak, aby reflektovali súèasnú výšku poistného vypoèítaného z hrubého príjmu dotknutej
osoby. Tento spôsob prepoètu
bude garantova, že daòovo–odvodovézaaženietýchtoosôbsa
nezmení. Na základe úlohy B.28
uznesenia vlády Slovenskej republiky è. 805/2010 zo 17. novembra 2010 sa na rokovanie
vládypredložíanalýzasociálneho
systémuozbrojenýchzložiek.Na
základe tejto analýzy predpokladáme predloženie návrhu na
úpravytohtosystému;“
Prepoèetnavrhnutýpredkladate¾om je v rozpore s týmto ustanovením, a preto žiadame, aby
boli z návrhu zákona vypustené
príslušnéustanoveniatýkajúcesa
príslušníkovtzv.silovýchrezortov
ako aj z ïalších èlánkov návrhu
zákona, ktoré sa týkajú tzv. silovýchrezortov.
Odôvodnenie: Návrh zákona
jevrozporesoschválenouKoncepcioureformydaòovo–odvodového systému, ktorú schválila
Vláda SR na svojom zasadnutí
dòa18.5.2011.
Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.
.V návrhu zákona sú evidentne použité nesprávne tarify,
koeficienty dotýkajúce sa policajtov vo všetkých kategóriách
(do 15, nad 15) èím by došlo k
zníženiu èistého služobného príjmu vrátane všetkých príplatkov,
ale aj základu pre výpoèet všetkých dávok výsluhového zabezpeèenia,èojeopävrozpore
s vyššie uvedenou Koncepciou
reformy daòovo–odvodového
systému.

Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.
5.Návrhzákonav§10ods.2
hovoríosúètepravidelnejzložky
a odvodov, avšak v ïalších
èlánkoch návrhu zákona kde sú
Realizácia návrhu zákona
spôsobí destabilizáciu osobitného úètu, ako aj celého
systému sociálneho zabezpeèenia policajtov. Žiadame z návrhu vypusti
všetky ustanovenia týkajúce
sa silových rezortov.
novelizovanézákonytýkajúcesa
tzv.silovýchrezortov,jepravidelnázložkauvedenáakosúèinpravidelnejzložkyakoeficientuzprílohyè.2,ktorýjenavyšeešteaj
nepresný.Žiadameuvedenýrozporodstráni.
Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.
A.Pripomienky k predkladacej
správe:
1)Žiadame doplni predkladaciu správu o krátke zhrnutie, v
èom je prínos zavedenia superhrubejmzdyprezamestnancov,v
èompredôchodcovavèompre
štátzh¾adiskaverejnýchfinancií.
Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.
2)Vzh¾adomnapôsobnoszákonažiadamepredkladaciusprávudoplniokonštatovaniesúladu
sdohovormiMOP.
Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.
3)Na základe znižovania príjmov z odvodov na zdravotné a
sociálnepoisteniežiadamepred-

kladaciu správu doplni vysvetlením,akobudekompenzovanývýpadok príjmov na zdravotnom a
sociálnom poistení a osobitných
úètov sociálneho zabezpeèenia
silovýchzložiek.
Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.
B.K doložke vybraných vplyvov:
1)Výdavkyspojenésreformou
zaplatia obèania zvýšením daní
spôsobeným zahrnutím odvodov
do základu dane. Doložka vplyvov neobsahuje dopady spojené
sozmenouI.pilieraoprotisúèasnému stavu po reforme od roku
2004 na dôchodcu. Žiadame
doplnitabu¾kuporovnanímpod¾a
súèasnéhosystémuanávrhupri
odchodevroku2016,2020,2025
(hrubá mzda 500 €, 1000 €,
1500 €,2000€).
Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.
2)Nie je pravdou, že finanèné
vplyvysúibajednorazové.Žiadame doplni tabu¾ku o spôsobe
dokrývania výpadkov príjmov v
oblasti sociálneho poistenia a
zdravotného zabezpeèenia v
de¾be zdrojov obèania, štát, zamestnávatelia.
Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.
3)Vzh¾adomnazásadnédopady, ktoré táto forma reformy prinesie na obèanov, žiadame doplni vyhodnotenie alternatívy –
presun odvodov na zamestnávate¾a a ponechania doterajšieho
nezdaòovaniaodvodovvèítanefinanènéhovyèíslenia.
Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.
C.K èl. XXIV – zákon è.
73/19998Z.z.
Úpravyspojenésnovelizáciou
zákona sú vykonané nesprávne,
neplatné tarify, nepresné príplatky,použitédveskupinytarífaprí-

D.K èl. XLVI zákona è.
328/2002Z.z.
Žiadame upravi percentá odvodovanásledneprepoèítakoeficient na služobný príjem tak,
abyzostalazachovanádoterajšia
výška odvodov na osobitný úèet
a doterajší èistý príjem. Zníženie
výškyodvodovspôsobídestabilizáciuosobitnéhoúètu.
Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.
E.Kèl.LII–zákonè.461/2003
Z.z.
1)V bode 55 žiadame zachovadoterajšieznenie.Ideonový
systémspustenýspolusII.pilierom–vyváženejšíakoten,ktorý
sanavrhujevsúèasnejdobe.
Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.
2)V bode 57 žiadame doplni
odsek,vktorombudeurèenámaximálna výška zvyšovania dôchodkovéhoveku.Vekdožitiasa
nerovnáschopnostipracova.
Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.
3)V § 82 ods. 1 žiadame zachova aj väzbu na medziroèný
rastpriemernejmzdy.SRmáako
èlen Eurozóny dobieha mzdami
priemernú mzdu tejto skupiny
krajín, èo spôsobí prepad dôchodkov voèi mzdám v tomto
medziobdobí.
Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.
F.K èl. LXX – zákon è. 580/
2004Z.z.
Žiadamev§12ods.1zjednoti%odvodupoistencaminajednotnú sadzbu, pretože nevidíme
dôvodnarôznesadzbyprirovnakom rozsahu poskytovaných služieb. Pripomienkovaný návrh je
na 9%, preto navrhujeme, aby
všetci zamestnanci (zamestnanecpod¾a§13ods.1,zamestnanec do 15 rokov, zamestnanec
nad 15 rokov a zamestnanec,

Takto pred 22 rokmi som na námestí zvonil
k¾úèmi. Boli od bytu, garáže, chaty, auta…

platkov.Pripoužitínavrhovaných
koeficientov(príloha2)dochádza
k poklesu na èistom služobnom
príjme. Žiadame nedostatky odstráni, správne urèi koeficient a
zjednotitarifyapríplatky.
Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.

ktoréhosociálnezabezpeèenieje
upravené osobitným predpisom)
mali9%.
Pripomienku uplatòujeme ako
zásadnú.
VBratislave20.júla2011
Ing. Miroslav Litva
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Zo správy generálneho prokurátora SR o èinnosti za rok 2010

¼adysapohli,prišlozlepšenie,stáletovšakniejeono
Poèet vecí ukonèených do jedného mesiaca stúpol o viac ako jednu polovicu

Fakt, že sa na pôde parlamentu objavila správa o èinnosti prokuratúry za rok 2010, bol trochu prekvapujúci. V
atmosfére, ktorú vo vzahu k vo¾be nového generálneho
prokurátora utvorili politici už vlani, sotvakto rátal s jej zaradením na júnovú schôdzu NR SR. (Vlaòajšiu správu poslanci schválili až 8. septembra bez úloh a pripomienok –
pozn.red.) Správu za rok 2010 väèšina poslancov
neovenèila gloriolou, vrátili ju na prepracovanie – ale
zrejme skôr pre iné, než vecné dôvody. Prinášame výòatky z èastí správy, dotýkajúcich sa spolupráce s orgánmi
PZ, kapitola 2.3.4.
„Špeciál“dobre
„Nevyhnutnoupodmienkoupre
úspešné dokazovanie v prípravnom konaní je úzka spolupráca
prokurátorov s policajtmi a ich
neustála vzájomná informovanos.Tútospoluprácujemožnov
zásadehodnotiakodobrú,avšak
jepotrebnépoukázanato,žev
roku 2010 sa vyskytlo nieko¾ko
prípadov, kedy vyšetrovatelia nie
celkom objektívne posúdili zistený dôkazný stav a s neochotou
reagovali na názory dozorujúcehoprokurátora.
Trestnúèinnoscharakterukorupcieazávažnétrestnéèinymajetkovéahospodárskevyšetrovali predovšetkým policajti Úradu
boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru. Túto súèinnos z
odbornéhoh¾adiskatrebahodnotiakodobrúanevyskytlisavnej
žiadne výraznejšie problémy.
Znaèný posun nastal aj v dåžke
prípravného konania pri vyšetrovaní majetkových a hospodárskych trestných èinov. Dlhodobá
praxnatomtoúsekutrestnejèinnosti jednoznaène ukazuje, že
pokia¾vyšetrovateliamusiadokumentova viac ako dve rozsiahle
ekonomickétrestnévecinaraz,je
rýchleukonèenieprípravnéhokonania v týchto veciach prakticky
nemožné. Do budúcnosti je nevyhnutnosou špecializácia vyšetrovate¾ov a to nielen na tzv.
ekonomickútrestnúèinnosvšeobecne,aleešteužšie,t.j.nadaòovú kriminalitu, trestnú èinnos
zameranú na spreneveru eurofondov,natzv.úpadkovédelikty,
poèítaèovú kriminalitu, trestnú
èinnos poškodzujúcu bankový
systém, oblas obchodovania s
cennýmipapiermiapodobne.
Trestnú èinnos na úseku organizovaného zloèinu vyšetrovali
predovšetkýmpolicajtiÚraduboja proti organizovanej kriminalite
PrezídiaPolicajnéhozboru.Ajsúèinnos s touto súèasou možno
oznaèi za dobrú. V niektorých
veciachjevšakproblémomdåžka
prípravného konania, èo je dané
najmä èastou výmenou vyšetrovate¾ov,vdôsledkuèohosanový
vyšetrovate¾ musí z vecou
oboznámi, èím dochádza k zbytoènému predlžovaniu prípravnéhokonania.
Z h¾adiska dåžky prípravného
konania, realizovaného vyšetrovate¾mi Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru, je najproblematickejšia vec obvineného F. C. a
ïalších páchate¾ov (prípad tzv.

“olejárov„), kde je èinnos vyšetrovaciehotímuuždlhšiudobu
nekoncepèná,prièomjepoznaèenávýmenouvyšetrovate¾ovavedúceho tímu. Potrebné je zdôrazni,ževtejtovecijestíhaných
nieko¾kodesiatokobvinených,že
samotní vyšetrovatelia nemajú
preh¾ad o tom, ktoré dôkazy
usvedèujú jednotlivých obvinenýchatrestnéstíhaniejevbehu
užnieko¾korokov,prièomtermín
jehoukonèeniajevnedoh¾adne.
Trestné èiny korupcie, ktoré
spáchali policajti, riešili vyšetrovatelia Úradu inšpekènej služby
Ministerstva vnútra SR. Kvalita
ichprácestagnuje,ajkeïjeevidentnásnahapozlepšení.
Odbor vyšetrovania obzvláš
závažnej trestnej èinnosti Úradu
hraniènej a cudzineckej polície
Prezídia Policajného zboru vykazoval nižšiu kvalitu vyšetrovania,
prièom v èinnosti vyšetrovate¾ov
tejto súèasti sa vyskytovali problémyprocesnéhocharakteru.
Spolupráca s policajnými súèasamizabezpeèujúcimivyhotovovanieobrazových,zvukovýcha
obrazovo–zvukových záznamov
jebezproblémová,avšakjenutné
poukáza na problémy s kvalitou
technických zariadení na zaznamenávanietýchtozáznamov.Nedostatoèná kvalita záznamov,
naj mä ich malá rozlíšite¾nos
komplikuje dokazovanie, najmä
na hlavných pojednávaniach na
Špecializovanomtrestnomsúde.
Okremvyššieuvedenejkaždodennej spolupráce sa pravidelne
vykonávajúmedzirezortnéporady
polícieaÚradušpeciálnejprokuratúry, na ktorých sa riešia predovšetkýmkoncepènéproblémy
azovšeobecòujúsaskúsenostiz
vyšetrovania konkrétnych trestnýchvecí.
Dåžka prípravného konania
Rozhodujúcim ukazovate¾om
pre posúdenie a vyhodnotenie
rýchlosti prípravného konania je
dåžka trvania trestného konania
od zaèatia trestného stíhania do
samotnéhorozhodnutiavprípravnom konaní. Zo zabezpeèených
štatistickýchúdajovvyplýva,žev
porovnanísminulýmrokomdošlo
kniektorýmzmenámvdåžkekonaniavtrestnýchveciachodzaèatia trestného stíhania po meritórne ukonèenie veci policajtom
alebo po predloženie spisu s
návrhom na podanie obžaloby,
prípadneinémeritórnerozhodnutie. Poèet vecí ukonèených do
jedného mesiaca stúpol o viac
ako jednu polovicu, prièom vý-

raznejšieuznámychpáchate¾ov,
ktorýchpoèetstúpoloviacakotri
apolnásobok.Kzmenedošloaj
u vecí ukonèených do 6 mesiacov, ktorých poèet celkovo približne o 25% poklesol, prièom u
neznámych páchate¾ov poèet
ukonèených vecí poklesol asi o
30%.Poèetvecíukonèenýchdo
1 roka taktiež poklesol, výraznejšie u známych páchate¾ov
(30%).Vukonèenístaršíchtrestnýchvecí,ktorémajúnízkypodiel
na celkovom poète ukonèených
vecí, boli tiež zaevidované výraznejšie zmeny. Konkrétne v
trestnýchveciachnad10rokovu
známychpáchate¾ovpoèetukonèených vecí vzrástol viac ako o
pänásobok.
Poèet vecí ukonèených v roku 2010 od zaèatia trestného
stíhania do meritórneho ukonèenia veci policajtom, prípadne
do predloženia návrhu na meritórne rozhodnutie prokurátorovi:
ROK 2009
do1mesiaca
do6mesiacov
do1roka
do5rokov
do10rokov
nad10rokov
spolu:

vanie,akoajvýkondozoruprokurátora,jetýmtovýraznesažený.
Zpoh¾aduprokuratúrypretrvávajúcim dlhodobým problémom,
ktorý má výrazný vplyv aj na
dåžkuprípravnéhokonania,je,že
práve policajti spôsobujú svojim
konanímznaènéaneopodstatnené prieahy, ktoré nemožno akceptova. Najmä ide o nedôsledné plnenie konkrétnych pokynov prokurátorov v jednotlivých
veciach a nedodržiavanie lehôt
stanovených prokurátormi. Zaznamenané boli aj prípady ignorovaniaviacerýchpokynovprokurátora,prièompolicajtièastoreagujúažnasignalizáciezostrany
prokuratúry, ktoré sú zasielané
dorúknadriadenýmorgánompolicajta. Pomerne èasto policajti
nerešpektujú 48 hodinovú lehotu
napredloženieuzneseniaprokurátorovi, oneskorene predkladajú
vyšetrovaciespisynarozhodovanieopodanýchsažnostiachalebopredkladajúneúplnéspisy.
ROK 2010

12.860
62.643
23.485
20.382
1.414
85
120 869

do1mesiaca
do6mesiacov
do1roka
do5rokov
do10rokov
nad10rokov
spolu:

32103
50685
13900
14175
1844
2276
11 983

ztoho známi páchatelia:
do1mesiaca
1.325
do6mesiacov
25.403
do1roka
15.477
do5rokov
13.311
do10rokov
1.121
nad10rokov
56
spolu:
56 693

ztohoznámi páchatelia:
do1mesiaca
21958
do6mesiacov
20132
do1roka
4591
do5rokov
5641
do10rokov
830
nad10rokov
2157
spolu:
55 309

ztoho neznámi páchatelia:
do1mesiaca
11.535
do6mesiacov
37.240
do1roka
8.008
do5rokov
7.071
do10rokov
293
nad10rokov
29
spolu:
6 176

ztohoneznámi páchatelia:
do1mesiaca
10145
do6mesiacov
30553
do1roka
9309
do5rokov
8534
do10rokov
1014
nad10rokov
119
spolu:
59 67

Spoluprácasorgánmipolícieje
do znaènej miery ovplyvnená dlhodobopretrvávajúciminepriaznivými faktormi, ktoré významným
spôsobomnegatívnezasahujúdo
priebehuvyšetrovania.
Prieahy
Prieahy spôsobuje predovšetkým vysoká zaaženos a
rozpracovanos vecí, poddimenzovaný personálny stav vyšetrovate¾ov a poverených príslušníkov Policajného zboru, pomerne
ve¾káfluktuáciapolicajtovastým
spojenýajnedostatokpraktických
skúsenostípoèaskrátkejvyšetrovate¾skejpraxe.Tietoskutoènosti
ovplyvòujúajèastézmenyvosobáchpolicajtov,realizujúcichkonkrétnu trestnú vec, nako¾ko dochádza k prerozde¾ovaniu vyšetrovacích spisov v neskonèenýchtrestnýchveciach,èosivyžadujeïalšíèasnaopätovnénaštudovanie èasto rozsiahleho vyšetrovaciehomateriálunovýmvyšetrovate¾om. Samotné vyšetro-

Malá prax
Podstatným a dlhodobým aspektom,negatívneovplyvòujúcim
dåžku prípravného konania, je
najmä nedostatok praktických
skúseností a nedostatoèná znalos trestnoprávnych predpisov
policajtmi.Vtejtosúvislostimožnopoukázananedostatoènevypracovaný systém vzdelávania a
absenciu samovzdelávania. Prokurátori sú v takýchto prípadoch
nútení nahrádza èinnos policajtov, musia dáva policajtom
pokyny na opakovanie už vykonanýchnezákonnýchprocesných
úkonov,atoajvsúvislostisrozhodovacou èinnosou policajtov,
a mnohokrát tiež vráti vec na
doplnenie vyšetrovania pod¾a §
230odsek2písmenod)Trestného poriadku. Kvalita rozhodnutí
policajtov je nie ojedinele na
ve¾minízkejúrovni,ichrozhodnutia èasto nespåòajú základné náležitosti vyžadované Trestným
poriadkomamusiabyzostrany

prokurátorov zrušené. Aj takýto
postup predlžuje v koneènom
dôsledkuprípravnékonanie.
Väzby stále problémom
Predkladaniepodnetovnapodanienávrhunaväzbujeïalšou
problémovou oblasou. Pri podávanítýchtopodnetovpolicajtièasto nevyhodnocujú skutoènos, èi
vôbec v daných konkrétnych prípadoch existuje niektorý z dôvodov väzby, nehovoriac o materiálnom znaku väzby. V rezorte
prokuratúrybolizaznamenanétaképodnetypolicajtov,ktorénevyhodnocujú skutoènosti, v ktorých
vidiadôvodyväzby,súalibistické
askutoènostiuvádzanépolicajtmi
èasto vôbec nezodpovedajú dôkazom obsiahnutým v spisovom
materiáli,pohybujúsaskôrvrovine domnienok. Tiež je potrebné
uvies, že podnety sú zo strany
polícieèastopodávanékukoncu
48hodinovejlehoty,èoneumožòuje prokurátorovi dôsledne vyhodnotispisariadnevypracova
návrh.Vyskytlisaajprípady,keï
vedenie Policajného zboru prezentujevýsledkysvojejprácetak,
že do masovokomunikaèných
prostriedkov,najmäcestoutelevízie,oznamujúakove¾kéúspechy
užsamotnézadržanieosôb,ktoréèastokrátnemajúaniprocesné
postavenieobvinenýchstým,že
sasnažiavytvorisilnýtlaknanásledné rozhodovanie prokurátora
pri hodnotení zákonnosti samotného obvinenia, ako aj dôvodov
na podanie návrhu na vzatie do
väzby, v neposlednom rade vytvárajútlakajnasúd.
Zdåhavé posudky
Rýchlosaplynulosprípravného konania je v mnohých prípadoch negatívne ovplyvnená nevyhnutnosou znaleckého dokazovania, avšak vypracovávanie
znaleckých posudkov Kriminalistickým a expertíznym ústavom
Policajného zboru v nie výnimoènýchprípadochažvroèných
termínoch, je z èasového h¾adiskaneprijate¾né.Medzifrekventované opakujúce sa objektívne
príèiny neúmernej dåžky prípravnéhokonaniapatriaajnevybavenédožiadaniaslovenskýchorgánovoprávnupomocvcudzine.V
neposlednomradedåžkuprípravného konania negatívne ovplyvòujenedisciplinovanýprístupobvinenýchaobhajcov,aleajsvedkov a poškodených k úèasti na
úkonochvtrestnomkonaní,ktorí
svoju neúèas èasto aj opakovane ospravedlòujú, neúspešné
predvádzanieobvinenýcharealizácia vydaných príkazov na zatknutie.
Iné orgány
Oh¾adom spolupráce s inými
orgánmi(daòovéúrady,bankové
inštitúcie,obecnéúrady,mestská
polícia a pod.) nie sú zo strany
okresnýchprokuratúrvobvodoch
jednotlivých krajských prokuratúr
zaznamenané výraznejšie problémy,oktorýchbybolopotrebnésazmieòova.
(spracoval Peter Ondera)
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Hodnotiacisystémvstupujedodruhej,overovacejfázy
(Pokraèovanie zo strany 4)

ïalej,jeajzáujemministravnútra,
aby sa kariérny postup stal súèasou zákona o štátnej službe, a
tak aby sa pre budúcnos odbúral
vplyv politiky na obsadzovanie
funkcií v Policajnom zbore. Ak sa
na základe výsledkov v práci
dostanú do funkcií najlepší z najlepších a ïalšia vládna garnitúra
budechcierobinejakézmenyna
jednotlivých postoch, tak nebude
ma jediný racionálny argument,
budemusieprizna,žesútopolitické výmeny. A ešte by som rád
zdôraznil jeden aspekt: riadiacim
pracovníkombymalsystémumožni dokonalý preh¾ad o schopnostiach,aleajpredpokladochjednotlivýchpolicajtovnakariérnyrasta
lepšievýsledkyvpráci.Pod¾atoho
ichpotommôžeajzaraïova,aby
mali možnos ukáza to najlepšie,
èovnichje,èoimtakpovediacbudenajviacpasovavjednej,ïalším
zasa v inom druhu èinnosti, skrátka,komuèolepšiepasuje,vktorej
èinnostimápredpokladydosiahnu
najlepšievýsledky.
M. Magdoško: Za Odborový
zväzpolícieakogarantaprávnych
asociálnychistôtpolicajtovmôžem
èestneprehlási,žetohtohodnotiaceho systému sa majú bá len tí
policajti,èonechcúpracova.Myslímsi,žetakí,ktorínechcúpracova, nemajú medzi nami èo robi.
Tensystémjetaknastavený–ak
tomusmerovaliajvšetkynašepripomienky – aby mali šancu aj tí
slabší, menej skúsení. Dôležité je,
abychceli.
Redakcia: Pán podpredseda,
spomínali ste pripomienky, ktoré
priebežne dával Odborový zväz
polícienaprezídium.Doakejmiery
stespokojnýsichakceptáciou?
M. Magdoško: Môžempoveda,
že všetky pripomienky, ktoré sme
dali, boli akceptované k spokojnosti. Preto išiel materiál aj na
podpis k ministrovi bez rozporov.
Myslím si, že aj tá jedna z najzásadnejšíchpripomienok,ktorésme
mali, že teda aby systém bežal
skúšobne do konca roka, dáva
priestor doèisti detaily, odstráni
niektorénedostatky.Mámeužnejaké poznatky. Dohodli sme sa s
pánom prezidentom, že vždy po
ukonèení hodnotiaceho obdobia,
každý mesiac po pätnástom sa
stretnemeaprípadnéproblémybudeme spoloène rieši, aby sme v
závererokamohlispokojnýmsvedomím poveda, že sme urobili
všetko preto aby systém fungoval
objektívne, aby bol merate¾ný a
konkrétny.
J. Spišiak: ¼udia majú šancu
sa zdokona¾ova. Chceme ma z
policajtov,ktorýchmáme,eštekvalitnejších policajtov, a nie ich vyhadzova.Chceme,abyrobilito,èo
od nich spoloènos oèakáva, aby
znižovali kriminalitu svojou prácou
anieštatistickýmiklamstvami.
M. Magdoško: Myslím si, že
systém rýchlo ukáže aj to, aké

vzahyvládnuvkolektívoch,kdeje
riadiacipracovníkèlenomtímu,ahajúcimzajedenpovraz,akdeje
taký, ktorý dokáže len tresta a
vyhrážasa.Fungovanietohtosystému vyžaduje symbiózu medzi
nadriadenýmapodriadenými,pretože nadriadený je závislý na výsledkoch práce svojich podriadených a podriadení sú zasa závislí
na šéfovi, aby im dobre organizovalslužbu,abybolitam,kdesito
bezpeènostná situácia vyžaduje.
Tým,ženiekohozláskavostipošle
slúžitam,kdesaniènedeje,ublíži celému kolektívu a v koneènom
dôsledku aj sebe. Táto symbióza
medzi nadriadeným a kolektívom
podriadených bude ešte dôležitejšia,nesúladsystémrýchloodhalí.
J. Spišiak: Symbióza nemôže
spoèíva vo vzájomnej tolerancii
nedostatkov a niènerobenia, v
ututlávanítrestnýchèinov.Totosa
môže dia, ale len dovtedy, kým
kontrolnouèinnosounezistímenepravdivýúdaj.Dopadysújasnedefinovanévnariadeníministravnútra.
Redakcia: Nehovorili sme ešte
o vedomostných testoch. Je už
všetkopripravenétak,akomáby?
J. Spišiak: Prekaždýtypslužby sú vypracované vedomostné
testy a každý policajt podliehajúci
hodnoteniu bude raz mesaène
odpoveda. Testy sú zložené z
troch skupín otázok, prvá je zo
všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktoré by mal pozna
každýpolicajtnezávislenasvojom
zaradení. Druhá skupina zahàòa
problematikuinternýchaktovriadenia, ktoré by v zásade tiež mal
poznakaždý.Atretiaskupinaotázok sa priamo vzahuje na ten –
ktorý druh služby. Každý mesiac
dostane policajt iný test, zvolený
náhodným výberom. Zatia¾ táto
funkcianáhodnéhovýberueštenie
je zaradená v informaènom systéme,aledomesiacaèidvochužbudesystémplneautomatický–vrátane zápisu výsledkov testov. Významtýchtotestovvidímvtom,že
chcemepolicajtovuèianauèi.
Redakcia: Pánprezident,asisa
zhodnemevtom,žepretútoprácu
jeve¾midôležitápokojnápracovná
atmosféra. V našej spoloènosti sú
všakpolicajtiažprílišèastoznepokojovaní rôznymi informáciami o
zmenách v sociálnom zabezpeèení,ktorépotomnapomáhajúvzniku
paníkanežiaducimodchodom¾udí
zPZ.Terazsaeštektomušíriaaj
znepokojivé reèi o úèinkoch superhrubejmzdy…
J. Spišiak: Viackrát sme sa s
pánomministromrozprávalinatútotému,sámve¾midobrevie,ako
negatívne by zapôsobila každá
zmena,èiužvsociálnomzabezpeèeníalebopostihujúcimuplatnením
superhrubej mzdy. Malo by to
vážnedopadynastabilizáciuPZa
celkovú bezpeènostnú situáciu v
SR.Sompresvedèený,ževosobe
ministraavprogramovomvyhláse-

ní vlády máme garancie, že ak aj
nastanú akéko¾vek zmeny v sociálnomzabezpeèeníèivpríjmoch
policajtov,taksabudúdotýkalen
alennovoprijatýchpolicajtov.Tíèo
slúžia, musia ma také istoty, s
akými do zboru vstupovali. Noví
budú vedie, do èoho idú, budú s
tým oboznámení. V tom je garanciaministraa–vrámcimojich
kompetencií–ajmoja.Každápanika pôsobí ve¾mi negatívne, zbytoèneve¾apolicajtovvpanikepoèítaaodchádza.Potomve¾aznich
¾utovalo, že urobili najväèšiu životnúchybuapotomsachcelivráti.Žia¾,mojaskúsenosjetaká,že
úprimnú motiváciu má len menšia
èas z tých, èo žiadajú o návrat.
Mnohí chcú len zneuži systém a
tieto paniky potom spôsobujú, že
máme prive¾a policajných dôchodcov. Doplácame na to všetci.
Poctiví policajti si plne zaslúžia
dobrésociálnezabezpeèenie,pretože policajt má mnohé obmedzeniavživoteivpráci,jeodkázaný
nasvojuprácu,ktorájetakášpecifická,žetotopovolaniesanedánikdeindevyuži,nanajvýšvnejakej
SBS–ke. Preto si zaslúži od tejto
spoloènosti nejakú satisfakciu vo
chvíli,keïužzakýchko¾vekobjektívnych dôvodov nemôže pracova
v polícii. Plne si zaslúži, aby sa o
neho štát postaral, pretože on sa
svojou prácou staral o všetkých,
nasadzoval za obèanov život a
chránil ich. Kvôli takýmto policajtom musí systém sociálneho zabezpeèenia osta zachovaný. My
však musíme neustále dokazova
verejnosti,žesitozaslúžime.Aby
sipoliticianinetrúfliuvažovaonejakom zrušení. Keï bude verejná
mienka na našej strane, politické
tlaky nebudú ma šancu. Policajt
musíbytaký,abysiho¾udiavážili
a uvedomovali si, že si policajt
zaslúži dôstojný dôchodok, lebo
poèas služby sa staral o nás. Je
smutné, že naše médiá èastejšie
registrujúazvelièujúajdrobnénedostatky v práci policajtov, ale
nevšímajúsi,ko¾kopolicajtovdenne nasadzuje život, ko¾ko nebojácnychhrdinovjemedzinimi.Nie
je tu vô¾a všíma si pozitívne výsledky,rozmazávajúsalennegatíva, ktoré potom vrhajú zlé svetlo
na celý Policajný zbor, na všetkých,èopoctivoazpresvedèenia
vykonávajú svoju prácu. Nemáme
však inú možnos, len ïalej
výsledkamiprácebojovazadobré
meno, aby sme pri akomko¾vek
útoku vedeli ukáza konkrétne výsledky.Ajvtomjezmyselhodnotenia.Keïprídenejakýanonymna
policajta,môžemsipozriedosystému a keï vidím jeho dobré výsledky,sèistýmsvedomímmôžem
takýto anonym vyhodnoti ako neopodstatnený, pretože nadobudnempresvedèenie,žeanonymprišielprávepreto,lebotentopolicajt
niekomu  svojou svedomitosou
prekáža.
Zhováral sa Peter Ondera

T

o,žesispojitosmedzitýmito výrazmi vynútila doba a spoloèensko–politická situácia,nebudepredmetommôjho príspevku. Ani to, že si túto
„schopnos“,(neomylneanenahradite¾ne vedie správne
rozpoznaaposúdi osobu so
vzahomkzbrani)uzurpovaliklinickí psychológovia, tiež nechcemkomentova.Tojeibavecou lobingu a finanèných profi-

gislatívnej sekcie. Pretože ak
osoba,ktorejbysamalotakéto
psychologické vyšetrenie týka,
vezmedorukysvojusúkromnú
zbraò, tak urèite si ide „zarelaxova“buïdopo¾ovnéhorevíru,
alebonastrelnicu,aniezabíja
po uliciach, baroch,èiškolách.
Psychológoviasúsivedomí,že
službasozbraòoujepsychicky
vysokonároèná.
Títo ¾udia predsa v priebehu

ZBRAÒ A PSYCHOTESTY
tov, a nie vecou odbornosti.
Som rezortný psychológ ministerstvavnútraatentokrátkyèlánok chcem venova danej
problematike z iného uhla
poh¾adu.
Po viac než 11–tich rokoch
odslúžených v armáde a po
skorodeviatichrokochodpracovanýchvpolícii–vobochprípadoch vo funkcii psychológa, sa
nestaèím èudova, preèo musí
policajt, vojak, èi väzenský
strážca,(resp.vyslúžilídôchodcoviaztýchtorezortov)bypodrobovaní psychologickému vyšetreniuzameranémunaposúdenie ich spôsobilosti používa
zbraò.
Som presvedèený, že príslušníci silových rezortov samozrejme sú spôsobilí nosi a
používa zbraò. A ak to má
niekto potvrdi, tak jeho nadriadený alebo jeho služobný psychológ. Pretože napr. policajti
súúèelovovpriebehurokovvýkonu služby pravidelne podobnýmvyšetreniampodrobovanív
súvislosti s ich služobnou
èinnosou. V tomto smere bola
psychológmi „silových“ rezortov
na vyšších stupòoch riadenia
jednotnevyvíjanásnahapresadi požiadavku na výnimku zo
zákona.Skonèilavšakkdesina
byrokratických postojoch le-

výkonusvojhopovolaniamuseli
èasto nosi zbraò nabitú aj 24
hodín alebo aj nieko¾ko dní,
týždòov,mesiacov,bairok–v
misiách, èi v iných prípadoch
alebovsituáciáchvyžadujúcich
mazbraòokamžitekdispozícii.
Ako psychológ samozrejme
viem,žekaždýznássapoèas
životamení.Všetcimámesvoje
problémy a starosti. Ale toto
všetko je z h¾adiska pravdepodobnosti a poèetnosti výskytu
absolútne zanedbate¾né. Jednoducho–abysapríslušníciozbrojenýchzborovmuselipodrobova uvedenému psychologickému vyšetreniu je nielen absurdné,aleièudné,nepochopite¾né a zbytoèné. Som presvedèený,žeidehlavneolukratívny biznis. Je predsa nelogické,akprofesionálnyvojakalebo
profesionálny príslušník policajnéhozboru,vpracovnomèasemôženosiapoužívazbraò,
aleakzbraòchcepoužitenistý
èlovekpopracovnomèaseako
po¾ovníkalebošportovýstrelec,
potrebuje na to finanène nákladné psychologické vyšetrenie u klinického psychológa.
TentomôjnázorjezároveònázorompsychológovrezortuMV.
Štefan Škrovánek,
služobný psychológ MV SR

Nariadenia a rozkazy prezidenta PZ
JÚN2011
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
1. o vykonávaní dohľadu
nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, konaní o
dopraných nehodách a dopravno-inžinierskejčinnosti
15. o vymedzení vecnej a
miestnej príslušnosti útvarov
Policajnéhozborunavykonávanieustanovenia§485Trestného
poriadku a § 8 zákona č.
154/2010Z.z.oeurópskomzatýkacomrozkaze
16. opostupeslužbykriminálnej polície na úseku boja proti
obchodovaniusľuďmi
17. o hodnotení výkonu štát-

nej služby príslušníkov Policajnéhozboru
18. o činnosti základných
útvarov služby poriadkovej políciePolicajnéhozboru
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
55. ktorým sa vyhlasuje policajná akcia „Beta – cestná preprava“
56. o metodickej príručke k
hodnotiacemu systému a ku
kariérnemupostupupríslušníkov
Policajnéhozboru
57. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 5/2008 o opatreniach
naelimináciulúpežívobjektoch
bankovýchústavovvzneníčl.II
rozkazu prezidenta Policajného
zboruč.91/2010
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