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BanskáBystrica(on)–Bezjednéhodòapresneporoku
odlanskéhojesennéhozasadaniasavBanskejBystriciv
piatok23.septembra2011konalozasadanieRadypredsedovzákladnýchorganizáciíOZPvSR,ktorémupredchádzaloštvrtkovéve¾miobsiahlerokovaniepredsedníctva.
A tak ako pred rokom, aj teraz
bolo snemovanie predznamenané s¾úbenou návštevou ministra
vnútra SR Daniela Lipšica, ktorý
medzi úèastníkov zasadania zavítal krátko po 14. hodine.
Ešte predtým však predsedov
èakal „hustý“ program – ani nie
tak poètom bodov, ako skôr vážnosou obsahu, keïže leto 2011
najmä z poh¾adu legislatívy naozaj nikto nemohol oznaèi za
uhorkovú sezónu. A širokú diskusiu bolo možné predpoklada aj k
avizovanej téme ïalšej úèasti
OZP na „kalibrácii“ hodnotiaceho
systému.
Pripomienkynawebe
Už pri kontrole plnenia úloh z
predchádzajúceho zasadania sa
pretriasla téma hodnotiacich kritérií, keï podpredseda OZP v SR
Marián Magdoško referoval prítomným, ako sa èlenská základòa zhostila úlohy zodpovedne pripomienkova súèasnú prax aplikácie hodnotiaceho systému. Marián Magdoško bol predchádzajúcim uznesením rady zaviazaný

sústreïova pripomienky a vždy
po skonèení mesiaca ich prerokova s policajným prezidentom.
Podpredseda nebol spokojný
najmä s poètom zaslaných pripomienok. Všetkých, ktorí sa zodpovedne zhostili úlohy, vymenoval.
Informoval o rozhodnutí vedenia
OZP zvola pracovnú komisiu v
èiastoène zmenenom zložení. Komisia zasadla v Banskej Bystrici
13. septembra a spracovala všetky pripomienky, ktoré boli k dispozícii. (V èase vydania tohto èísla by už mali by prístupné aj na
intranete – pozn. red.)
Marián Magdoško sa napokon
stretol s policajným prezidentom
a o výsledkoch rokovania na rade
v samostatnom bode detailne informoval ku každej jednej pripomienke. Policajný prezident neakceptoval všetky návrhy zo strany
OZP, avšak to, èo sa dohodlo, by
malo by pod¾a M. Magdoška
zapracované do metodického pokynu k hodnotiacemu systému,
ktorý by mal policajný prezident
vyda zaèiatkom októbra.

Minister vnútra SR Daniel Lipšic zavítal medzi odborárov krátko po
14. hodine.

328–èkadokoncaroka
Predseda OZP Miroslav Litva
oboznámil prítomných s postupom prác na príprave novely zákona è. 328. V závere septembra
sa už v pracovnej komisii objavila aj prvá verzia paragrafovaného
znenia návrhu, ktorý bol predmetom zasadania medzirezortnej
komisie. Jej èlenom je aj Miroslav
Litva. Predseda informoval plénum o poh¾adoch a rozdielnych
stanoviskách èlenov komisie, prièom termíny na definitívnu redakciu návrhu rýchlo bežia. Návrh – po všetkých predchádzajúcich legislatívnych krokoch – má
by predložený do vlády do konca
tohto roka, parlament sa teda novelou bude zaobera až v roku
2012.
Miroslav Litva priblížil aj prípravu návrhov na kolektívne vyjednávania, ktoré sú viazané na
prípravu štátneho rozpoètu. Najväèšie nebezpeèenstvo vidí predseda OZP v zámere èasti koalície presadi návrh zákona o úprave príjmu zo závislej èinnosti, teda zavies tzv. superhrubú mzdu.
Hoci sama superhrubá mzda pre
príslušníkov PZ neprináša žiadne
riziko z h¾adiska zachovania príjmovej úrovne, M. Litva opätovne
upozornil na obrovské nebezpeèenstvo, ktoré tento zámer priná(Pokraèovanie na strane 2)

ÈohovorilministervnútraSRDanielLipšicnazasadaníRadypredsedovZOOZPvSR?

Novelazákonaè.328:GaranciepresúèasnýchpríslušníkovPZ
MinistervnútraSRDanielLipšiczavítalnazasadanieRadypredsedovzákladnýchorganizáciíkrátkopo14.hodine–stým,ževovzahuksvojimïalšímpovinnostiam
môžezotrvapribližnehodinu.Pretonestrácalèasahneï
saujalslova.
V úvode opätovne ubezpeèil,
že v súvislosti s pripravovanou
novelou zákona è. 328 nehrozí
súèasným príslušníkom PZ nijaké
riziko nijaké riziko a zmeny sa ich
nedotknú: „Fámy sú, ale tam nie
je žiadne, ani minimálne riziko, že
by sa zmeny v sociálnom zabezpeèení mali týka aj súèasných
príslušníkov èi už ozbrojených síl
alebo ozbrojených zborov,“ zdôraznil a pokraèoval: „To, že sa
museli zmeni isté parametre pre
budúcich vojakov a policajtov, je,
žia¾, ekonomická nevyhnutnos,
inak by deficity – už aj budúci rok
budeme ma deficit osobitného
úètu – išli do obrovských výšok.
Museli by sme v budúcnosti
dostáva od daòových poplatníkov stovky miliónov eur do rozpoètu.“

Pod¾a ministra kríza urèite neskonèí v najbližších mesiacoch a
neskôr v reakcii na otázku z pléna znova pripomenul: „Pred ro-

D. Lipšic
kom sa mnohým zdalo, že kríza
je už v zásade za nami, ale kríza
žia¾ nie je za nami. Nasledujúce
roky budú ve¾mi, ve¾mi ažké.

Keï bola kríza v tridsiatych rokoch, tak zaèala v roku 1929, ale
naplno burzy krachli až v rokoch
1932 a 1933.Obávam sa, že druhá fáza krízy môže by ešte
horšia, nároènejšia ako bola tá
prvá fáza pred tromi rokmi.“
„Napriek tomu,“ podèiarkol, vo
vzahu k sociálnemu zabezpeèeniu policajtov „tá garancia platí a
bude plati. Vláda ani parlament
nesiahne na žiadne mzdové ani
výsluhové náležitosti súèasných
policajtov, to je absolútna garancia!“ Reagoval tak na otázku z
pléna, èi sa bude nejako meni
príspevok na bývanie.
Systémjestáleživý
Minister vnútra Daniel Lipšic
sa ïalej vo vstupnom slove podrobnejšie zaoberal hodnotiacim
systémom: „Stále ho považujem
za systém, ktorý je živým mechanizmom. Nechcem ís do úplných
podrobností, ale èasto chodievam
aj na základné útvary, kde sa rozprávam s policajtmi bez prítomnosti funkcionárov. Podporujem základný zámer, aby policajt

bol hodnotený pod¾a toho, èo je
hlavným cie¾om konkrétnej služby
PZ. Poviem príklad – hlavným zá-

merom kriminálnej polície je
(Pokraèovanie na strane 4)

Maïarsko:Súdzrušilpolicajnýzákazsériedemonštráciíodborárov
Súd hlavného mesta Budapešti zrušil dnes dve policajné
rozhodnutia, ktorými šéf polície
zakázal demonštrácie na Kossuthovom námestí a Hradnom vrchu, plánované odborármi na sobotu a nede¾u. TASR o tom informovala obèianska organizácia na
ochranu práv Spoloènos za práva slobody (TASZ), ktorá podanie na súd iniciovala.
Demonštrácie sa budú môc
kona: súd totiž potvrdil postoj
TASZ–u, pod¾a ktorého zdôvodnenie polície, že tieto demonštrácie by v „neopodstatnenej miere“
obmedzovali dopravu, neobstoja,
a na zákaz preto nie je dôvod,
uviedla TASZ.
Demonštrácie pod názvom
D–Day pripravujú viaceré maïarské odborárske konfederácie.
Chcú protestova proti plánova-

ným zmenám v zákonníku práce
a v systéme výsluhových dôchodkov. Rozhodnutie, zakazujúce demonštrácie, prijala polícia
pod¾a ich vyjadrenia pod politickým tlakom.
Pod¾a vyhlásenia konfederácie odborárskych zväzov Liga už
rezort vnútra pred èasom prijímal
opatrenia, ktoré sprostredkovane
bránili demonštrácii zamestnancov poriadkových síl.
„Slobodu zhromažïovania nemožno obmedzova s odôvodnením, že by demonštrácia narúšala pokoj obèanov – práve ten je
jedným z cie¾ov pokojného protestu. Vláda na základe tejto rétoriky už v právnej rovine znemožnila štrajky a teraz sa snaží
obmedzi aj slobodu zhromažïovania,“ uviedla vo vyhlásení Liga.
(www.tasr.sk 21.09.2011)
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ša pre všetky skupiny obyvate¾stva. Znamenal by podstatné
zníženie príjmov sociálnej a zdra-

budúcich dôchodcov, (najrizikovejšia skupina vo veku nad 40 rokov), zlegalizova riziká II. dôchodkového piliera a prenies ich

cich poh¾adov, ktoré na rade poèas diskusie i cez prestávky v
hlúèikoch odzneli.
Diskutérom najviac prekážalo,

Program rokovania rady nebol bohatý na poèet bodov, ale na závažnos ich obsahu. Na
snímke z¾ava P. Mekiòa, M. Litva, M. Magdoško, L. Graèík
votných poisovní pri súbežnom
zvýšení daòového zaaženia.
Spolu s presadením zmien v dôchodkovom systéme môžu tieto
mechanizmy vies k vážnemu poklesu životného štandardu väèšiny obèanov, a najmä dôchodcov.
Predseda OZP preto apeloval na
všetkých odborárov, aby si spoloène uvedomili nebezpeèenstvá,
ktoré tu hrozia a hovoril o potrebe aktivizácie najmä odborových
radov pri jesenných aktivitách
KOZ SR, zameraných práve proti
návrhu zákona o úprave príjmu
zo závislej èinnosti (SHM). Zdôraznil, že aj policajti majú povinnos by aktívne solidárni s
obèianskymi zamestnancami, nehovoriac o tom, že presadenie
návrhov by postihlo aj ich rodiny.
Ak teda dôjde k organizácii protestných zhromaždení po odborovej línii, je povinnosou èlenskej
základne osvoji si predovšetkým
prvok solidarity a aktívne ju prejavi. Predseda pripomenul, ako sú
obèania zavádzaní rozsiahlou
propagandou záujmových skupín,
ktoré chcú obháji znižovanie životného štandardu dôchodcov a

na plecia sporite¾ov – to všetko v
èase, keï je priemerná dåžka poberania dôchodku obyvate¾mi
Slovenska o 1,5 roka kratšia ako
je priemer EÚ. „Schopnos doži
sa ešte neznamená schopnos
pracova,“ pripomenul. Navyše
sama situácia na trhu práce dáva
„prestarnutým pracujúcim“ minimálne šance na uplatnenie. Z
týchto dôvodov je preto najdôležitejšia úloha odborov v tomto období zabráni presadeniu superhrubej mzdy a nedomyslených
brutálnych zmien v dôchodkovom
systéme sociálneho zabezpeèenia.
Èoprekáža
Pod¾a oèakávania, bod rokovania „Hodnotiaci systém“ sa tešil
èulému záujmu všetkých úèastníkov zasadania rady predsedov.
Tomu zodpovedal aj poèet diskutujúcich a neraz aj vášnivejší tón
príspevkov. V záujme ochrany
autorov nasledujúcich myšlienok
a názorov pred možnými perzekúciami zo strany nadriadených
sme sa rozhodli uchova mená
diskutérov v anonymite a skôr sa
pokúsi o urèitý extrakt rozhodujú-

Zachránilidieaadvochmužov
Za záchranu troch ¾udských
životov boli ocenení dvanásti
policajti z prešovského krajského riadite¾stva. Minister vnútra
Daniel Lipšic im udelil medaily
za obetavos. Osobne sa im poïakovala aj predsedníèka vlády
Iveta Radièová. Medzi ocenenými policajtmi bol aj Marcel Vasilenko z Humenného. Spolu s
kolegami zo Svidníka a Vranova
zachránili kolegu, ktorý skolaboval poèas futbalového turnaja
policajtov na ihrisku vo Vyšnej
Šebastovej. Ocenenia z rúk ministra si prevzali aj policajti, ktorí zabránili spácha samovraždu
zúfalému mužovi z Humenného. Ten sa zabarikádoval v byte
a vyhrážal sa, že skoèí z okna.
Muž bol agresívny, ohrozoval

¾udí i policajtov, po ktorých z okna hádzal nože. Policajti vtrhli
do bytu a muža zachránili. Mal
vážne rezné rany. Pri jeho
záchrane zasahovali policajti,
ktorí slúžia v špeciálnych oddeleniach, preto sa ich mená
nezverejòujú.
Tretím zachráneným bol
štvorroèný chlapèek, ktorého
chcela zabi jeho vlastná mama.
Policajti na podnet obèana, ktorý poèul detský krik, násilím
vtrhli do bytu. Na podlahe našli
nahé diea, na ktorom obkroèmo sedela nahá žena a hrdúsila ho. Policajti diea zachránili v
poslednej chvíli.
(Podvihorlatské noviny;
12.09.2011)

majú stále pocit, že prezídium ve¾a aj oprávnených požiadaviek
neprijme, neakceptuje, hoci sa
opätovne rôznymi kanálmi nanášajú. Všetky problémy zavádzania systému sa však vo vystúpeniach väèšiny diskutérov personifikovali do osoby policajného prezidenta.
Ak radoví policajti najèastejšie
spomínali „plné zuby systému“,
neúnosný psychický tlak a nervozitu, ktorú priniesli nepresne stanovené skupinové ciele a hodnotiaci systém, niektorí nižší riadiaci
pracovníci viac poukazujú na
stratu možností ovplyvni kolektív,
ktorý riadia a za ktorý zodpovedajú. Ponosovali sa tiež na to, že
„zvrchu“ sa vyvinul doslova psychický teror, kto len zapochyboval o význame systému alebo sa
priznal, že mu nerozumie, bol nemilosrdne likvidovaný. Zle na ¾udí
pôsobila aj prvotná interpretácia
významu systému v tom zmysle,
že kto „neprejde“, bude bez príplatku a vzápätí letí zo zboru.

ale aj sami podriadení sa odcudzujú jeden druhému, pretože
„každý už kope len za seba“. To
je však v príkrom rozpore s princípom kolektívneho, tímového charakteru policajnej práce, mienia.
Pod¾a týchto názorov by aj
systém mal ponecha urèitý priestor riadiacim pracovníkom, ktorí
predsa len najdetailnejšie vedia
posúdi, kto robí a kto sa vezie.
Nesú tiež zodpovednos za to,
aby boli príslušníci rovnomerne
zaažovaní, sami podriadení však
s prirodzenou ¾udskou vlastnosou vyh¾adávajú všetky cestièky
¾ahšieho odporu. Na jednej strane tak môže riadiaci pracovník
hocikomu poriadne znepríjemni
cez systém život, ale aj opaène,
podriadení dokážu týmto u¾ahèovaním si povinností ohrozi existenciu vlastného nadriadeného,
ktorý takýmto praktikám nedokáže zamedzi. Odznel aj ïalší príklad: vážne problémy majú mladí
policajti, ktorí prichádzajú na
skrátené vyšetrovanie. Zatia¾ èo

Rada predsedov schválila 6 požiadaviek, ktorých splnením odbory podmieòujú svoju podporu
hodnotiacemu systému
že hodnotiaci systém je už v behu od zaèiatku roka, stále však
pripomína skôr polotovar, napriek
tomu sa stal už v prvých mesiacoch „fungovania“ prostriedkom
zastrašovania, psychického týrania a vyhrážok zo strany nadriadených. Ešte ani dnes nikto nevie
poveda, aké obdobie budovania

Chýbala pozitívna motivácia.
Tieto tlaky èas riadiacich pracovníkov zahnali do defenzívy,
strachu a mlèania. Riadiace úlohy
prevzal namiesto vedúcich pra-

vyšetrovatelia sú najprv v pozícii
èakate¾ov a miestne funguje aj
inštitút pomoci od starších kolegov, „skrátenci“ sú hodení priamo
do vody od prvého dòa, sú hod-

„Systém je presadzovaný ako cie¾, nie ako
prostriedok, èo motivuje
¾udí klama, hna sa za
rýchlymi výsledkami, nerobi na zložitých veciach,“ povedal jeden z
diskutérov.
systému práve teraz prebieha –
èi kalibraèné, skúšobné èi ostré.
(Lebo ak kalibraèné, potom nie je
možné výsledky použi ako podklad pre odmeòovanie. Ak skúšobné, nemali by sa meni parametre. A ak ostré, zmena parametrov poèas hodnotiaceho obdobia je podvod – pozn. red)). Po
uplynutí polroka nikto oficiálne
nepovedal aspoò: prepáète, v
exceli to jednoducho nefungovalo, dobrí boli zlí a opaène. ¼udia

Živo sa v hlúèikoch diskutovalo aj cez prestávky
covníkov „systém“, on riadi a
smeruje konanie policajtov – trebárs aj na cesty obchádzania,
falšovania a skres¾ovania výsledkov v slepom úsilí naháòa percentá za každú cenu. Tento trend
potom spôsobuje, že riadiaci pracovníci strácajú vplyv v kolektíve,

notení rovnako ako starší skúsenejší kolegovia, ale najmä v tejto
atmosfére im pomocnú ruku nikto
nepodá.
Opakovali sa pripomienky na
prílišnú administratívnu záaž nového systému, na nemožnos vy(Pokraèovanie na strane 3)
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káza podstatnú èas denného
objemu práce do „správnych kolóniek“, nesúhlas s niektorými princípmi systému, ktoré policajný
prezident naopak považuje za
základ filozofie systému. Z radov
vyšetrovate¾ov najviac zaznieva
dôraz na potrebu špecializácie a
akceptovania špecifík práce vyšetrovate¾ov, zásadná rozdielnos
obtiažnosti jednotlivých spisov na
tom istom úseku, nehovoriac už o
rozdielnosti zložitosti prípadov na
jednotlivých úsekoch vyšetrovania: napr. je markantný rozdiel
medzi nároènosou vyšetrovania
trestného èinu zanedbania povinnej výživy a vyšetrovania daòových trestných èinov. Tieto
špecifiká pod¾a nich systém neakceptuje. Závažným problémom
je aj celková – pritom v regiónoch
extrémne rozdielna – zaaženos
vyšetrovate¾ov, ktorú sa systémovo nepodarilo vyrieši ani jednému vedeniu polície za celých 20
rokov.
Terèkritiky
Ve¾a kritiky sa znieslo priamo
na hlavu policajného prezidenta.
Zverejnenie faktu o vyše 70–percentnej „nespôsobilosti“ policajtov vnímajú odborári ako dehonestujúce, za urážlivé považujú policajti viaceré verejné vyjadrenia policajného prezidenta.
Napríklad to, s akou ¾ahkosou by

sa pán policajný prezident rozišiel aj s tisíckami policajtov, ktorí
poctivo vykonávajú svoju prácu,
ale hneï nedokážu pochopi dobrodenia systému. Toto všetko vedie pod¾a názoru diskutérov k
averzii voèi systému, k strachu a
k rezignácii. „Systém je presadzovaný ako cie¾, nie ako
prostriedok, èo motivuje ¾udí klama, hna sa za rýchlymi výsledkami, nerobi na zložitých veciach,“ povedal jeden z diskutérov. ¼udí podráždilo aj to, že hoci
systém v tejto fáze kalibrácie ešte
sotva možno považova za objektívny a spravodlivý, policajný prezident už avizoval svoj zámysel
udeli ve¾ké odmeny ¾uïom, ktoré
práve tento „nehotový“ systém
vyhodnotí ako najlepších.
Prirodzene, každá názorová
rovina má svoje hrany a reprezentantov, ktorí sú za nimi z tej èi
onej strany. Tak aj v diskusii zaznel z radov oficiálny návrh do
programu, aby èlenovia rady hlasovali o okamžitom skonèení
podpory systému zo strany OZP,
pretože „systém je neopravite¾ný“
a „nemáme žiadne záruky“ Takýto názor prezentovali zástupcovia
odborov z okresov Ve¾ký Krtíš,
Rimavská Sobota, Luèenec a Revúca.
Tento – vopred avizovaný –
návrh rozpútal ïalšiu vlnu diskusie. Jej úèastníci nabádali k trpe-

Ilustraèné foto

Policajtimajúproticestnýmpirátom
novútechniku

Policajti na celom Slovensku
dostanú nové autá a laserové
meraèe rýchlosti v hodnote takmer milión eur. „Ich hlavnou úlohou bude boj proti arogantným
cestným pirátom, ktorí hrubo porušujú predpisy,“ povedala ¼ubomíra Miklovièová z Ministerstva
vnútra SR.
Rezort kúpil 22 nových áut za
523–tisíc eur. Ide o desa áut
Škoda Superb za 339–tisíc eur,
dve autá Seat Leon v hodnote
54–tisíc eur a desa áut Seat

Leon v prevedení
hatchback v hodnote
130–tisíc eur. Škody
Superb zároveò budú ma silnejšie motory, èo má zvýši
šance policajtov úspešne zadrža cestného piráta.
Osem áut Škoda
Superb a dve autá
Seat Leon budú slúži dopravnej polícii,
ostatné autá pridelia
Úradu na ochranu
ústavných èinite¾ov.
„Nové autá, ktoré
sme nakúpili, budú
rýchle a zároveò
bezpeèné pre policajtov, ktorí denne
pri ochrane obèanov
nasadzujú
svoje
vlastné životy a
zdravie,“ povedal minister vnútra Daniel
Lipšic. Autá sme nakupovali na základe
rámcovej
zmluvy,
ktorá bola podpísaná
v roku 2008. Spoloènos Škoda
Auto nám na každé vozidlo poskytla z¾avu 2000 eur.
Na boj proti cestným pirátom
budú slúži aj nové laserové meraèe rýchlosti v hodnote 446–tisíc
eur. „Nakúpili sme 29 súprav na
meranie rýchlosti motorových vozidiel na princípe laserového vysielaèa a prijímaèa s vyhodnocovacím a záznamovým zariadením,“ vysvetlila Miklovièová.
(www.profivodic.sk;
07.09.2011)

zlivosti, k tomu, aby systém ešte ve bude informova policajného
dostal šancu dozrie, zlepši sa prezidenta.
Minister vnútra vzápätí dostal
predovšetkým vïaka pripomienkovaniu zo strany odborov, prièom
väèšina
diskutérov prejavila
záujem
vyslovi dôveru
projektu aspoò
do konca tohto
roka.
Podmienky
Diskusiu napokon
zhrnul
predseda M. Litva, keï pripomenul, že dialóg
je len dovtedy,
kým strany spolu diskutujú. Závereèné hlasovanie o návrhu
zastavi podporu
OZP kalibrácii
systému
bolo
O diskutujúcich nebola núdza. Na snímke
napokon takmer
diskutuje predseda ZO v Prievidzi Marián
jednoznaèné –
Hladký
drvivá väèšina
prítomných hlasovala za to, aby systém ešte do- ubezpeèenie, že prednesené postal šancu, štyria boli proti, šiesti žiadavky mu vedenie OZP pošle
sa hlasovania zdržali. Vzápätí v písomnej podobe (list aj s povšak M. Litva oboznámil prí- žiadavkami bol pánovi ministrovi
tomných s návrhom šiestich po- zaslaný hneï v pondelok po rožiadaviek OZP, ktoré vypracovalo kovaní rady – pozn. red.)
Minister Daniel Lipšic na záver
predsedníctvo. Požiadavky smerujú najmä k skvalitneniu spolu- svojej návštevy pris¾úbil, že rád
práce s prezídiom a ich splnenie prijme pozvanie aj na ïalšie zaje pod¾a slov predsedu podmien- sadanie rady: „Budem sa snaži
kou na to, aby OZP ïalej spolu- prís na dlhší èasový priestor, aj
pracovalo na kalibrovaní hodnotia- keï to nie je vždy jednoduché.“
ceho systému. Znenie požiada- Poprial odborárom príjemný zvyviek rada predsedov odsúhlasila a šok rokovania a plénum sa s ním
predseda OZP s ich znením oboz- rozlúèilo potleskom.
Z bohatého obsahu rokovania
námil pred celým plénom ministra
vnútra Daniela Lipšica. Minister jesennej rady ešte spomeòme
reagoval, že „na prvé poèutie“ sa prís¾ub podpredsedu Ladislav
mu zdajú by tieto pripomienky Graèíka, že ako zdroj pouèenia a
konštruktívne, lebo „sledujú rovna- návod na odstránenie chýb v
ký cie¾, aký máme aj my ostatní, to hospodárení bude OZP zverejòoznamená aby bol systém, ktorý – va výsledky revízií v ZO na svonehovorím že s ním budú všetci jej webovej stránke. Rada tiež zapolicajti nadšení – ale aspoò bude viazala vedenie, aby na webe beobjektivizova kritéria hodnotenia zodkladne zverejòovalo obsah
a budú na nich následne závislé rokovaní s ministrom vnútra.
(on)
aj princípy kariérneho rastu.“ MiSnímky Peter Ondera
nister pris¾úbil, že o svojej návšte-

Policajtiopeniazeneprídu,
ajkeïneprešlihodnotením
Napriek katastrofálnym výsledkom, ktoré vzišli z nového
hodnotenia práce policajtov, väèšina z nich o peniaze nepríde.
Pôvodne sa mali výsledky, v ktorých sa viac ako polovica policajtov ukázala ako neschopná,
prejavi na výplatnej páske už v
októbri. Policajný prezident Jaroslav Spišiak však tvrdí, že siaha
na peniaze sa bude len naozaj
tým najslabším.
Ako už Pravda informovala, v
júlovom hodnotení vyšlo, že 72
percent policajtov pracuje neuspokojivo. V auguste to bolo 60
percent. Odborári preto žiadali
Spišiaka na nedávnom rokovaní,
aby sa finanèný postih odložil.
Pod¾a policajného odborára Mariána Magdoška by sa výsledky z
prvých troch mesiacov nemali policajtom na plate zoh¾adòova,

naopak, treba upravi kritériá, aby
sa „doladil systém“. „Hodnoti
motor, ktorý ide namiesto štyroch
valcov na tri, je predèasné,“ zdôraznil Magdoško.
Spišiak, ktorý bol v stredu v
zahranièí, tvrdí, že všetky pripomienky a návrhy odborárov sú po
vzájomnej diskusii do systému
zapracované. Tí však takí jednoznaèní nie sú. „Dohodli sme sa aj
nedohodli,“ reagoval Magdoško s
tým, že diskusia ešte bude pokraèova.
Pod¾a neho problémom sú koeficienty v tabu¾kách a tiež stanovenie individuálnych cie¾ov.
Odborári nie sú proti novému
hodnotiacemu systému, len upozoròujú, že niè nové sa nepodarí
za krátky èas.
(Pravda, 29. 9. 2011)

Podpisováakciakhromadným
pripomienkampotvrdila
akcieschopnosnašich¾udí

Vïakapatrí
všetkým,ktorí
sazapojili
Predsedovia základných
organizácií si na zasadaní jesennej rady vypoèuli aj informácie predsedu OZP v SR
Miroslava Litvu k pozadiu
neplánovanej odborovej letnej
aktivity, ktorá sa napokon
ukázala ako najväèšia minimálne v tomto roku.
Práve poèas dovolenkového obdobia totiž ministerstvo
sociálnych vecí spustilo pripomienkové konanie k analýze
dôchodkového systému s
návrhmi na jeho zmenu, do
ktorého z neznámych dôvodov zahrnulo aj sociálne zabezpeèenie príslušníkov PZ.
Následne ministerstvo práce
zverejnilo návrh zákona o
úprave príjmu zo závislej èinnosti (superhrubá mzda).
Vzh¾adom na závažnos návrhov sa vedenie OZP v SR
rozhodlo kona a zvolilo formu, ktorú, ako podèiarkol M.
Litva, doteraz OZP nikdy nepoužil, ale skúsenosti s òou
nemali ani na KOZ. OZP použil v pripomienkovom konaní
inštitút tzv. hromadnej pripomienky, ktorú musí podpori
svojimi podpismi aspoò 500
obèanov. Lenže termíny boli
naozaj šibenièné! Zapojením
celej štruktúry OZP i prostredníctvom všetkých ïalších
línii sa napokon v prvom prípade podarilo zozbiera za 2,5
dòa 7 563 podpisov a už o
nieko¾ko dní neskôr sa podarilo za 1, 5 dòa podarilo sústredi 4 510 verifikovaných podpisov. Predseda OZP preto
oznaèil rýchle sústredenie
podpisových hárkov za skúšku akcieschopnosti, v ktorej
OZP obstál ve¾mi dobre. Vïaka za to patrí všetkým, ktorí sa
zapojili. Na zamyslenie je
však rozdielnos „výkonnosti“
jednotlivých krajských rád,
keï najväèší poèet podpisov
suverénne dokázali získa Žilinèania, o nieèo menej Prešovèania, ministerské útvary… a celkom na chvoste sa
ocitla Nitra s Trnavou. Boli aj
základné organizácie, ktoré
nedokázali posla ani jeden
podpis. „Keï ani predseda
nepresvedèil sám seba, ažko
môže presviedèa iných,“
skonštatoval M. Litva, ktorý
tabu¾ku s poètom získaných
podpisov podsunul predsedom ako podnet na zamyslenie…
Peter Ondera

UPOZORNENIE!
Uzávierka nasledujúceho èísla bude 17. októbra2011
Redakcia
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postavi páchate¾a trestného èinu
pred súd. Preto sa hodnotia nie
všetky úkony, ale len tie, ktoré
smerujú k postaveniu páchate¾a
pred súd. To neznamená, že policajt nerobí niè iné, robí množstvo ïalších vecí, aj ich musí robi, ale hodnotený je len ten výsek, ktorý smeruje k naplneniu
základného cie¾a. To je základná
filozofia. Ten systém je v behu, je
živý, stále platí, že výsledky hodnotení sú len podkladom pre
nadriadených pre rozhodnutia o
výške osobných príplatkov. Je to
podklad. V zásade celým cie¾om
je, aby systém bol objektívnejší
ako bol predtým. Na tento systém, na ktorom sa stále pracuje,
je zámer nadviaza princípmi kariérneho rastu policajtov, to znamená, aby kariérny rast policajtov
nebol závislý ani na zmenách
vlád, ani na priate¾ských èi príbuzenských vzahoch, ale na objektívnych kritériách. Vždy bude
diskusia, pretože žiaden systém
nie je stopercentne objektívny,
stopercentne spravodlivý. V policajnom zbore je 21 – tisíc ¾udí,
ktorý v òom pôsobia celú svoju
kariéru, samozrejme, že je ažké
dosiahnu stopercentný konsenzus. Ja som ale presvedèený o
tom, mimo detailov systému, ktoré sú pre vašu prácu podstatné,
že každá èinnos, aj tá najsofistikovanejšia, je hodnotená aj kvalitatívne. Aj činnosť srdcového chirurga je hodnotená kvantitatívne,
nie len činnosť pri páse. Cie¾ by
mal by, aby sa v èase, pokia¾
možno do konca roku, tá kalibraèná fáza, druhá fáza kalibrá-

cie ukonèila. Že nebude stopercentne objektívna? Poviem
ešte raz, dôležité je, aby bol tento systém o nieèo objektívnejší,
ako bol ten systém minulý,“ uzatvoril.
Na otázku, ako to bude s
náhradným vo¾nom za úèas na
hokejových majstrovstvách sveta
minister potvrdil svoje predchádzajúce vyjadrenia: „Konzultoval

Vystúpenie ministra vnútra SR Daniela Lipšica poèúvali
predsedovia s ve¾kou pozornosou
som to s prezídiom, policajti budú
ma náhradné vo¾no zabezpeèené do konca roka, to majú zabezpeèi krajskí riaditelia. Bol
som tak informovaný, ale po
návrate zistím, èi to naozaj platí.“
Prive¾avýmen
V rámci diskusie sa viacerí delegáti pozastavili nad èastým
používaním paragrafu 35, ods. 2
pri personálnych zmenách a vyjadrili nesúhlas s takýmto postu-

PrestrelkyokoloSchengenu
Moderátorka: „Bulhari a Rumuni zostávajú odrezaní od
únie. Pri cestovaní si postoja na
hranici a vytiahnu pas. Holandsko s Fínskom zablokovali ich
vstup do schengenskej zóny.
Minister vnútra Daniel Lipšic
zas bojkotoval novú snahu Bruselu rozhodova o tom, že si v
krízovej situácii môžeme zavrie
vlastné hranice.“
R. Goldírová,
redaktorka:
„Toto je muž,
ktorému Bulhari
a Rumuni vïaèia za to, že hranièná rampa sa im nezdvihne.
Holandský minister kritizuje korupciu a organizovaný zloèin,
hoci s èlenstvom v Schengene
nesúvisia. Nezabrala ani víkendová minipomsta, keï Bukureš
nepustila do krajiny holandské
tulipány.“
G. Leers, holandský minister
pre prisahovalectvo:
„Predstavte si, že máte na
dverách špièkový zámok, ale
stojí pred nimi niekto, kto vpúša
dnu každého. To by ste mali
problém.“
R. Goldírová, redaktorka: :
„Zlým vrátnikom však nie sú
Bulhari a Rumuni. Neoficiálne
pykajú za to, že Grécko si nevie
ustráži hranicu s Tureckom, a
tak hrozí, že migranti prejdú z
Grécka cez Bulharsko do celej

pom nadriadených. Pod¾a nich
niekoho „pusti k vode“ bez udania dôvodu je ve¾mi ¾ahko zneužite¾ný postup. Otázku na telo v
tomto smere dostal aj minister. „V
každom prípade je to návrh
nadriadeného. Keï to mám na
podpis, vždy sa pýtam, aký je dôvod. Nemusím ma písomnú správu, ale minimálne ústne sa pýtam, aký je dôvod. Keïže je to

únie. Neuspel ani kompromis,
aby sa otvorili iba letiská a prístavy, až neskôr by padli pozemné hranice.“
C. Cvetanov, bulharský minister vnútra:
„Sme obeou nacionalizmu a
populizmu v holandskej politike,
pretože my sme splnili všetky
kritéria.“
D. Lipšic, minister vnútra:
„Považujem za nekorektné tie pravidlá hry poèas hry meni. Možno otázky
boja proti korupcii a organizovanému zloèinu mali by zvažované prísnejšie v èase vstupu
týchto krajín do Európskej únie.“
R. Goldírová, redaktorka:
„Minister odmietol v Bruseli
aj zmenu pravidiel na inom
fronte – èi si v takýchto extrémoch môžeme doèasne zavrie
svoje hranice. Brusel chce da
štátom vo¾nú ruku na pä dní a
potom poveda posledné slovo.“
D. Lipšic:
„Zdá sa mi, že cesta, ktorú
navrhla Európska komisia, je
absolútne
nepriechodná.
Zodpovednos za bezpeènos a
poriadok majú èlenské krajiny,
nie Európska komisia.“
(Televízia Markíza;
22.09.2011)

bez udania dôvodu, tak sa nepíše
a nedá sa špecifikova ani na nejakej verejnej diskusii… Ale viem
eventuálne pris¾úbi takú vec, že
ak nastane taká situácia a ak by
pán predseda OZP chcel vysvetlenie, ja mu ho na stretnutí poskytnem,“ vyhlásil Daniel Lipšic.
Akosodmenami
Ïalší diskutér sa pýtal, dokedy
a èi ešte trvá „stopstav“ na prijímanie nových policajtov. Zaujímal
sa tiež, ako je to s odmenami pre
policajtov a za èo dostal k polroku odmenu policajný prezident
Jaroslav Spišiak, keï výsledky
hodnotení policajtov pod¾a nového hodnotiaceho systému nesvedèia o úspechu.
„Stopstav znamená, že nejdeme zvyšova stavy policajtov,“
reagoval minister. „Ale takmer
každý týždeò podpisujem krajským riadite¾om poèty, ko¾ko môžu prija nových, pretože ¾udia
priebežne odchádzajú do dôchodku, roène je to nejakých
800–900 príslušníkov, o tieto poèty sa stav bude dopåòa. Tabu¾kový stav je nenaplnený približne o 1 500, ale to je v zásade
preto, že nie sú na nich mzdové
prostriedky, a z toho, z tých nenaplnených miezd sa vyplácali
odmeny,“ vysvetlil. „Odmeny budú pre radových policajtov, mali
by by v novembrovej výplate, budú rozhodova nadriadení, lebo si
myslím, že odmena by sa nemala dáva paušálne každému rovnako, to nie je plat, to je odmena.
Policajný prezident dostal odmenu za prvý polrok 30. júna, teraz
nedostane žiadnu nie kvôli hodnotiacemu systému, ale kvôli jeho
priestupku a odmenu dostal za
reformu PZ, za to, že to nebola
¾ahká operácia, podarilo sa mu
integrova pod¾a mòa bez problémov zaèiatkom roka dve pomerne ve¾ké zložky pod policajné
prezídium, a to je hranièná a
cudzinecká polícia a železnièná

polícia. To nie je až taký na prvý
poh¾ad ¾ahký manéver, rádovo
išlo nieko¾ko tisíc ¾udí pod PZ.
Takže to bol hlavný dôvod,“ uzatvoril.
Diskusia obrátila pozornos aj
na nepostaèujúce kapacitné možnosti Kriminalistického a expertízneho ústavu, èo v mnohých prípadoch spôsobuje vážne prieahy
v prípravnom konaní. Reakcia ministra vnútra: „Požiadal som už
prezidenta, aby mi pripravil návrh
opatrení, lebo ani ja nie som spokojný s lehotami, v akých KEÚ v
mnohých prípadoch koná .To sa
týka rôznych druhov kriminality
od drogovej až po analýzy DNA,
ale aj iné, èi ide o polygraf, kde
sú obrovské èakacie lehoty, èo
trápi zložky, kde je polygraf podmienkou na prijatie. Chcem v
krátkej dobe osobne navštívi
KEÚ v Bratislave, ak potrebujú
pomôc, tak v rámci možností,
ktoré nie sú neobmedzené, sa
budem snaži. Faktom je, že
èinnos KEÚ, nehovorím že len
vlastnou vinou, zapríèiòuje prieahy v trestnom konaní.“
Konštruktívne
Minister vnútra SR Daniel
Lipšic si musel vypoèu viacero
ïalších kritických postrehov na
margo hodnotiaceho systému a
nedostatoènej akceptácie pripomienok zo strany prezídia. Vypoèul si tiež názor, že niektoré vyjadrenia policajného prezidenta v
tejto súvislosti dehonestujú prácu
všetkých a urážajú poctivých policajtov.
„Ako myšlienka je hodnotiaci
systém správna vec, už som to
povedal,“ reagoval minister. „Je
potrebné, aby bol èo najobjektívnejší. Nepoznám úplné detaily,
ale poznám ich dos, pretože mesiace sa o hodnotiacom systéme
rozprávam s policajtmi, nie s
funkcionármi na základných útvaroch, mnohí to vedia. Všetko nové je vnímané s obavou, ale budem rád, keï sa systém vylepší,
keï bude kalibrovaný a èo najobjektívnejší, ale vždy budú urèité polemiky. Poviem príklad,
napríklad pri kriminálke sa vedú
polemiky, preèo nehodnoti uznesenia o zastavení stíhania a po-

dobne. To znamená, že by sme
mali hodnoti poèet vydaných
uznesení? Teraz to preženiem:
bude najlepší vyšetrovate¾, ktorý
celý rok nikoho neobviní, nepodá
ani jeden návrh na podanie obžaloby, ale uznesení bude ma nasekaných ko¾ko chce? Pod¾a mòa
hodnotiaci systém v niektorých
zložkách polície môže ukáza aj
to, èi sú naozaj personálne niektoré útvary poddimenzované alebo predimenzované. Niekde mi
hovorili, že to¾ko ¾udí ani nemôžu
obvini, pretože to¾ko spisov nemajú. Je taká disproporcia v PZ,
niektoré majú nadstav. V minulosti neexistoval systém, ktorý by
vyhodnotil pod¾a objektívnych kritérií, kde má by ko¾ko policajtov.
Tak sa to riešilo pod¾a kamarátov. To nie je správne, ak bude
hodnotiaci systém nastavený
správne, mohol by prispie k tomu, aby sme zistili, že kde je policajtov málo, na ktorej službe. Ku
komunikácii: ja som už dávnejšie
požiadal pána predsedu o pripomienky k hodnotiacemu systému,
aj mi to dával, stále je to systém
otvorený. Vítam konštruktívne pripomienky a ubezpeèujem vás, že
z mojej strany nie je absolútne
žiaden zámer dehonestova. Budem pomerne tvrdo postupova
voèi policajtom, ktorí si neplnia
svoje povinnosti a preto je aj na
inšpekcii pomerne ve¾ká reorganizácia, to poviem ve¾mi otvorene. Ale vždy sa budem zastáva
polície a policajtov, ktorí si plnia
svoje povinnosti dokonca aj nad
rámec. Vždy sa snažím také prípady, nielen hrdinských èinov,
verejne oceòova, aby verejnos
vedela nielen negatívne prípady,
tie sa dozvie aj bez nás, ale aj
pozitívne. Takže pre mòa je to
vec komunikácie, priznávam, že
som oèakával, že tá komunikácia
v prvom polroku kalibrácie bude
slobodnejšia, lebo som na to
zvyknutý, ale nie je to uzatvorené. Urèite vám garantujem, že
vaše námety budú zobraté do
úvahy. Nikto nechce ma systém,
ktorý by mal nedostatky, ktoré
nemusí ma.“
(er)
Snímka Peter Ondera

Policajtvovýslužbereaguje
Dobrý deò, po preèítaní èlánku
v Pravde s titulkom „Policajti opä
nezasiahli. Ušiel im zlodej áut“
som sa rozhodol, že musím zareagova. Nie písaním do Pravdy,
ale do vašich
/našich/
policajných novín. V
službách VB a
polície som bol
takmer 30 rokov, zaèal som ako
rotný hliadkovej služby v Prahe,
postupne som prešiel rôznymi
riadiacimi funkciami v poriadkovej aj dopravnej polícii, spoluzakladal som bratislavskú PMJ a
skonèil som ako podplukovník v
r.1994. Som teda „v. v.“, ale dianie v polícii samozrejme sledujem aj v dôchodku. Neviem sa
zmieri s tým, že naši nasledovníci v uniforme si poèínajú v službe

tak, že dávajú podnet k oprávnenej kritike obèanov a oznamovacích prostriedkov, z ktorých tie
bulvárnejšie až so škodoradosou
každé pochybenie do bodky pitvajú.
Posledné dva
príklady zo zákrokov – nezákrokov z okresu
Galanta im k tomu dávajú dostatok príležitostí. Priznám sa, že
správaniu sa zakroèujúcich policajtov vôbec nerozumiem. Núkajú sa viaceré vysvetlenia: alebo
zakroèujúci policajti neabsolvovali ani základné školenie týkajúce
sa služobných zákrokov a ani
základnú policajnú školu, alebo v
základnej škole sa tejto téme venujú len okrajovo /neverím že vô(Pokraèovanie na strane 8)
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DetskýletnýbiblickýtáborÚraduekumenickejpastoraènejslužbyMVSRvChorvátsku

T

oto leto sa opä podarilo
zorganizova letný biblický
tábor pre deti zamestnancov Ministerstva vnútra, policajtov, hasièov, ale aj spravodlivosti a Colnej
správy v Chorvátsku na ostrove
Hvar, v meste Stari Grad. Je piatok, vyrážame autobusom smer
Chorvátsko, plní otázok ako to
prebehne, èi budú deti spokojné,
aké bude poèasie, èi sa nám podarí vytvori jeden kolektív aj napriek vekovému rozptylu od 8 do
17 rokov?
Cesta prebehla bez komplikácii a v Splite sme sa nalodili na
trajekt smer Hvar. Po ubytovaní v

nie poriadku na izbách, èo bolo
samostatnou súažnou disciplínou. Musím poveda, že deti sa
snažili aj v tomto smere a dievèatá len tesne o jeden bod predbehli chlapcov. Vždy popoludní,
keï bolo vonku neznesite¾né tep-

svoju èinnos poèas pôsobenia v
Chorvátsku a zástupcovia chorvátskej polície, Paško Ugrina, PU
Splitsko–dalmatinska, Mirko Matkoviæ, PU Splitsko–dalmatinska,
Toni Luèiæ, PP Hvar nás oboznámili s ich pôsobnosou a právomo-

RAT – BOL –. Našli sme si miesto v tieni pod borovicami, aby
sme preèkali bez ujmy obednú
pá¾avu a po nieko¾kých hodinách
kúpania a oddychu sme sa vybrali spä na našu táborovú základòu. Poèas tábora sme urobili

lo, sme sa stretli v spoloènej
miestnosti, kde sme mali biblické
zamyslenie o Ježišových podobenstvách, ktorými približoval ¾uïom Božie krá¾ovstvo, ako aj
diskusie o témach ako je hodno-

cami. Ïakujeme ešte raz za sprostredkovanie a pomoc pri celom
zabezpeèení nášmu splnomocnencovi, ako aj chorvátskej polícii
za ochotu prís medzi deti slovenských policajtov.
K polícii patrí aj prevencia, a
tak sme po veèeroch využili projekt Zodpovedne.sk a deom sme
na príklade náuèných príbehov
oveèiek pod názvom ovce.sk vysvet¾ovali dôležitos opatrnosti a
múdreho poèínania vo svete internetu, ktorý je pre mladých ¾udí
neoddelite¾nou súèasou ich života.
V stredu sme sa spoloène loï-

ešte jeden výstup na miesto,
odkia¾ je krásny výh¾ad na Stari
Grad a more. Výstup sa oplatil.
Pomalý západ slnka nad morom
a poh¾ad široko ïaleko boli našou
odmenou. Miesto, kde sme vystúpili, nie je len rozh¾adòa, ale je to
miesto, z ktorého sa vypína mohutný kríž, sú tam lavièky a malá
kaplnka. Bol to priestor a chví¾a,
aby sme sa mohli v tichosti zamyslie a k Pánu Bohu adresova
naše prosby a vïaky. Veï bolo
za èo ïakova, náš tábor sa chýlil ku koncu a zažili sme ve¾a pekného. Pán Boh nám doprial hojnos slnka, radosti, nové pria-

hoteli Arkada bolo prvé túžobne
oèakávané ochladenie sa v mori.
Veèer nasledovalo stretnutie a
prechádzka do mesta, aby sme
spoznali okolie, kde budeme trávi nasledovných 7 dní. Aj keï je
cesta do Splitu trochu dlhšia, malo to svoj osoh. Deti sa už cestou
spoznali, tak bol rad na vedúcich,
aby sme si zapamätali 29 nových
mien a tvári. Na deti èakali spoloèné súaže, kde navzájom súažili v troch tímoch, no svoje
schopnosti mohli dokáza aj ako
jednotlivci.
Samozrejme, tak ako to na táboroch býva, prebiehalo bodova-

ta života, spravodlivos, závis,
dobrosrdeènos, odpustenie.
Milánávšteva
V utorok nás prišla navštívi
chorvátska polícia spoloène so
slovenskou hliadkou, ktorá poèas
leta pôsobí v Chorvátsku, na Makarskej. Toto stretnutie sa podarilo zorganizova vïaka dobrej spolupráci a osobnej angažovanosti
policajného pridelenca v Chorvátsku, pána plk. Mgr. Michala
Kopèika. Pani por. Miroslava Adamovièová z ODI OR PZ Nitra a
npor. Bc. Marko Kmec z ODN ODI
OR PZ Košice, ako zástupcovia
slovenskej polície nám priblížili

kou vybrali na susedný ostrov
Braè, ktorý sa pýši jednou z najkrajších pláži Chorvátska – Zlatni

te¾stvá, nikomu sa niè zlé neprihodilo a bolo aj za èo prosi; èakala nás cesta domov.

Ohodnotáchživota

Prišiel posledný deò nášho pobytu a opä nasadáme na trajekt
a plavíme sa smer Split. Cestou
míòame ostrov Braè, na ktorom
pozorujeme zvyšky dymu po nièivom požiari. Vïaka Pánu Bohu,
nám sa niè nestalo no poh¾ad na
zhorené èasti ostrova je smutný.
Nám je smutno za peknými chví¾ami na tábore, lebo si uvedomujeme, že sa konèí nieèo, kde sme
sa cítili dobre, mali nové priate¾stvá a zažili ve¾a pekných
chví¾. No je to tak, že všetko má
svoj zaèiatok aj koniec.
Ostalikrásnespomienky
Náš tábor sa skonèil, zostali
spomienky a nádej, že s niektorými sa snáï ešte stretneme. Ak sa
pýtame, èi má nejaký zmysel robi takéto tábory, tak odpovedám:
Pokia¾ si aspoò jedno z týchto detí odnieslo domov poznanie, že
hodnota života èloveka nie je závislá na hodnote jeho majetku a
vecí ktoré vlastní, že aj dnes chce
Pán Boh da èloveku jasný zmysel jeho existencie na tomto svete, malo to a má zmysel.
Ïakujem cestovnej kancelárii
AZAD za pomoc a zabezpeèenie
dopravy, ubytovania, animátorov
a technicko–organizaènej èasti
tábora. Ïakujem aj mjr. Mgr. Miroslavovi Táborskému, generálnemu duchovnému EPS v OS a
OZ SR, kpt. Mgr. Jánovi Pacigovi, policajnému duchovnému vo
vysunutom pracovisku EPS v Liptovskom Mikuláši a npor. Mgr.
Matúšovi Vongrejovi, policajnému
duchovnému na vysunutom pracovisku EPS vo Vranove nad
Top¾ou za spoluprácu pri duchovných zamysleniach a pomoc
pri realizácii športových a oddychových aktivít.
mjr. Mgr. Milan Petrula,
riadite¾ UEPS MV SR

18.október–Európskydeòbojaprotiobchodovanius¾uïmi

Neuviaznuvsieti
K

aždý rok sa stane predmetom obchodovania vo svete až 2,5 milióna ¾udí. Mnoho z
obetí pociuje hanbu za to, že ich
niekto oklamal, že neodhadli zámer tej – ktorej na prvý poh¾ad atraktívnej pracovnej ponuky. Z toho dôvodu sa zvyèajne o viacerých prípadoch novodobého vykorisovania orgány èinné v trestnom konaní ani nedozvedia a èísla štatistík sú vlastne neúplné.
Faktom zostáva, že po predaji
zbraní a drog je obchod s ¾uïmi
tretím najlukratívnejším. Odborníci predpokladajú, že z predaja
mužov, žien i detí na nútenú prácu v stavebníctve, službách, sex
biznise, ale tiež na fingované sobáše a odber orgánov sa roène
vygenerujú dve miliardy eur.
Za prácou do zahranièia odchádza aj množstvo Slovákov.
Jedni príjmu pracovnú ponuku s
nádychom dobrodružstva, aby
spoznali svet a zdokonalili si svoje jazykové schopnosti. Iní preto,
že sa doma dlhodobo nedokážu
zamestna. Keï naletia na premrštené platové podmienky v

inzerátoch, èi medové reèièky
obchodníkov bez toho, aby si
pravdivos týchto informácií ešte
pred odchodom do neznáma overili, stávajú sa ïaleko za hranicami vlasti novodobými otrokmi bez
akýchko¾vek práv. Títo ¾udia sú
zvyèajne aj fyzicky atakovaní svojimi zotroèovate¾mi, šance vzoprie sa ich tlaku a vyhrážkam sú
minimálne.
V roku 2007 vyhlásila Európska komisia 18. október za
európsky deò boja proti obchodovaniu s ¾uïmi. Slovenská republika postupuje v eliminovaní tejto
trestnej èinnosti ve¾mi úspešne. V
rámci hodnotenia aktivít ministerstvom zahranièných vecí
USA sa Slovenská republika zaradila zaèiatkom tohto roka s
odborne prepracovaným systémom pomoci obetiam medzi
vyspelé štáty prvej skupiny. Po
dobudovaní medzinárodného evidenèného systému budú výsledky na tomto poli ešte výraznejšie.
Do starostlivosti o psychicky
utýrané obete a procesu ich prinavrátenia do reálneho života sú

zapojené mimovládne organizácie. Garanciu nad tým, že bude
zúboženým ¾uïom poskytnutá
potrebná pomoc s individuálnym
prístupom, ale tiež, že páchatelia
obchodovania so živými bytosami budú stíhaní a potrestaní, preberá ministerstvo vnútra SR.
V polovici októbra odštartuje
Informaèné centrum na boj proti
obchodovaniu s ¾uïmi a prevenciu kriminality so sídlom v Košiciach ve¾kú mediálnu kampaò.
Prostredníctvom nej podávajú
kompetentní pomyselnú pomocnú ruku každému, kto uvažuje o odchode do zahranièia za
prácou. Televízne a rozhlasové
spoty nenechajú nikoho ¾ahostajným.
JUDr. Lucia POLÁKOVÁ,
Kancelária ministra vnútra
Slovenskej republiky
Informaèné centrum na boj
proti obchodovaniu s ¾uïmi a
prevenciu kriminality
Komenského 52
041 26 Košice
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XV.majstrovstváSlovenskapolicajnýchpsovvklasickejkynológii2011

Medzijednotlivcamibolnajlepšínpor.JurajKoèar(KRPZPrešov)sopsomKarlom
OdborkynológieahipológiePrezídiaPolicajnéhozboru
zorganizovalod5.do8.septembra2011užpo15.rok
majstrovstvá Slovenska vo výkone policajných psov v
klasickejkynológiivMalýchLevároch.
V kategórii družstiev zvíazilo
reprezentaèné družstvo Krajského riadite¾stva Policajného zboru
v Žiline (mjr. Anton Noga so
psom Erdo, npráp. Oto Calík so
psom Lasco, ppráp. Rastislav
Klieštik so psom Nicco). Víazný

sledovali si navzájom výkony a
strážili si body za jednotlivé disciplíny, prebiehal tvrdý konkurenèný boj s výborne pripravenými služobnými psami.
Psovodi so svojimi psami si
zmerali sily v troch disciplínach, a

Každý kraj zastupovalo trojčlenné družstvo. Pre zainteresovaných je prekvapením najmä veľký
bodový rozdiel medzi družstvami na prvých a posledných priečkach.
eskortovanie zadržaného, stráženie pri ohliadke osoby, zadržanie
páchate¾a, ochrana policajta.
Ocenenia víazom osobne
odovzdal viceprezident Policajného zboru plk. JUDr. ¼ubomír
Ábel. Policajti – psovodi prijali ce-

ny ako ïalšie uznanie ich práce
zo strany najvyššieho vedenia
Policajného zboru. Hosami boli
aj vydavate¾ Kynologickej revue a
na kontrolný výkon služobných
psov sa prišla pozrie aj odborná
verejnos. Riadite¾om súaže bol

zástupca riadite¾a Odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru pplk. Mgr. Branislav Diïák. Osobne dohliadal
na organizáciu a priebeh súaže.
(KO KMV)
Snímky: Kynologická revue

;90DMVWURYVWYi6ORYHQVNDYRYìNRQHVOSVRY3=0DOp/HYiUH

Na slávnostnom otvorení majstrovstiev sa zúčastnil viceprezident
PZ plk. Ľubomír Ábel
pohár v kategórii jednotlivcov získal npor. Juraj Koèar so psom
Karlo z Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Prešove.
Majstrovstvá Slovenska sú
každoroène vrcholovou prezentáciou profesionálnej pripravenosti najlepších psovodov z
jednotlivých krajských riadite¾stiev Policajného zboru. Cie-

to poslušnos, obranné práce a
pachové práce. O víazovi rozhodol najväèší poèet dosiahnutých
bodov zo všetkých disciplín. Novinkou v tejto tradiènej súaži bola
atraktívna disciplína, v ktorej služobné psy zadržiavali páchate¾a v
„ringovom obleku“. Hrýzli celé telo
páchate¾a resp. figuranta. Figurant,
npor.
Scherhaufer
z

„Spomienková“ fotografia víťazného žilinského tímu
¾om súaže bolo porovna stav a
úroveò výcviku služobných psov
jednotlivých krajských riadite¾stiev Policajného zboru. Poèas
minulého týždòa predviedli policajti a ich policajní psi vysokú
úroveò precíznej spolupráce a
súhry. Dlhodobú, nároènú a
tvrdú drezúru potvrdilo aj vysoké
bodové hodnotenie, ktoré získali
v jednotlivých kategóriách. Psovodi poòali súaž ve¾mi vážne,

Okresného riadite¾stva Policajného zboru v Galante, je držite¾om
certifikátu na takýto spôsob výkonu služobných psov. Zaujímavosou je aj to, že takýto certifikát
majú na Slovensku len dvaja figuranti. Policajní psovodi so svojimi
psami predviedli ostatným úèastníkom súaže a návštevníkom, ako
pomáhajú a chránia pri plnení svojich služobných úloh disciplínami,
ako je vyh¾adávanie ukrytej osoby,

Hodn., meno, priezvisko
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ZamestnanciKRPZBratislavastrávilipeknéchvíle,zanimijeprácaanajmächcenieodborárov
V nádhernú (poèasím) sobotu 24. septembra sa zamestnanci Krajského riadite¾stva PZ Bratislava vïaka
èlenomOZPvSRtradiènestretlivúèelovomzariadenív
Borinke,abyspoloènestrávilihodinky,naplnenépríjemnými zážitkami. Hoci – aspoò na chví¾u – sa zdalo, že
èastiúèastníkovnebudezábavadopriata.
Totiž: autobusu s oznaèením
POLÍCIA v lese zahatal cestu
lesný kolesový traktor a tím drevorubaèov, ktorí si priamo na
asfalte veselo pílili kmene stat-

ných bukov. A tak si osádka autobusu chví¾u mohla spieva populárnu „Cesta je zarúbaná,

žandári po nej idú…“. Našastie,
pilèíci na lesnej ceste si švihli a
tak sme program nezmeškali…
Ponuka organizátorov hýrila
pestrosou, na svoje si prišli
dospelí, najmä však detváky.
Zaslúžili sa o to svojimi ukážkami
zásahov bratislavskí príslušníci
PPÚ, služobní kynológovia, psíèkari péemjéèkari, dopraváci, ba aj

V úvode sa chopil mikrofónu
riadite¾ KR PZ Bratislava plk.
Csaba Faragó. Všetkým poïakoval za odvedenú prácu v podmienkach, ktoré, ako podèiarkol,
nie sú vždy najvhodnejšie, ani
odmeòovanie nie je ideálne, ale
„od vás sa oèakáva stopercentné

Vïakazapeknýdeò!

hasièi z Malaciek. Nielen návštevníkov, ale dokonca aj množstvo domácich psích miláèikov

plnenie pracovných povinností a
práca bez chyby“. Vyjadril preto
vïaku èlenom OZP v SR za to,
že svojím úsilím
umožnili zamestnancom
strávi
pekné chvíle, umožnili ¾uïom zabudnú na povinnosti a utvorili príležitosti na stmelenie kolektívu.
V areáli sa
hmýrilo
najmä
množstvo kompletných rodiniek s
menšími
demi.
Zaregistrovali sme
aj prítomnos bý-

ho i druhého bratislavského okresu, teda aj ZO 8/68, 8/11 a 8/51.
Hýbate¾mi diania boli pod¾a predsedu M. Kružliaka Imro Horsica
ale aj Janett Machová, Jana
Maškarová, Marcel Paška, z výboru ZO 8/8 Andrea Èierna, Jana
Grossová èi stále verný Igor
Molnár, spomenú treba aj Janku
Prokopcovú èi Danku Puchovskú.
Pochvalu si zaslúžia mnohí, za
materiálnu podporu podujatia a
záštitu patrí vïaka služobnému
vedeniu KR PZ Bratislava.
Zdá sa, že najmä spájanie síl
viacerých základných organizácií

je cesta, ktorá v prípade prípravy
väèších podujatí vedie k úspechu
a zároveò tak nevyèerpá sily zopár obetavých nadšencov (a kasièku jednej ZO), ako to bolo v
predchádzajúcich roèníkoch. Takže – hoci Borinke konkurovalo lákavé vinobranie v Raèi – organizátorom patrí vïaka, úèastníkom
zasa uznanie, pretože svojou prítomnosou dali najavo, že im na
utužovaní pracovného kolektívu
záleží. A o to vlastne ide. Sumár
akcie: fajn!
Peter Ondera
Snímky autor

zaujali ukážky psej agility èlenov
cíferského kynologického klubu
na èele s Alenou Lopušanovou.
O spestrenie ponuky sa postaralo aj množstvo ïalších neuniformovaných ¾udí, ktorí pripravili pre
deti tvorivé dielne, strelecké a iné
zábavné súaže zruènosti, obèerstvenie, ba nechýbala ani záchranka, keby nieèo…
Podujatie otvorili riaditeľ KR
PZ Bratislava plk. Csaba Faragó a predseda ZO 8/8 Milan
Kružliak (vľavo)
valého krajského riadite¾a Pavla
Brata s rodinou a na „svojich“ nezabudol ani nedávny predseda
krajskej rady Stano Chajdiak. Dušou organizaèného tímu podujatia bol predseda krajskej ZO 8/8
Milan Kružliak, ktorý sa musel
zhosti – okrem množstva iných –
aj moderátorských povinností.
Prednosou tohto roèníka bol fakt,
že spojili sily nielen ¾udia z kmeòovej ZO pri KR PZ, ale pridali sa
aj organizácie z Petržalky, z prvé-
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Policajtvovýslužbereaguje
(Pokraèovanie zo strany 4)

pad –2/z nejakého dôvodu chceli, aby sa podozrivá osoba vyhla
možnému trestnému stíhaniu!
Ïalej nechápem, že si privolaní
policajti neuvedomovali, že obèania, ktorí ich privolali, budú v každom prípade na ich konanie–neIlustraèné foto

bec/ alebo – a to by bol ten horší
prípad – takto zakroèujú úmyselne, aby sa za 1/vyhli zákroku a
nemuseli niè písa a absolvova
ïalšie náležitosti s tým spojené,
alebo – a to by bol najhorší prí-

NariadeniaarozkazyprezidentaPZ
JÚL 2011
NARIADENIAPREZIDENTAPZ
19. o znaku úradu hraničnej a
cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru
20. ktorým sa upravuje osobitný režim na pracoviskách
Múzea polície Slovenskej republiky
21. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 24/2010 o činnosti
útvarov služby železničnej polície Policajného zboru
ROZKAZYPREZIDENTAPZ
58. ktorým sa vyhlasuje policajná akcia „Beta“
59. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
73/2004 o zriadení špecializovaného tímu v znení neskorších
predpisov
60. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 40/2009 o zriadení pracovnej skupiny na plnenie opatrení na zlepšenie stavu a úrovne
vyšetrovania a skráteného vyšetrovania na úrade justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení
niektorých interných aktov riadenia
61. o typovom pláne policajnej akcie „Gama“ pre službu
železničnej polície Policajného
zboru a vybraných útvarov Policajného zboru
62. o spoločnom písomnom
poverení

ho zboru č. 16/2008 o organizačnom poriadku Prezídia Policajného zboru v znení neskorších predpisov
ROZKAZYPREZIDENTAPZ
63. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
3/2011 o vydaní Ročného plánu
hlavných úloh Prezídia Policajného zboru na rok 2011 v znení
neskorších predpisov
6. o vykonaní previerok zo
streleckej prípravy príslušníkov
Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaradených do I. a II. výcvikovej skupiny
65. o zriadení štábu prezidenta Policajného zboru k policajnej
akcii „Gama“
66. ktorým sa ruší rozkaz prezidenta Policajného zboru č.
112/2006 o zriadení špecializovaného tímu v znení neskorších
predpisov
67. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 95/2004 o zriadení špecializovaného tímu v znení
neskorších predpisov
68. ktorým sa zrušuje rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
15/2011 o zriadení špecializovaného tímu
69. o vykonaní previerok
telesnej zdatnosti príslušníkov
Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v náhradných termínoch a
opravnom termíne
70. o vykonaní previerok zo
sebaobrany príslušníkov Policajného zboru útvarov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky

AUGUST 2011
NARIADENIEPREZIDENTAPZ
22. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-

Pozn. redakcie: Keďže v augustovom
čísle nám v tejto rubrike zaúradoval redakčný škriatok, uverejňujeme aj správne júlové
znenie nariadení a rozkazov. Za chybu sa
ospravedlňujeme.

konanie reagova a to vôbec nie
priaznivo! Preèo vlastne takí ¾udia
vstúpili do policajných služieb?
Uvedomujú si, že robia hanbu
všetkým poctivým súèasným aj
bývalým policajtom a ako ¾ahko
potom verejnos hádže všetkých
policajtov do jedného vreca, ako
s radosou potom pri oprávnenom
zákroku proti nespratníkom taký
výtržník alebo vodiè prekroèujúci
povolenú rýchlos vmetie policaj-

tovi do tváre: „Mòa idete pokutova, ale zlodejov a bitkárov púšate“?

O tom, že nie je nieèo v poriadku v príprave nových policajtov, svedèí aj vyjadrenie krajského policajného riadite¾a v

Nazasmiatie?
Starší pán Jozef Novák si už išiel ¾ahnú do postele, keï ho
manželka upozornila, že nechal v kôlni svieti. On však vedel, že
zhasol. Potichu sa išiel presvedèi a zistil, že v kôlni šarapatia zlodeji. Zavolal teda na èíslo 158 a prítomnos zlodejov oznámil. „Teraz nemáme vo¾nú hliadku, skúste ich tam zamknú a naši prídu,
len èo sa nejaká hliadka uvo¾ní!“ poradil mu operaèný dôstojník.
Pán Novák porozmýš¾al a po malej chvíli znova volal operaèné:
„Už sa nemusíte ponáh¾a, oboch zlodejov som práve zastrelil!“
oznámil.
Do piatich minút sa pri dome Novákovcov zišlo pä policajných
áut, blikala tu sanitka, skromne v kútiku èakali havrany, nad hlavami im krúžil vrtu¾ník. Policajti našli v kôlni oboch zlodejov vy¾akaných, ale živých. „Veï ste hovorili, že ste ich zastrelili!“ èudoval sa
velite¾ výjazdu. „No, a vaši hovorili, že nemajú nikoho vo¾ného!“ pohotovo reagoval pán Novák.

Trnave, ktorý v Pravde v reakcii
na zákrok–nezákrok uviedol, že
„tieto prípady sa budú rozobera
na
špeciálnych
školeniach,
pripravujú sa cvièenia, aby si policajti lepšie osvojili psychológiu
zákroku, mnohí sú pár rokov po
škole a prax im nemusela za ten
èas prinies takúto skúsenos, nemusia sa potom správne rozhodnú“. Ale predsa predvedenie podozrivej osoby je základná èinnos policajta pri výkone služby
na obvodnom oddelení a neverím, že sa s òou „za pár rokov po
škole“ nestretol!?
Viem, že otázka praxe a dobrého „zácviku starým policajtom“
hrá v službe ve¾mi dôležitú úlohu.
To by ale bola ïalšia téma na
diskusiu na inej úrovni. Svojím
príspevkom chcem mladším kolegom a nasledovníkom v ne¾ahkej
službe pripomenú, že by sa mali
vždy správa tak, aby sa mohli
každému bez obáv pozrie do oèí.
Alebo radšej vyzliec uniformu,
kým je èas…
pplk. v. v. Jan Èerný,
Bratislava

Lenspoloènesmesilní!
OZPvSR

Tvojašancajevodboroch.
StaòsaèlenomOdborovéhozväzupolícievSR,
odboryTipomôžu.

l je nezávislým, samostatným, dobrovo¾ným, slobodným a demokratickým združením
základných organizácií, ktorých èlenmi sú príslušníci PZ a obèianski pracovníci
ministerstva vnútra SR
l vystupuje na ochranu tvojich práv a oprávnených záujmov v zmysle zákona o štátnej
službe a zastupuje Tvoje záujmy v sociálnej oblasti
l prostredníctvom svojich orgánov presadzuje tvoje záujmy a požiadavky - odborárov
a zamestnancov rezortu Ministerstva vnútra SR
l vedie kolektívne vyjednávanie na zlepšenie podmienok výkonu služby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych
potrieb
l pre zabezpeèenie komplexnosti realizácie programu OZP v SR uzatvára dohody s vedením MV SR
l je èlenom EuroCOP-u, medzinárodného združenia policajných odborových organizácií
l pri riešení oprávnených záujmov a potrieb svojich èlenov a ich ochrane vystupuje vo vzahu k zákonodarným,
štátnym a služobným orgánom ako ich rovnocenný partner a ich obhajca
l za Teba sa podie¾a na dodržiavaní zásad spravodlivého odmeòovania v podmienkach MV SR
l je jediným inštitútom, ktorý ti poskytne právnu ochranu
l vytvára priestor pre širokú a slobodnú výmenu názorov na všetky otázky týkajúce sa oprávnených záujmov a
potrieb èlenov
l èlen OZP požíva výhody Podporného fondu

Dôstojnáživotnáúroveò-našeprávo
Nièniejesamozrejmé!
Bezodborov
niejemožnákontrola nad dodržiavaním pracovno-právnych, mzdových predpisov a bezpeènosou a ochranou
zdravia pri práci l nie je možné uzatvori kolektívnu zmluvu, zamestnávate¾ sám rozhoduje o mzdovom zaradení,
pracovnom poriadku, skonèení pracovného pomeru, l o rozvrhnutí pracovného èasu, l o pružnom pracovnom
èase, l o rozsahu a podmienkach práce nadèas l o pláne dovoleniek, hromadnom èerpaní dovolenky,
l o pracovnom poriadku

Akosastaèlenomodborov?
Staèí sa obráti na ZO OZ na mieste pracoviska a poda prihlášku. Ak potrebujete informácie, staèí sa obráti na
centrálu OZP v SR.

Tvojímadvokátomsúodbory
l Odboryposkytujúsvojimèlenom
ochranu pri porušení ich práv ochranu pred šikanovaním l bezplatné zastupovanie pred súdom l právne poradenstvo v pracovno-právnych vzahoch l podporu v prípade ažkej finanènej situácie a sociálnej tiesni l aktuálne informácie o všetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov l
odborárske vzdelávanie
Ïalšieinformácienaadrese:OZPvSR,Pribinova2,81072Bratislavaalebonaintranetovejstránkepodnašouhlavièkou,
e-mail:ozpvsr@minv.sk,tel:09610/51950,58fax:09610/59096
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