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V Barcelone sa koná 3. riadny kongres EuroCOP–u (21. – 23. november 2011)
Reprezentanti 37 odborových a profesných policajných
organizácií, zastupujúci vyše pol milióna èlenov, zídu sa v
dòoch 21.–23. novembra 2011 na 3. riadnom kongrese EuroCOP–u v španielskej Barcelone.
Ako sa uvádza v oficiálnom
tlaèovom vyhlásení EuroCOP–u,
popri iných otázkach sa budú delegáti kongresu zaobera vypracovaním zásad
kódexu
etiky polície, ktorý by mal by záväzný pre všetky národné policajné sily v EÚ. Rovnako bude
kongres pracova na formulovaní
minimálneho policajného štandardu pre policajnú prácu, ktorý
by sa mal sta základom pre
medzinárodnú spoluprácu policajných zborov a zamedzi porušovaniu kolektívnych a individuálnych práv policajtov vo výko-

ne služby. Kongres, ktorý sa koná každé štyri roky, posúdi vplyv
svetovej hospodárskej krízy na
verejnú bezpeènos v EÚ a podrobne rozoberie otázky vnútorného rozpoètu. Okolo stopädesiat
delegátov v závere zvolí nový
šesèlenný výkonný výbor na èele s prezidentom a schváli akèný
plán do roku 2015. Slovenský
Odborový zväz polície v SR
zastupujú v Barcelone podpredsedovia Marián Magdoško a Ladislav Graèík, predseda OZP v
SR Miroslav Litva v doterajšom
výbore EuroCOP–u zastával
funkciu I. viceprezidenta. (Bližšie
v rozhovore s Miroslavom Litvom
na inom mieste)
(er)

Doterajší prezident EuroCOP–u (GdP, Nemecko) Heinz Kiefer po dvoch volebných obdobiach opúša
svoju funkciu a ide na zaslúžený dôchodok. Nahradí ho reprezentantka švédskych policajných odborov
Anna Nellberg, doterajšia èlenka výkonného výboru. Predseda OZP v SR Miroslav Litva bol zvolený do
funkcie II. viceprezidenta! Viac èítajte na s. 2

M. Litva: „Na západe nepoznajú niektoré z problémov, s ktorými tu denne zápasíme“
Tesne pred odchodom sme požiadali o rozhovor predsedu OZP v SR Miroslava Litvu, ktorý ako vôbec prvý odborový funkcionár zo štátov východnej Európy zastával vo
výkonnom výbore EuroCOP–u funkciu I. viceprezidenta
po boku doterajšieho prezidenta Heinza Kiefera (nemecký
odborový zväz polície – GdP) a zúèastòuje sa kongresu
ako èlen vedenia EuroCOP–u .
l Pred štyrmi rokmi, v novembri 2007 ste boli na kongrese EuroCOP–u zvolený za èlena šesèlenného výkonného
výboru ako vôbec prvý reprezentant z tzv. postsocialistických krajín a od mája 2010 ste
dokonca zastávali vrcholný
post I. viceprezidenta výkonného výboru EuroCOP–u. Ako by
ste zhodnotili toto mimoriadne
nároèné obdobie vo vašom živote, keï zároveò ste mali v
zložitom období vývoja našej
spoloènosti množstvo povinností na domácej pôde ako
predseda O
Èo sa týka môjho pôsobenia,
vychádzam z toho, že podiel
odborovo organizovaných policajtov z bývalých socialistických
krajín v EuroCOP–e postupne
rástol. Tieto krajiny majú svoje
špecifické problémy, ktoré nie sú
typické pre západné krajiny, bolo
preto žiaduce, aby východné krajiny mali svojho reprezentanta aj
vo výkonnom výbore a považoval
som za ve¾kú èes, že do tejto
funkcie kongres vybral predstavite¾a takej malej krajiny, ako je
Slovensko. Vnímal som to ako
ocenenie práce OZP od roku
1990 na domácej pôde, v Euro-

COP–e ale i v rámci predchodcu
EuroCOP–u, v UISP.
l V èom vidíte špecifiká pozície odborových organizácií v
tzv. postsocialistických krajinách?
Na Slovensku, ale je to príznaèné aj pre iné postsocialistické
krajiny, ve¾a hovoríme o demokracii, pritom však jej skutoèná
úroveò v mnohom ešte ve¾mi zaostáva za pomermi v tzv. vyspelých štátoch – najmä èo sa týka
pozície odborov v spoloènosti vo
vzahu k ich oprávneniam a podielu na rozhodovaní o živote polície, ako aj z h¾adiska utvárania
podmienok pre prácu policajtov, z
h¾adiska ceny práce, technických
prostriedkov a celkovej vybavenosti. My sme zatia¾ niekde inde,
na západe nepoznajú niektoré z
problémov, s ktorými tu denne
zápasíme. Napríklad s dôsledkami plošných personálnych výmen
po každých vo¾bách. Kolegovia
zo západných krajín majú problémy, ktoré sú našou optikou menej
významné a naopak, niektorí západní kolegovia si ani nevedia
predstavi reálnu situáciu u nás,
nedokážu sa vcíti do našej pozície. Nechápu napríklad, ako môže neexistova funkèný, plnokrvný

kariérny postup, nechápu, ako je
možné odvoláva funkcionárov
bez udania dôvodu, ako sa to deje pod¾a nášho § 35, ods. 2,
skrátka, nedokážu pochopi mnohé špeciality, ktoré sú u nás, žia¾,
aj po vyše dvadsiatich rokoch demokracie stále ešte bežné. Kým
oni hovoria o skvalitòovaní podmienok práce policajtov, vo východných krajinách neraz policajti
zápasia o prežitie.
l Je však ažké porovnáva
situáciu u nás a trebárs v Lotyšsku…
Ak reálne zhodnotím situáciu v
Policajnom zbore na Slovensku,
tak musím objektívne potvrdi, že
v niektorých postsocialistických
krajinách majú ešte väèšie pro-

blémy. My už predsa len máme
za sebou väèší kus cesty, stále
však ešte zápasíme s týmito prejavmi povolebných turbulencií, so
stresom a neistotou, spôsobovanou nekvalifikovanými rozhodnutiami vysokých policajných funkcionárov, so silným vplyvom politiky, s návratom bývalých policajtov, ktorí za roky v civile stratili
kontinuitu s vývojom polície, znova však o nej rozhodujú… Všetky
tieto rozdiely v situácii policajných
zborov v Európe sme na pôde
EuroCOP– u vnímali a naše úsilie smerovalo k tomu, aby postupne došlo k urèitému vyváženiu
podmienok, k zmenšovaniu rozdielov a utváraniu štandardov
podmienok práce policajtov v jed-

notlivých krajinách. Pritom sme si
museli by vedomí aj toto, že aj v
niektorých vyspelejších krajinách
nie je situácia optimálna, máme
ešte vojensky organizované policajné zbory, ktoré riadi ministerstvo obrany. Názornou ukážkou
je Guardia civil v Španielsku, ale
aj žandarméria vo Francúzsku.
Zo všetkého, èo sme sa pri práci
v EuroCOP–e nauèili, bolo možné vyvodi pouèenie a našli sa tu
postupy, ktoré sme sa usilovali
prenies do našich podmienok,
prípadne ich aplikova v rámci našej pomoci kolegom v Po¾sku, v
Maïarsku, v Bulharsku, ale trebárs aj v Litve a Lotyšsku.
l Z toho, èo ste sa „vonku“
(Pokraèovanie na strane 3)

Zamestnanci ministerstva vnútra ukázali, že chcú pomáha deom
Zamestnanci
ministerstva
vnútra pomôžu deom trpiacim
rakovinou sumou 43 417 eur.
Tieto peniaze vyzbierali policajti,
hasièi, horskí záchranári ako aj
civilní zamestnanci ministerstva
vnútra v prvom roèníku projektu
„Euro pre onkológiu“.
Spoloène sme tak dokázali,
že nám nie je ¾ahostajný osud
detí a ich rodín. Minister vnútra
Daniel Lipšic: „Policajti, hasièi,
záchranári denne nasadzujú
svoje vlastné životy a zdravie,
aby ochránili životy a zdravie
ostatných. Sami najlepšie vedia,
že nie je vyššej hodnoty ako je
¾udský život a zdravie. Chcem sa
im všetkým ako aj všetkým civilným zamestnancom poïako-

va za ich ochotu pomôc tým,
ktorí to najviac potrebujú“.
Vyzbierané peniaze sa rovnakým dielom prerozdelia medzi 3
kliniky detskej onkológie: v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Kliniky si pod¾a zmluvy,
ktorú sme s nimi podpísali, budú
môc zakúpi potrebný materiál
na zlepšenie prostredia a stavu
pacientov. Primárka Kliniky detskej hematológie a onkológie
Detskej fakultnej nemocnice
MUDr. Daniela Sejnová: „V mene detských onkologických pacientov ïakujem zamestnancom
ministerstva vnútra. Nesmierne
si ich pomoc vážime, pretože finanèné zdroje, ktoré dostávame
pre lieèbu detských pacientov,

sú limitované. Tieto peniaze nám
umožnia kúpi buï zdravotnícke
prístroje alebo lieky, ktoré sú pre
lieèbu detí nevyhnutné“. Zmyslom projektu ministerstva vnútra
„Euro pre onkológiu“ je dobrovo¾né darovanie 1 euro alebo
viac detským onkologickým klinikám. Sumu urèenú na pomoc
deom si zamestnanci urèili sami.
Peniaze mohli poskytnú jednorazovo v mesiaci október alebo
im môže by urèená suma
strhnutá zo mzdy v nasledujúcich mesiacoch. To znamená, že
výška finanèných prostriedkov
pre detské onkológie sa bude
zvyšova.
(KO KMV, 16. 11. 2011)
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Na 3. riadnom kongrese EuroCOP–u sa zrodilo ve¾ké prekvapenie

M. Litva bol zvolený za 2. viceprezidenta!
Prezidenta H. Kiefera z Nemecka vystriedala Švédka Anna
Nelberg
V poslednej chvíli pred výrobou tohto
èísla POLÍCIE sme
prostredníctvom
Mariána
Magdoška, delegáta
3.
riadneho
kon gre su
Anna NELLBERG E u r o C O P
–u v Barcelone dostali rýchlu
informáciu
o výsledkoch volieb prezidenta
a
èlenov výkonného
výboru
Frank RICHTER
E u r o COP–u ešte skôr, ako sa správa
objavila na oficiálnej webstránke
EuroCOP–u.
Predseda OZP v SR Miroslav
Litva, ktorý kandidoval „len“ na

èlena výkonného výboru, bol napokon zvolený aj do funkcie II. viceprezidenta! Je
to ïalšie
v e ¾ k é
uznanie
práci OZP
v SR, M.
Litva
je
znova jed i n ý m
predsta vi Mauricio MOYA
te¾om krajín
východnej
Európy v
novom výkonnom
výbore!
N o v o u
prezidentkou sa po
dvoch úspešných
funkèných
Terry SPENCE
obdobiach
reprezentanta nemeckého odborového zväzu Heinza Kiefera
(Slovensko viackrát navštívil, bol
hosom V. zjazdu i osláv 20. výroèia založenia OZP v SR– pozn.
red.) stala prvýkrát v histórii

EuroCOP–u žena, doterajšia
èlenka výboru Anna NELLBERG
zo Švédska. Prvým viceprezidentom sa stal Frank RICHTER z
Nemecka,
doterajší
II.
viceprezident.
Takisto už
b
o
l
hosom
OZP
v
Bratislave. Ïalší
èlenovia
Han BUSKER
vý kon né ho výboru: Mauricio MOYA
zo Španielska a
T e r r y
SPENCE
zo Severn é h o
Írska tiež
už
boli
Heinz BUTTAUER
èlenmi v
predchádzajúcom výbore). Novými èlenmi sú Han BUSKER z Holandska a Švajèiar Heinz BUTTAUER, ktorý bol zvolený za pokladníka.
(po)

Redakcia POLÍCIA tento otvorený list poslala ministrovi vnútra
SR, prezidentovi PZ a riadite¾ovi KR PZ Bratislava, prièom každému z oslovených sme položili vo vzahu k odmenám nieko¾ko otázok. Otázky i odpovede kompetentných nájdete na s. 5

Každému z nás sa môže prihodi nieèo zlé

Prejavi solidaritu je morálna povinnos
Na zaèiatku bol pekný vzah ku, ale aj na ostatné, najmä fi- ktorého Evin príbeh, sprostredko- predsedom OZP v SR Ladisladvoch mladých ¾udí, ktorí sa roz- nanèné problémy, spojené so vaný OZP v SR, dojal. Rozhodol vom Graèíkom rezonovali najmä
hodli vyda na spoloènú cestu ži- splácaním hypotéky za dom a s sa pomôc Eve Dikáczovej fi- formy, ako spoloèným úsilím vevotom nielen v súkromí, ale aj v nákladnou každodennou staros- nanènou èiastkou z vlastných denia rezortu a odborového zväprofesionálnom živote – uzatvorili tlivosou o postihnuté diea. Tra- prostriedkov. Zdôraznil však, že v zu túto garantovane adresnú a
manželstvo a obaja boli prísluš- gický 25. august 2011 všetko prípadne venovania peòazí tu ne- transparentnú finanènú pomoc
níkmi Policajného zboru. Poli- zmenil.
jde o jeho osobu a funkciu, organizova – a najmä, h¾adanie
Vïaka za pomoc
cajné manželstvo so všetkými
neprial si publicitu. Jeho cie¾om je spôsobov ako dosiahnu, aby sa
Neradostný príbeh. Eva Di- prebudi srdcia ¾udí v rezorte, aby do nej zapojilo èo najviac ¾udí.
kladmi i zápormi, so striedavými
Hoci sa napríklad rezortná
službami, stresom, vypätím, ná- káczová však statoène èelí ne- citlivejšie vnímali nešastia, ktoré
akcia „Euro pre onkológiu“
valom práce, ale vystužestretla so slušným ohlané vzájomnou láskou.
som, možnosti sú ešte
Reè je o Štefanovi Diväèšie. Odborový zväz pokáczovi a jeho manželke
lície v SR v spolupráci s
Eve. Narodila sa im dcéra
vedením rezortu vyvinie
Jazmínka. Žia¾, postihnutá
maximum úsilia, aby sa
detskou obrnou. Šok. Spozvýšil najmä podiel tých,
loène však ¾ahšie prekoktorí sa rozhodnú venova
návali ažkosti pri výchove
dve percentá z dane kolepostihnutého dieaa, vïagom v nešastí. Sústredeka ich neúnavnému úsiliu
né peniaze sú a budú ura pomoci odborníkov Jazèené výhradne na adresnú
mínka telesne i duševne
pomoc jednotlivcom, resp.
rýchlo napredovala. Mladí
ich rodinným príslušníkom
manželia postavili dom v
po dôkladnom posúdení v
dedinke pri Štúrove, tešili
komisiách, zriadených pre
sa z každého pokroku
tento úèel.
Jazmínky pri prekonávaní
Preto OZP v SR zvedôsledkov choroby. Prišiel
rejnil na intranete i v minuvšak jún 2011 a vitálnemu
Ako pomôc ¾uïom v nešastí? Na túto tému diskutovali (z¾ava) podpredseda lom èísle POLÍCIE výzvu
Štefanovi, pracujúcemu v
Akadémii PZ, sa odrazu OZP v SR Ladislav Graèík, policajtka, vdova po policajtovi Eva Dikáczová, predse- pre všetkých èlenov, aby
prudko zhoršil zdravotný da Krajskej rady OZP v SR Nitra Viktor Kiss a vedúci úradu MV SR Marcel Klimek centrálu informovali o kolegoch èi ich rodinných prístav. Krátko po 35. narodeninách, po necelých šestnás- priazni osudu. Ako vraví, ve¾mi jej postihnú aj mnohých z nášho slušníkoch, ktorí sami od seba
tich rokoch služby v Policajnom pomohlo najbližšie okolie, rodina, prostredia a chce urobi všetko, nevyšlú signál SOS. Èlen prednašich
zamestnancov sedníctva, predseda nitrianskej
zbore 25. augusta pod¾ahol dov- priatelia, ale aj zamestnávate¾, jej aby
tedy roky driemajúcej zákernej nadriadení z OO PZ a z OR PZ, i nešastie kolegov èi ich prí- KR OZP v SR Viktor Kiss zdôkolegovia v službe. Vyšli jej maxi- buzných nenechalo ¾ahostajných raznil, že ve¾a ¾udí, ktorých
chorobe.
Jeho manželke Eve, pôsobia- málne v ústrety a všetkým chce a boli ochotní prispie akouko¾vek postretne nešastie, nechce o
cej na OO PZ v Štúrove, sa zrútil aj touto cestou úprimne poïako- èiastkou, adresne použitou na tom hovori a už tobôž sami nepožiadajú o pomoc, pretože sa
svet. Stratila milovaného manže- va za pomoc v ažkých chví¾ach. zmiernenie ich bolesti.
Spoloèné úsilie
hanbia alebo majú pocit, že iní sú
la, svoju životnú oporu, na všetko Z vlastnej iniciatívy prejavil soliAj preto pri stretnutí vedúceho v ešte aživejšej situácii. Preto je
ostala sama – v prvom rade na dárnos aj vedúci služobného
starostlivos o šesroènú Jazmín- úradu MV SR Ing. Marcel Klimek, úradu Marcela Klimeka s pod- dôležité, aby najmä èlenovia OZP

v SR, resp. èlenovia výborov
základných organizácií citlivo vnímali realitu okolo seba a poskytli
orgánom OZP v SR potrebné
informácie. A druhá úloha je nemenej dôležitá: inštitút možnej
pomoci formou poskytnutia 2
percent daní na urèený úèel tu
existuje už ve¾a rokov. Zdá sa
však, že jej potenciál je ove¾a
väèší, doposia¾ nedostatoène využitý. Mnoho ¾udí aj z nášho rezortu sa ešte nenauèilo využíva
túto možnos v prospech iných, a
tak tieto dve percentá „zhltne“ nenásytný štátny rozpoèet. „Je dôležité, aby si ¾udia uvedomili, že pri
využití dvoch percent z roènej dane finanène o niè neprichádzajú,
uètárne im peniaze z hrubej mzdy
strhnú tak èi tak, chce to len trochu ochoty vyplni a doruèi formulár. V rámci našej pôsobnosti
sa budeme usilova, aby ¾udia
mali k dispozícii èo najpresnejšie
informácie, ako majú postupova
a budeme h¾ada spôsob, aby
sme túto nie zložitú administratívnu procedúru našim ¾uïom
ešte viac zjednodušili,“ podèiarkol
Viktor Kiss.
Na prípravu tejto „mobilizaènej“ akcie v podmienkach OZP v
SR ostáva už relatívne málo èasu, termín podania daòového priznania za rok 2011 sa blíži. Podpredseda OZP v SR Ladislav
Graèík oznaèuje cie¾ akcie za
svoju „srdcovku“, bude jej venova maximum pozornosti. Dôležitá je dokonalá vèasná informovanos a súèinnos s vedením rezortu, zdôraznil.
Peter Ondera
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M. Litva: „Na západe nepoznajú niektoré z problémov, s ktorými tu denne zápasíme“
(Pokraèovanie zo strany 1)

nauèili, èo považujete za prioritné, èo by ste najradšej videli
aj v slovenskej každodennej
policajnej praxi?
Zrejme prepracovaný systém
kariérneho postupu, zaužívaný v
niektorých krajinách. Postup, založený na poète odslúžených rokov, ale aj na schopnostiach, vedomostiach a výsledkoch, na postupnom budovaní kariéry v dobrom slova zmysle, krôèik za krôèikom, stupeò za stupòom – bez
ich preskakovania. To¾ko funkcionárov, ko¾ko u nás tieto stupienky
na rebríku preskakuje, som nevidel hádam nikde inde. Je to priamy dôsledok tých povolebných,
ustaviène sa opakujúcich turbulencií.
l Kongres EuroCOP–u sa
koná v krajne nepriaznivej ekonomickej situácii pre celú
Európu, ktorá má dopady aj na
prácu policajných zborov. Vlády šetria na verejných výdavkoch, pritom v nejednej krajine
už registrujeme poèetné výbuchy sociálnej nespokojnosti,
ktorým musia v záujme bezpeènosti obèanov èeli poriadkové sily. Èo z toho vyplýva pre prácu EuroCOP–u, aké
ciele si kladie, akými formami
ich bude plni?
Spracovali sme návrh akèného
plánu pre roky 2012 až 2015, delegáti rozhodnú o jeho koneènej
podobe. Èo vidím ako najdôležitejšie, to je potreba nenecha rozhodovanie o osudoch polície len
v rukách národných vlád, ale posúva ho postupne na celoeurópsku úroveò, aby sa aj podmienky práce polície vo všetkých

jej aspektoch postupne zbližovali,
vyrovnávali.
l Hovoríme o spoloèných
štandardoch…
Áno. Ak niektorá vláda ostane
na vlastnom piesoèku, v Európe
sa dostane do pozície outsidera.
Nechcem sa stále vraca k našim
podmienkam, niektoré veci sme
zvládli fakt dobre, ale ak na-

je. Ide však o to, aby rýchlejšie
tempo nabrala celá spoloènos,
aby sme sa aj v podmienkach krízy rýchlo a dobre zorientovali,
aby tu koneène nad politickými
individuálnymi záujmami prevládli
spoloèenské záujmy. Opä sa
vráme do podmienok polície –
preto je dôležité, aby existoval a
dôsledne sa dodržiaval etický kó-

príklad posúdim prácu s ¾udskými
zdrojmi u nás a vo vyspelejších
krajinách, tak sa musím èervena.
Tým mám na mysli celú personálnu prácu poènúc výberom do
zboru, vzdelávaním, kariérnym
mechanizmom…
l Vidíte tu priestor, aby aj
do týchto procesov èi mechanizmov vstupovali európske
orgány?
Urèite áno, vývoj k tomu smeruje, je však na škodu veci, že
európske inštitúcie sú mnohokrát
ve¾mi pomalé, prebyrokratizované. Výsledný efekt sa tak odïa¾u-

dex polície vo všetkých krajinách.
Bez toho totiž nemôže efektívne
fungova etický kódex policajta.
Nemôže to by opaène. V smere
navonok teda patrí medzi priority
približova podmienky práce polície v jednotlivých krajinách na
európsky štandard. Preto je
potrebné zjednoti aj predstavy
reprezentantov Európy, ktorí majú èo hovori do práce a podmienok práce polície v jednotlivých
štátoch – napríklad aj ujednoti sa
na rovnakom podiele výdavkov
na políciu z HDP.
l Èo musí EuroCOP robi v

smere dovnútra tejto celoeurópskej organizácie?
V smere dovnútra našej organizácie potom ešte máme èo robi v zrých¾ovaní toku informácií z
národných zväzov smerom k
centrále, èo je základný predpoklad pre úèinnú pomoc, pre
ïalšie približovanie podmienok.
Problémové krajiny sú totiž zdrojom vzniku rizík pre bezpeènos
obèanov v celej Európe, tobôž v
tomto období, keï kríza vyvoláva
výbuchy sociálnej nespokojnosti
a zároveò bieda spôsobuje zvyšovanie kriminality. Policajti tak
majú v èase krízy saženú situáciu. Preto to¾ko hovoríme o utváraní štandardu podmienok pre
prácu. Vyšší štandard je prostriedok. Hlavný cie¾ je vyššia bezpeènos pre obèana. Potrebujeme dosiahnu, aby sa v krajinách
Európy cítil obèan všade približne
rovnako bezpeène. Osobitne sa
to dotýka krajín Schengenu.
l Okolo Schengenu sa posledné mesiace vedú búrlivé
diskusie…
Obèanom komplikuje život
stráženie hraníc jednotlivých štátov, je to aj ve¾mi nákladné. Musíme ma bezpeènos plošnú. Èo
ušetríme spoloènou ochranou
spoloèných hraníc, to môžeme
da do zvýšenia bezpeènosti
obèanov. Som za postupné odovzdávanie kompetencií do únie,
ale bez vytvárania zbytoènej byrokracie. Bola by to pre nás pomoc, odstránilo by to korupciu,
klientelizmus a politikárèenie, èo
sú spoloèné problémy všetkých
postkomunistických krajín. Vedenie EÚ však potom musí cíti aj
zodpovednos za rozhodnutia,

ktoré sa spoloène prijmú. Osobitne riziková je oblas korupcie.
Musíme dosiahnu stav, aby politici nemali možnos ovplyvòova
prácu polície a aby neexistovalo
niè, èo by dokázalo ochráni politika v prípade preukázanej korupcie. Musí nasledova rýchly a
prísny postih. Potom by sme
možno aj na Slovensku pozitívne
pocítili nedostatok politikov a mali
by sme viac verejných prostriedkov.
l Ako sa v tejto chvíli cíti
osoba Miroslava Litvu? Chodili
šumy, že kandidujete na post
prezidenta EuroCOP–u…
Miroslav Litva nemá osobné
ambície a nekandiduje na post
prezidenta. Bol síce nominovaný,
ale kandidatúru stiahol. Kandidujem na èlenstvo vo výkonnom výbore v záujme toho, aby východné krajiny mali vo výbore
svojho zástupcu. O všetkom rozhodne kongres, pretože sa ráta
prakticky s úplnou obmenou èlenov výkonného výboru vrátane
funkcie prezidenta. Z úplne pôvodného zloženia výboru vlastne
kandidujem len ja – a, znova zdôrazòujem, nie je to vecou osobnej
ambície. Okrem mòa kandiduje aj
po¾ský kolega, budem len spokojný, keï dostane dôveru. Vo
všeobecnosti, uvedomme si, že
ako Slovensko sme v EuroCOP–e trpaslíci, veï trebárs nemecký odborový zväz má 180 –tisíc èlenov, Španieli okolo stotisíc,
ešte aj „malí“ Holanïania 22–tisíc. Cie¾om je zabezpeèi kontinuitu v plnení úloh a dba najmä
na potreby krajín východnej Európy.
Zhováral sa Peter Ondera

Vláda schválila zavedenie objektívnej zodpovednosti za dopravné priestupky

Využité skúsenosti z viacerých krajín

Vyššia disciplinovanos a oh¾aduplnos úèastníkov cestnej premávky a takisto menej korupcie sú
hlavnými cie¾mi nového inštitútu
objektívnej zodpovednosti za dopravné priestupky, ktorý by mal
zaèa fungova od 1. júla 2012. Ministerstvo vnútra navrhlo jeho zavedenie v novele zákona o cestnej
premávke, ktorú schválila vláda.
Musí ju však ešte prerokova parlament.
Pri tvorbe inštitútu objektívnej
zodpovednosti MV SR vychádzalo
zo skúseností Maïarska, Rakúska
a Francúzska, kde funguje 5 rokov. V týchto krajinách významne
prispel k zníženiu poètu dopravných nehôd najmä na obchvatoch miest, kritických úsekoch
ciest /oznaèovaných ako nehodové miesta, nehodové úseky a
miesta zvýšeného pohybu chodcov a cyklistov/ a na miestach, kde
je kontrolovaná najvyššia povolená rýchlos a prejazd na èervenú.
Dokazovanie páchate¾a dopravného priestupku je neraz zložité.
Vodièi sa totiž èasto spoliehajú na
to, že policajné hliadky sa na niektoré miesta nedostanú a ich priestupok tak nikto nezaznamená.
Neberú oh¾ad na možné následky
svojho konania. Vïaka tomuto
inštitútu už nebude možné pácha

v takej miere tzv. latentné priestupky. Objektívna zodpovednos
znamená povinnos držite¾a vozidla zabezpeèi dodržiavanie vybraných pravidiel cestnej premávky
vodièom, ktorému vozidlo zveril.
Za protiprávne konanie spáchané
s jeho vozidlom bude totiž zodpovedný práve držite¾ vozidla – bez
oh¾adu na osobu vodièa vozidla.
Týmto pravidlom sa oèakáva pokles následkov dopravných nehôd
na živote a zdraví rádovo o 30 až
40 percent.
Efektívny nástroj
Objektívna zodpovednos je nástroj štátu, ktorý efektívne „núti“
vodièov dodržiava konkrétne pravidlá cestnej premávky – aby nemohli jazdi rýchlo, na èervenú, zaparkova kdeko¾vek a pod. Zavedením objektívnej zodpovednosti
sa však subjektívna zodpovednos
za porušenie pravidiel cestnej premávky neruší – policajti budú naïalej zastavova a kontrolova vodièov, èi dodržiavajú pravidlá cestnej premávky.
Každé jedno porušenie pravidiel cestnej premávky budú automaticky zaznamenáva technické
prostriedky /predovšetkým tzv. radary/. K samotnému dôkazu nebude ma obsluhujúci personál vôbec
prístup, keïže pokutu urèí automa-

tický systém na základe striktného
sadzobníka uverejneného v zákone.
Držite¾om vozidiel, voèi ktorým
bude prostredníctvom objektívnej
zodpovednosti uplatnená sankcia
za spáchanie správneho deliktu,
nebude uložený zákaz èinnosti,
skutok sa nezapíše do evidencie
priestupkov v evidenènej karte vodièa /èím sa vyhnú povinnému
preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
ak ich spáchajú 3x a dostanú pokutu nad 60 eur/ a vèas zaplatená
sankcia bude pre nich nižšia.
Inštitút objektívnej zodpovednosti sa bude viaza na porušenia
pravidiel cestnej premávky, ktorých nedodržanie spôsobuje dopravné nehody s následkami na
živote a zdraví a súèasne na tie,
ktoré je možné zaznamena technickými prostriedkami. Pôjde
najmä o rýchlu jazdu ale takisto aj
n zákaz predchádzania, otáèania a cúvania
n prejazd cez železnièné priecestie
n zákaz zastavenia a státia
n prejazd na èervenú
n zákaz vjazdu, odboèovania
alebo prikázaného smeru jazdy
n „stopky“
n prekroèenie maximálnej prípustnej hmotnosti vozidla

Výška pokút
Výška pokút za jednotlivé
správne delikty bude striktne urèená, policajný orgán nebude oprávnený uloži inú pokutu ani prihliada na žiadne okolnosti alebo osobu páchate¾a. Napr. za prekroèenie rýchlosti v obci bude hrozi pokuta 15 až 798 eur, mimo obce 30
až 798 eur. Za predchádzanie sa
udelí 249 eur, porušenie zákazu
otáèania alebo cúvania 99 eur. Za
prejazd cez železnièné priecestie
bude hrozi 300 eur, rovnako aj za
„stopku“ a prejazd na èervenú. Pokutu až do výšky 798 eur bude
možné uloži za prekroèenie maximálnej prípustnej hmotnosti vozidla.
Ako motivácia rieši vec v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti bude držite¾ovi vozidla
umožnené zaplati len 2/3 z celkovej výšky pokuty uloženej v rozkaze – ak tak vykoná do 15 dní odo
dòa jeho doruèenia. Pokia¾ ju však
zaplatí po tejto lehote, musí už
uhradi jej plnú výšku. Zaplatením
pokuty sa celá vec ukonèuje, bez
akéhoko¾vek zápisu do evidencie
vodièov. Pokutu nebude možné
zaplati v hotovosti, iba na príslušný bankový úèet.
Ako v praxi?
Keï radar zachytí vozidlo, ktoré

napr. prekroèí rýchlos, poèítaèový
program v informaèných systémoch pod¾a evidenèného èísla vylustruje držite¾a vozidla. Policajný
orgán /ak sa nepochybne zistí, že
delikt bol spáchaný vozidlom
konkrétneho držite¾a/ mu za spôsobené porušenie zákona uloží
rozkazom pokutu. Držite¾ môže
prija objektívnu zodpovednos,
uhradi pokutu a využi tak všetky
už uvedené pozitívne dopady riešenia veci objektívnou zodpovednosou. Druhá možnos je poda proti rozkazu do 15 dní odpor
– akúko¾vek námietku. Pokia¾ obsahuje skutoènosti oznaèujúce v
požadovanom rozsahu vodièa,
ktorý viedol vozidlo držite¾a, vec
podozrenia zo spáchania priestupku sa postúpi na rozhodnutie príslušnému okresnému dopravnému
inšpektorátu. Konanie sa tak už
presúva na vodièa – v rámci vyvodenia subjektívnej zodpovednosti
voèi nemu mu môže by uložená
pokuta, prípadne aj zákaz èinnosti.
Za porušenie pravidiel cestnej
premávky budú plne zodpovední
aj poslanci èi sudcovia. V prípade
diplomatov bude skutok odložený,
nako¾ko sa na nich vzahuje
medzinárodné právo.
(KO KMV, 9. 11. 2011)
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Podpredseda OZP v SR Marián Magdoško: „Budeme tvrdší, ako sme boli vlani…“

Zaèína sa nové kolo kolektívneho vyjednávania
Nie ve¾mi vïaèná úloha hlavného vyjednávaèa v kolektívnom vyjednávaní pripadla v tomto roku opä podpredsedovi OZP v SR Mariánovi Magdoškovi. Nieko¾ko
otázok mu v tejto spoloèensky i ekonomicky nepreh¾adnej situácii položila redakcia POLÍCIA.
Aj tohto roku som dostal povinnos zastupova zamestnancov MV SR v kolektívnom vyjednávaní so zamestnávate¾mi.
Je pomaly stereotypom, že už v
prvej polovici roka vyzývame našu èlenskú základòu na predkladanie návrhov na zmeny v platných zmluvách. Tento rok nebol
výnimkou, všetky návrhy, ktoré
prišli, sa sústreïovali u mòa. Vyjednávame pä kolektívnych
zmlúv – pre príslušníkov PZ, pre
štátnu i verejnú službu, pre Horskú záchrannú službu a pre zamestnancov akciovej spoloènosti
Automobilové opravovne MV SR.
l Ako ste ïaleko vo vyjednávaní?
V podstate sme len na zaèiatku, štartovali sme v automobilových opravovniach, kde už máme za sebou dve rokovania so
zástupcami zamestnávate¾a. Mô-

žem ich oznaèi za konštruktívne,
hoci nepôjdem do detailov, pretože, ako sa vraví, kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté
niè.
l Rokovania s ministerstvom?
Na úrovni ministerstva boli
predložené štyri návrhy kolektívnych zmlúv. Èakáme na oznámenie termínov stretnutia, zatia¾
ani nevieme, kto bude naším
partnerom a aké bude menovité
zloženie tímov. Môžem len vyjs
zo skúseností z lanského roka,
keï kolektívnu zmluvu pre Horskú záchrannú službu gestoroval
štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka, zmluvu pre policajtov minister vnútra Daniel Lipšic, pre
štátnu a verejnú službu vedúci
služobného úradu MV SR Marcel
Klimek. Èo sa týka obsahu
zmlúv, ten sme museli v prípa-

doch zamestnancov, ktorých sa
Zákonník práce dotýka, prispôsobi jeho aktuálne platnému zneniu. A narazili sme na problém.
l Tých je asi viacero, ale ten
hlavný…
Je to z poh¾adu zákona dos
ve¾ký a pritom paradoxný zádrhel. Naši v úvodzovkách múdri
poslanci totiž v rámci novely
schválili aj ustanovenie, ktoré de-

finuje noènú pracovnú zmenu
pod¾a § 90 v dobe od 22. hod. do
6. hodiny, ale noènú prácu pod¾a
§ 98 ako prácu vykonávanú v èase od 22. hodiny do 5. hodiny.
Toto znenie poškodzuje zamestnancov, ktorí chodia do noèných zmien v zmysle Zákonníka

práce a budeme sa ho pokúša
vyrieši v priebehu vyjednávania.
l Nerozumiem celkom.
Tieto definície pri rôznom
výklade vlastne spôsobujú, že
jedna hodina sa už nezapoèítava
do fondu pracovného èasu ako
hodina odpracovaná v noci, èím
sú ¾udia poškodení, prichádzajú o
príplatok. Je to zjavný nonsens,
rébus, ktorý ešte budeme konzultova s právnikmi. Èo sa týka
ostatných návrhov zmlúv, ideme
s témami, ktoré rezonovali aj v
minulom roku a ktoré sa nám z
h¾adiska sociálnych istôt a urèitých bonusov nad rámec vtedy
platného Zákonníka práce podarilo udrža v kolektívnej zmluve pre
rok 2011. Ako sa dalo predpoklada, najväèším problémom je platné predåženie doby pracovného
èasu na 8 hodín v porovnaní s
predtým vyjednanými sedem a
pol hodinami.
l Keï porovnáme aktuálne
platné znenia a návrhy, ktoré
iniciatívy odborov považujete
za najpodstatnejšie?
Nepoïme teraz do detailov,
môžem len potvrdi, že sa budeme usilova aspoò v niektorých

oblastiach dosiahnu viac, ako je
zakotvené v platných zneniach,
pretože ide o návrhy, ktoré by ani
v tejto ekonomickej situácii nemali výraznejšie zaaži rezortný rozpoèet.
l A ten ešte nepoznáme…
Však to. Provizórium by nebolo dobré riešenie, verme, že návrh štátneho rozpoètu nájde v
parlamente dostatoènú podporu.
Ale opakujem, naše návrhy nejdú
nad oèakávanú realitu rozpoètu, v
každom prípade však idú nad rámec platných zmlúv. Na našich
návrhoch budeme vo vyjednávaní
dôrazne trva – predovšetkým
preto, že neohrozujú rozpoèet,
budeme tvrdší, ako sme boli vlani.
l Aké sú vlastne termíny
pre vyjednávanie?
V zásade by mali by vyššie
zmluvy pre HZS a pre policajtov
uzatvorené do konca roka v
nadväznosti na rozpoèet. Málokedy je to tak, ale podpisy zmlúv v
závere roka a v zaèiatku roka
2012 by sme v každom prípade
považovali za uspokojujúce.
Zhováral sa Peter Ondera

V budove bratislavského KR PZ pribudlo pietne miesto

Na pamiatku zosnulých policajtov

Vo vestibule KR PZ v Bratislave sa 2. novembra konala malá
pietna slávnos. Z iniciatívy riadite¾a KR PZ Csabu Faragó a policajného duchovného Pavla Šajgalíka, v gescii Združenia
príslušníèiek PZ a s pomocou
základnej organizácie OZP v SR
8/8 pribudol vo vestibule malý pamätník – pietne miesto, pripomínajúce smr troch príslušníkov
PZ, ktorí zahynuli pri výkone služby.
Pietneho aktu sa zúèastnili veliaci dôstojníci KR PZ, ako aj pozostalí príbuzní po zahynutých
policajtoch. Kapitán in memoriam
Milan Dobiáš (nar. 1961) zomrel
na následky bodných zranení,

Kpt. Milan Dobiáš má pamätnú tabulu aj v budove OR PZ
Bratislava IV.
ktoré mu 4. 2. 1991 spôsobil páchate¾ priamo v budove OR PZ
Bratislava IV. Npor. Roman Horvátik (nar. 1966) a ppráp. Pavol
Jablonovský (nar. 1979) zomreli
na následky popálenín, spôsobených 20. júla 2006 pri autoneho-

de s následným zhorením služobného auta na križovatke v Pezinku. Svoj boj o život prehrali o

nám všetkým prišli o to
najcennejšie, má by však pomníkom i pre nás, aby sme si vážili

Pietnej spomienky sa zúèastnili veliaci dôstojníci KR PZ v Bratislave a pozostalí príbuzní obetí
desa dní neskôr. Pietne miesto
bude
navždy
pripomína
najvyššiu obe, ktorú priniesli v
záujme služby – ich vlastné životy.

službu toho druhého a mali
rešpekt pred jeho jedineènosou.
Nech toto miesto sa stane aj výrazom našej stavovskej spolupatriènosti,“ zdôraznil vo svojom

Npor. Roman Horvátik a ppráp. Pavol Jablonovský utrpeli smrte¾né
popáleniny v horiacom služobnom aute
„Èas chryzantém je èasom,
kedy si spomíname na našich
blízkych, ak to situácia ponúka, i
na našich kolegov. Myšlienka
zriadenia pietneho miesta nám
má pripomína tých, èo pre službu

príhovore policajný duchovný
Ordinariátu MV SR plk. Pavol
Šajgalík, ktorý predniesol modlitbu požehnania tohto pietneho
miesta i modlitbu za zosnulých.
(er)

Výzva
Keïže pietny pamätník ešte
nie je celkom vyfinancovaný,
Združenie príslušníèok PZ SR
uzatvorilo s KR PZ Bratislava
zmluvu na vyhlásenie verejnej
zbierky, ktorá potrvá do 31. 12.
2011. Obraciame sa preto na
èlenov OZP v SR i ostatných po-

licajtov s prosbou o finanèný príspevok na príjemcu:
Združenie príslušníèok Policajného zboru SR
Vajnorská 25
812 72 Bratislava
Èíslo úètu: 6619618004/1111
Variabilný symbol: 2112011

V SOŠ PZ Bratislava pustili žilou 74 poslucháèom
Už nieko¾ko rokov spolupracuje SOŠ PZ Bratislava s Národnou transfúznou službou Ružinov pri organizovaní
darcovstva krvi v každom pomaturitnom
zdokona¾ovacom behu štúdia, spravidla
trikrát do roka. Ostatná akcia sa uskutoènila 26. októbra,
keï z 95 pôvodne
prihlásených poslucháèov napokon darovalo krv 74 darcov
poslucháèov. Organi-

zátori darcovstva zo SOŠ PZ
ubezpeèujú, že v prípade mimoriadnej požiadavky NTS Ruži-

nov alebo Nemocnice Sv.
Michala, no aj v situáciách, keï kolegovia v
rámci PZ potrebujú konkrétnu krvnú skupinu,
poslucháèi školy sú vždy
ochotní pomôc.
Eva Tomanová,
SOŠ PZ Bratislava
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Otázky a odpovede kompetentných na otvorený list
Otázky ministrovi vnútra SR Danielovi Lipšicovi
Vážený pán minister,
1/ Rada predsedov základných organizácií OZP v SR na
svojom jesennom zasadaní
vzniesla šes požiadaviek, ktorými OZP v SR podmienil ïalšiu
podporu
kalibrácii
hodno tia ceho systému. Jedna z požia da viek
bola, aby
sa odmeny
nevyplácali pod¾a výsledkov, dosiahnutých v hodnotiacom systéme, keïže systém ešte nespåòa
všetky kritériá, ktoré odbory na
hodnotiaci systém kladú. S týmito požiadavkami ste boli bezprostredne oboznámený priamo na
zasadaní
rady
predsedov.
Napriek tomu – pod¾a našich
informácií – štyri KR PZ túto me-

todiku uplatnili, èím vyvolali nevô¾u ostatných policajtov, ktorí
sa na plnení skupinových cie¾ov
podie¾ali, odmeny však nedostali. Oni sami pritom nijako nemôžu ovplyvni fakt, èi sú alebo nie
sú zaradení do hodnotiaceho
systému.
2/ S ešte väèšou nevo¾ou sa
stretla intenzívne šírená informácia, že výkonným aj funkèným
prezidiálnym útvarom odmeny
boli vyplatené, hoci príslušníci
týchto útvarov v hodnotiacom
systéme zaradení dosia¾ nie sú.
Zaujímalo by nás preto, èí krajskí riaditelia dostali pokyn, aby
priznali odmeny len policajtom,
zaradeným v systéme. Ak áno,
kto takýto pokyn vydal ?
3/ Tiež by sme radi poznali
Váš názor, èi takýto spôsob
vyplatenia odmien je v súlade s
akceptáciou jednej z požiadaviek na ïalšiu úèas OZP v SR
pri kalibrácii hodnotiaceho systé-

mu a èi ho považujete za spravodlivý?
Vážený pán minister, vopred
ïakujeme za zaujatie písomného stanoviska, ktoré – vzh¾adom
na uzávierku vydania – oèakávame najneskôr 21. novembra
2011.
***
Na žiados redakcie POLÍCIE o odpovede ministra vnútra SR Daniela Lipšica nám hovorca ministra Gábor Grendel
telefonicky oznámil, že pán
minister sa stotožòuje so stanoviskom, ktoré redakcii poslal policajný prezident Jaroslav Spišiak. „Považujeme jeho pokyny vo veci odmien za
korektné a spravodlivé,“ uviedol pre redakciu hovorca Gábor Grendel.
(er)

Otázky krajskému riadite¾ovi PZ v Bratislave plk. JUDr. Csabovi Faragó
Vážený pán krajský riadite¾!
1/ Pod¾a akých kritérií ste priznali odmeny príslušníkom PZ v
pôsobnosti KR PZ Bratislava? Je
pravdou, že rozhodujúcim kritériom bola práve „príslušnos“ do
hodnotiaceho systému?
2/ Išlo o Vaše osobné rozhod-

nutie, alebo ste konali na pokyn
nadriadeného? Mali ste možnos
osobne rozhodnú o spôsobe,
aké kritériá pre priznanie odmien
zvolíte?
3/ Považujete za spravodlivé,
že odmeny nedostala èas príslušníkov len preto, že nie sú v

systéme, hoci sa takisto podie¾ali
na plnení úloh KR PZ?
Vážený pán riadite¾, vzh¾adom
na uzávierku novembrového èísla
mesaèníka POLÍCIA oèakávame
Vaše odpovede najneskôr 21.
novembra 2011.

Stanovisko krajského riadite¾a PZ v Bratislave plk. JUDr. Csabu Faragó
Svojim
listom
zo
dòa
21.09.2011 pod èíslom PPZ–KA–
EO–27–31/2011 prezident Policajného zboru plk. JUDr. Jaroslav Spišiak oznámil KR PZ v
Bratislave, že v súvislosti so zavedením hodnotiaceho systému
výkonu štátnej služby
príslušníkov
Policajného
z b o r u
rozhodol,
že odmeny
do výšky limitu, ktorý
bol KR PZ v
Bratislave oznámený Sekciou
personálnych a sociálnych èinností politiky Ministerstva vnútra
SR listom zo dòa 09.09.2011 príslušníkom Policajného zboru budú
vyplatené
na
základe
výsledkov štvrroèného hodnotenia výkonu štátnej služby príslušníkov Policajného zboru spolu s
výplatou za mesiac október 2011.
Následne svojim listom zaslaným
e–mailom
zo
dòa
30.09.2011 riadite¾ Kancelárie
prezidenta Policajného zboru
pplk. JUDr. Tibor Baráth oznámil
na KR PZ v Bratislave, že prezident Policajného zboru rozhodol
o prerozdelení limitu odmien pre
príslušníkov Policajného zboru
splatného v termíne spolu s
výplatou za mesiac september
2011 prièom pri prerozde¾ovaní
odmien príslušníkom PZ je hlavným kritériom individuálny prínos
policajta pri plnení skupinových
cie¾ov.

Na základe uvedeného listu
bol limit urèený pre KR PZ v Bratislave rozdelený na jednotlivé
odbory a oddelenia KR PZ v
Bratislave ako aj OR PZ v rámci
KR PZ v Bratislave s prihliadnutím na dosiahnuté výsledky za
hodnotené obdobie, s dôrazom
na stanovené kritérium a to prínosu policajta pri plnení skupinových cie¾ov.
Po rozdelení limitov došlo k
zúženiu okruhu policajtov zaradených na urèených útvaroch, ktorí
môžu by odmenení v rámci
hodnotiaceho systému v Policajnom zbore v zmysle N MV SR
è. 96 zo dòa 27.06.2011 v súlade
so ZN P PZ è. 17 zo dòa
27.06.2011.
Na základe uvedeného spresnenia boli upravené limity urèené
pre jednotlivé útvary v rámci KR
PZ v Bratislave.
K predmetnej veci je potrebné
poznamena, že problematika
rozdelenia limitu urèeného pre
KR PZ v Bratislave na jednotlivé
oddelenia a odbory KR PZ v Bratislave ako aj OR PZ v rámci KR
PZ v Bratislave bola prejednaná
v samostatnom bode na týždennej operatívnej porade R KR PZ v
Bratislave za prítomnosti predsedu Krajskej odborovej rady OZP
pri KR PZ v Bratislave pána mjr.
Mgr. Romana Laca, v rámci ktorého som poïakoval všetkým policajtom, ktorí zodpovedne pristupovali k plneniu svojich služobných povinností, avšak vzh¾adom na stanovené kritériá nemohli by odmenení. Zároveò

som prítomných nadriadených
požiadal o tlmoèenie poïakovania za vzorne vykonanú prácu s
tým, že ich prístup k plneniu služobných povinností
bude finanène ohodnotený odmenou v
mesiaci november 2011, nako¾ko
prácu každého jednotlivca považujem za dôležitú pre úspešné
fungovanie KR PZ v Bratislave
ako celku.
Na záver dovo¾te aby som vyjadril svoje po¾utovanie nad tým,
že pisate¾ uvedeného emotívneho listu sa neobrátil s dôverou
na svojich nadriadených, prípadne funkcionárov OZP so žiadosou o informáciu k predmetnej
veci a zvolil si neštandardnú cestu za úèelom získania vysvetlenia, resp. možnej nápravy.
Zároveò dovo¾te aby som využil túto cestu a poïakoval všetkým policajtom a obèianskym zamestnanom KR PZ v Bratislave,
ktorí vzorne plnia svoje povinnosti za vykonanú prácu a ubezpeèil ich, že pri rozhodovaní o urèení limitov na odmeny pre útvary
a následne aj pre jednotlivcov
ako aj pri urèovaní limitov na
osobné ohodnotenia vždy budú
rozhodujúce len kritériá urèené
príslušnými zákonmi a internými
aktmi riadenia a to hlavne kvantita a kvalita plnenia služobných
povinností!
V Bratislave dòa 16.11.2011
S úctou
Riadite¾ KR PZ v Bratislave
Plk. JUDr. Csaba Faragó

Otázky policajnému prezidentovi plk. JUDr. Jaroslavovi Spišiakovi
Vážený pán prezident!
1/ Pod¾a našich informácií boli
v pôsobnosti štyroch krajských
riadite¾stiev PZ odmeny vyplatené len príslušníkom, zaradeným v
hodnotiacom systéme.. Zaujímalo by nás, èi ste vydali pokyn, aby
boli odmenení len príslušníci, zaradení v hodnotiacom systéme?
2/ Považujete za správne, aby
boli ostatní príslušníci PZ vylúèení z možnosti priznania odmien,
hoci sa na plnení úloh takisto podie¾ali a sami o zaradení do hodnotiaceho systému nerozhodujú?

3/ Rovnako by nás zaujímalo,
èi je pravda, že výkonné a aj
funkèné prezidiálne útvary odmeny dostali, hoci ich príslušníci v
hodnotiacom systéme nie sú zaradení. Ak je táto informácia
pravdivá, aké kritérium bolo v
tomto prípade uplatnené? Išlo o
Vaše rozhodnutie?
Vážený pán prezident, vzh¾adom na uzávierku novembrového
èísla mesaèníka POLÍCIA budeme vïaèní, ak dostaneme odpovede na naše otázky najneskôr
21. novembra 2011.

Stanovisko vedenia Prezídia Policajného zboru
Práve preto, aby sme predchádzali pocitom z nespravodlivo
udelených odmien v Policajnom
zbore sme zaviedli nový hodnotiaci systém policajtov. Odmena v
Policajnom zbore nie je nárokovate¾ná súèas služobného platu.
Zákon
o
štátnej službe príslušníkov Policajného
zboru, Slovenskej informaènej
služby,
Zboru väzenskej a justiènej stráže Slovenskej republiky a Železniènej
polície v znení neskorších predpisov presne stanovuje, za èo môže by policajtovi odmena udelená.
Disciplinárna odmena musí by
úmerná záslužnému èinu alebo
príkladnému plneniu služobných
povinností, za ktoré sa ude¾uje.
Inú odmenu (pod¾a § 102a zákona èíslo 73/1998 Z.z.) možno policajtovi udeli za kvalitné plnenie
úloh a za vykonanie služobných
úloh nad rozsah zverených èinností, a tiež za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy alebo
významnej služobnej úlohy, alebo vopred urèenej služobnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy. A
tieto zákonné dôvody boli a musia by pod¾a pokynov prezidenta
Policajného zboru plk. JUDr. Jaroslava Spišiaka dodržané aj pri

v súèasnosti ude¾ovaných odmenách. Pod¾a týchto pokynov nadriadený policajtov, vzh¾adom k tomu, že hodnotiaci systém je v
procese nastavovania a teda nemôže by ešte použitý ako dôvod
k udeleniu odmeny, pri ude¾ovaní
aktuálnych odmien musí nadriadený prihliada najmä na podiel a
kvalitu vykonaných služobných
úloh, ktoré prispievajú k dosahovaniu stanovených skupinových
cie¾ov polície. Toto však nevyluèuje udelenie odmeny policajtovi,
ktorý sa síce priamo nepodie¾a
na plnení skupinových cie¾ov
avšak spåòa zákonom stanovené
podmienky pre udelenie odmeny.
V prípade nedávno udelených
odmien sa malo postupova obdobne. Každý nadriadený musel
udelenie odmeny policajtovi, ktorý sa priamo nepodie¾al na plnení
služobných úloh v odôvodnení
svojho rozhodnutia konkrétne
uvies, v èom spoèívalo splnenie
zákonom stanovených podmienok udelenia odmeny. Teda konkrétne uvies, ktorú úlohu, v akej
kvalite, èo vykonal nad rozsah
zverených èinností, a tak ïalej.
Nepostaèovalo teda uvies všeobecné citácie príslušných noriem, ale bolo treba konkrétne
uvies v èom nadriadený vidí ich
naplnenie. V prípade, že nadriadený neidentifikoval takú skutoènos, ktorú by bolo pod¾a tohto
možné uvies ako dôvod na udelenie odmeny, odmenu zo zákona nebolo možné udeli.

MV SR nakúpilo novú techniku z povinného zmluvného poistenia
Ministerstvo vnútra nakúpilo
hasičom, záchranárom a policajtom novú techniku, ktorá im
pomôže pri ochrane života,
zdravia a majetku občanov.
Nákup rezort financuje z prostriedkov povinného zmluvného
poistenia. Rezort každoročne
prerozdeľuje osem percent z
týchto peňazí, v tomto roku išlo
o 23 miliónov eur. Ide o účelovo
viazané prostriedky, ktoré sú
určené práve na nákup záchranárskej techniky. „Z tejto sumy v
súčasnosti nakupujeme 55 špeciálnych vozidiel pre hasičov v
hodnote približne 9,5 milióna
eur. Za 2,5 milióna eur nakupujeme 101 áut pre dopravnú políciu. Sedem miliónov eur sme

ešte začiatkom roka investovali
na zlepšenie informačno-komunikačnej technológie integrovaného záchranného systému.
Nakúpili sme vysielačky pre
hasičov, policajtov, záchranárov, aby pri výpadku telefónnych sietí nedošlo k ohrozeniu
života alebo zdravia občanov.
Za zvyšné peniaze nakúpime
techniku pre dopravnú políciu
alebo dovybavíme koordinačné
strediská integrovaného záchranného systému," informovala
Ľubomíra Miklovičová z Kancelárie ministra vnútra. Vozový
park ministerstva vnútra má
viac ako 8 000 áut.
(www.aktuality.sk,10.11.201)
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Na projekte sa v rámci ÈR a SR zúèastnilo 27 478 žiakov z 1393 tried a 617 škôl

Nadnárodný preventívny projekt „Tvoja správna vo¾ba“
Nadnárodný preventívny projekt s názvom „Tvoja správna vo¾ba“ spracoval a predložil k 31.10.2008 v rámci programu Európskej komisie „Predchádzanie a boj proti
trestnej èinnosti“ odbor komunikácie a prevencie Prezídia
Policajného zboru. Projekt bol schválený pod grantovou
zmluvou è. JLS/2008/ISEC/FPA/C3/071 so zaèiatkom realizácie k 1.8.2009 a ukonèením k 31.12.2011, t.j. v trvaní 29
mesiacov.
V priebehu II. polroka 2009
boli zrealizované prípravné práce,
policajtmi navrhnuté a súkromnou
firmou vytvorené tri interaktívne
tvorivé dielne v dvoch jazykových
verziách (dve slovenské verzie a
jedna èeská), spracované materiály k projektu (dotazníky, pracovné zošity pre deti, plagáty,
propagaèný materiál pre rodièov)
a v decembri tohto roku sa uskutoènilo aj školenie animátorov
projektu.
Vzh¾adom k tomu, že projekt
bol predložený ako nadnárodný,
participovali na òom partneri z
Èeskej republiky, policajné riadite¾stvá dvoch moravských krajov.
Dòa 25. januára 2010 o 10.30
hod sa v Bratislave v priestoroch
Slovenského inštitútu mládeže –

IUVENTA uskutoènilo slávnostné
otvorenie putovnej interaktívnej
tvorivej dielne „Tvoja správna
vo¾ba“. O deò neskôr sa uskutoènilo slávnostné zahájenie projektu v Košiciach. V Èeskej republike sa zaèal projekt realizova dòa
15.3.2010 v meste Olomouc.
Realizaèná fáza projektu trvala
21 mesiacov a bola ukonèená v
Slovenskej
republike
dòa
3.6.2011 a v Èeskej republike
dòa 16.9.2011.
Celkovo sa na projekte zúèastnilo v rámci Slovenskej a Èeskej
republiky 27 478 žiakov z 1393
tried a 617 škôl. Interaktívne tvorivé dielne boli nainštalované v
55 mestách a lektorskú èinnos
zabezpeèovalo 217 animátorov z
radov policajtov, zamestnancov

regionálnych úradov verejného
zdravotníctva, mestských polícií,
sociálnych pracovníkov a pod.

projektu zapojených 7 716 žiakov
z 360 tried a 198 škôl. Projekt
realizovalo 46 animátorov v 18

V Slovenskej republike bolo do
projektu zapojených 19 762 žiakov z 1 033 tried a 419 základných škôl. Projekt realizovalo 171
animátorov v 37 mestách.
V Èeskej republike bolo do

mestách Olomouckého a Moravskosliezskeho kraja.
Koordináciu projektu na úrovni
krajských riadite¾stiev Policajného
zboru zabezpeèovali policajti –
referenti špecialisti oddelení ko-

Letka MV SR má už pädesiatku
Viac ako 22 000 letov, prevoz
pápeža Jána Pavla II., preprava
strieborných medailistov z MS v
hokeji v roku 2000 z Petrohradu,
to je len zlomok aktivít Leteckého
útvaru MV SR, ktorý tento rok
oslavuje 50. výroèie od svojho
vzniku na území SR. 17. novembra 1961 vznikla v Ivanke pri
Bratislave odlúèená skupina Leteckého oddielu Ministerstva
vnútra Èeskoslovenskej socialistickej republiky, ktorá zabezpeèovala prepravu vládnych predstavite¾ov do Prahy, Brna a Ostravy. V tom èase disponovala len
2 lietadlami. Od vzniku sa-

èíslo. O skúsenosti pilotov svedèí
aj fakt, že od vzniku Slovenskej

mjr. Mgr. Marianna Paulíková,
PPZ

Èlovek sa cestou z kúpaliska zastaví na jedno pivo a hneï aká prudká zmena poèasia!

s kapacitou do 116 osôb a 2 dopravné lietadlá Jak–40 do 24

Trochu sa zasmejme
…na právnikoch
Skutočným pamätníkom letky je plk. Viliam
Polnišer. Jeho spomienky by vydali na knihu...
republiky neprišlo k žiadnemu incidentu.
V súèasnosti
má
Letecký
útvar MV SR k
dispozícii 2 dopravné lietadlá
typu Tu–154M

mostatnej Slovenskej republiky 1.
januára 1993 pribudol poèet lietadiel a pilotov, ktorí dovedna nalietali 14 359 letových hodín do 86
krajín sveta. Nevynechali ani najvzdialenejšie krajiny ako Èile, Japonsko, Argentínu, Austráliu a
Nový Zéland. „Letka“ prepravovala až 90% novovyrobených bankoviek pre Národnú banku SR,
ktoré sa tlaèili na Malte, resp. v
Anglicku. Uskutoènila mnoho humanitárnych letov do Iránu, Pakistanu, Turecka, Srí Lanky, na
Haiti, èi do Egypta. Piloti majú
nalietaných od 4000 do 12 000
letových hodín, èo je v leteckej
terminológii skutoène výrazné

munikácie a prevencie krajských
riadite¾stiev Policajného zboru.
Na základe ich zhodnotenia priebehu projektu,
ako aj výsledkov výskumu,
ktorý sa realizoval v rámci projektu môžeme
skonštatova, že
projekt sa stretol s mimoriadne priaznivým
ohlasom
tak
priamych úèastníkov, ako aj
spolupracujúcich subjektov,
ktorí vyšli v ústrety pri zabezpeèení priestorov na inštaláciu
interaktívnej
dielne, spolupracovali
pri
zostavení harmonogramov úèasti žiakov, zúèastnili sa na slávnostných otvoreniach projektu a pod.

osôb. Štyri vrtu¾níky Mi–171, jeden z nich od 3. októbra 2011 zabezpeèuje ochranu východnej
hranice, keïže MV SR ukonèilo
zmluvu so súkromnou firmou,
ktorá ju chránila dovtedy.
(KO KMV, 16. 11. 2011)

Chlapci, pokojne si tie peniaze nechajte. Èi ma oberiete vy alebo moja stará, to je vlastne jedno…

Rozdiely
Americký Národný inštitút
zdravia sa rozhodol používa na
svoje pokusy namiesto potkanov
právnikov. A to hneï z troch dôvodov:
A/ V tejto zemi je viac právnikov ako potkanov
B/ Vedci si k právnikom neutvoria citové puto
C/ Sú veci, ktoré potkan nedokáže
Presnos
Pýtajú sa matematika, fyzika a
právnika, ko¾ko je dva plus dva.
Matematik hovorí, že presne
štyri.
Fyzik sa opýta na presnos s
akou má poèíta a potom oznámi
výsledok: 4, 000000.
Právnik sa opýta: A ko¾ko
potrebujete, aby to vyšlo?
Zima
Súdny proces v Grónsku.
Sudca sa pýta obžalovaného:
Povedzte nám, kde ste boli v noci zo 14. októbra na 20. marca!
Špecializácia
Chlapík príde na poštu a všim-

ne si, že pred ním je plešatý èlovieèik, ktorý má pred sebou hromadu ružových obálok polepeJožko, pridaj sa!!!

ných srdieèkami. Na každú nastrieka trochu voòavky a preloží
ju na druhú kopu. Chlapík sa pýta: Èo to robíte?
– Rozosielam tisíc valentínskych pozdravov, podpísaných slovami: Hádaj, kto?!
Naèo to robíte? pýta sa chlapík.
– Som právnik špecializovaný
na rozvody…
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Ve¾mi pekný úspech našich stolných tenistov na Majstrovstvách Európy v Palerme

Aj „zemiak“ má svoju cenu!
V dòoch 3 – 7. októbra 2011 sa konali v talianskom Palerme 6. Majstrovstvá Európy policajtov v stolnom tenise.
Nášmu reprezentaènému družstvu v zložení: mjr. Ing. Milan Gramantík z OR PZ Prievidza, mjr. Mgr. Miroslav Urban
zo Sekcie kontroly a inšpekènej služby MV SR, nstržm. Tichomír Revaj z OR PZ Trebišov a stržm. Martin Gajdoš z
OR PZ Topo¾èany sa na sicílskom ostrove mimoriadne darilo.
V súaži družstiev si naši reprezentanti po víazstvách nad
Èeskou republikou 3:1, nad Bulharskom 3:1 a nad Tureckom 3:0
vybojovali prvé miesto v základnej skupine. V následnom štvrfinále porazili silnú anglickú reprezentáciu 3:1. V semifinále ich èakal favorit celého turnaja – Švédsko na èele s reprezentantom
Stenbergom, ktorým naši pod¾ahli
1:3.
V súboji o tretie miesto nám
èeskí reprezentanti vrátili prehru
zo základnej skupiny a po vyrovnanom súboji 3:2 nám zostala
za 4. prieèku iba „zemiaková“
medaila. V súaži jednotlivcov si
mimoriadne úspešne viedol Martin Gajdoš, ktorý sa zo 64 štartujúcich prebojoval až do semifiná-

le, kde ho vyradil spomínaný

Pred dôležitým semifinálovým zápasom spolu so švédskou reprezentáciou…
švédsky reprezentant Stenberg,
celkový víaz turnaja. V boji o
bronz pod¾ahol 1:3 Francúzovi
Lefebrovi. Aj ïalší naši reprezentanti dosiahli solídne výsledky,
keï sa Tichomír Revaj dostal
medzi 16 najlepších (vypadol s
celkovo tretím Francúzom Lefebrom) a Gramantík (vypadol s

Naše úspešné reprezentaèné družstvo

celkovým víazom Stenbergom) s
Urbanom (vypadol s celkovo druhým Dánom Fynskom), ktorí
postúpili do druhého kola. Dvoma
štvrtými miestami dosiahli naši
policajti jedno z najlepších
umiestnení v histórií slovenského
policajného športu.
Juraj Filan, UNITOP

Príjemný deò na strelnici v záujme dobrých osobných vzahov

II. roèník streleckej súaže Levièanov
V èasoch èastých zmien stanovených skupinových cie¾ov
a hodnotiaceho systému, avšak stále plného pracovného
nasadenia príslušníkov sa aj na OR PZ v Leviciach našli
kolegovia, ochotní prispie k organizácii II. roèníka streleckej súaže, ktorá sa konala 7.10.2011 v Horárni u Štefana Rácza v Novom Tekove okr. Levice. Okrem príslušníkov OR PZ Levice – èlenov IPA Levice a ZO OZP 8/63 Levice sa streleckej súaže zúèastnili policajti z Maïarskej
republiky, ktorí nás svojou prítomnosou v Leviciach poctili už druhýkrát.
II. Roèník streleckej súaže
otvoril svojim príhovorom vedúci
územnej úradovne IPA Levice
pplk. MUDr. Ladislav Valach

PhD., ktorý za prítomnosti riadite¾a OR PZ Levice pplk. Mgr. Miroslava Košúta privítal okrem našich policajtov aj príslušníkov

Turnaj štyroch družstiev priniesol víazstvo Košièanov

Policajti na korèuliach a s hokejkami – skvelý zážitok!
Naša ZO OZP v SR v Michalovciach prispela finanènou
èiastkou k organizácii hokejového turnaja štyroch mužstiev,

ktorý sa uskutoènil 4. 11. 2011
na miestnom hokejom štadióne
v Michalovciach. Turnaja sa zúèastnili mužstvá policajtov z Košíc, Prešova, Sobraniec a michalovský tím. Podmienkou pre
hráèov bola príslušnos k PZ.
Každé mužstvo zahralo 3 x 15
min. Turnaj bol zo strany organizátorov zorganizovaný na
100%, hráèi na ¾ade vypotili
nieko¾ko litrov potu. Na férový

priebeh zápasov dozerali skúsení ligoví rozhodcovia, ktorým
je potrebné vyjadri ve¾kú vïaku, nako¾ko si zakorèu¾ovali asi
najviac zo všetkých. Na prvom
mieste
skonèili
Košièania, druhí
boli chlapci z Prešova, na treom
mieste skonèili domáci Michalovèania a štvorku uzatvorili policajti zo Sobraniec.
Na záver by som chcel v mene nášho výboru poïakova J.
Leškovi z OO PZ Michalovce za
usporiadanie skvelého športového zážitku. Vidie, že aj pri
nároèných povinnostiach je
dobré a užitoèné urobi aj nieèo
prospešné pre telo.
Marek IHNACIK,
Predseda ZO OZP 10–27 pri
OR PZ Michalovce

… a na záver ešte spoloèné spomienkové foto!
ÚJKP z Ústavu na výkon trestu
odòatia slobody v Želiezovciach a
v neposlednom rade aj nášho bývalého kolegu, dlhoroèného riadite¾a OO PZ v Šahách Bc. Juraja
Králika, ktorý dnes pôsobí ako
podpredseda miestnej organizácie Asociácie policajtov vo výslužbe v Želiezovciach.
Tak ako v roku 2010, aj teraz
sme Jurajovi Králikovi poïakovali
za to, že ochotne oslovil našich

maïarských kolegov, predstavite¾ov zložiek, s ktorými vykonávame spoloènú obchôdzkovú službu na štátnej hranici od Šiah až
po hranicu okresu Ve¾ký Krtíš.
„Prestrie¾aním“ sa všetkými
parkúrmi si na svoje prišli všetci
zúèastnení, prièom v kategórii
družstiev napokon zvíazilo zmiešané družstvo v zložení práp. Peter Gunda ( z OO PZ Želiezovce)
a npor. Pavel Páchnik (z ÚVTOS

Želiezovce ); 2 miesto : npor.
Mgr. Zuzana Šedivá (OO PZ Levice) a npor. Mgr. Tomáš Szeiff;
3. miesto por. Libor Šedivý a Tibor Lukáè ( ÚVTOS Želiezovce).
Víazný ako aj putovný pohár v
kategórii jednotlivcov získal
npor.Tibor Lukáè z ÚVTOS Želiezovce, 2. miesto práp. Peter
Gunda z OO PZ Želiezovce, 3.
miesto npor. Pavel Páchnik z
ÚVTOS Želiezovce.
Èo uvies na záver? Asi to, že
v neposlednom rade, ako som už
na zaèiatku spomenula, nešlo len
o spojenie príjemného s užitoèným, ani o športové nasadenie
v zmysle „podstatné je zúèastni
sa a hlavné je zvíazi“, avšak
vïaka už spomenutým nadšencom, a v neposlednom rade všetkých zúèastnených akcia prispela
upevòovaniu dobrých osobných
vzahov v rámci medzinárodnej
spolupráce s našimi maïarskými
kolegami.
npor. Mgr. Jana Bittnerová,
podpredsedníèka ZO OZP
8/63 Levice

Smútoèné oznámenie
UPOZORNENIE!
Uzávierka nasledujúceho èísla bude 12. decembra 2011
Redakcia

S hlbokým žia¾om oznamujeme, že dòa 16. 9. 2011 náhle
zomrel
npor. Marián KOVÁÈ (nar. 23. 4. 1972),
naposledy zaradený na RHP Sobrance, OHK
Ve¾ké Slemence.
Ïakujeme všetkým príbuzným, kolegom, priate¾om a známym, ktorý nám pomohli zmierni žia¾ za
stratou milovaného èloveka, dobrého manžela a
otca.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
Smútiaca manželka a syn
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Varovanie (z) Wall Streetu
Uprostred New Yorku, len pár desiatok metrov od miesta, kde kedysi
stáli „dvojièky“, vyrástlo pred mesiacom stanové mesteèko. V spacákoch
a dekách tu odvtedy bivakuje nieko¾ko
stoviek ¾udí a cez deò sa k nim pridávajú ïalší. Varia, diskutujú a predovšetkým takýmto spôsobom protestujú proti narastajúcej nerovnosti v
americkej spoloènosti. Zuccotti Park,
kde sa to všetko odohráva, premenovali na Námestie slobody.
„Okupantov“ Wall Streetu spája
pocit hnevu a frustrácia z neobmedzenej moci bánk. Aj keï toto hnutie zatia¾ nemá jasne sformulované požiadavky, pre mnohých je predzvesou
nieèoho nového. Èrtá sa tak možno
akási ¾avicová odpoveï na konzervatívne Èajové hnutie, ktoré už má reálny vplyv na politiku. Posolstvo, ktoré
demonštranti prinášajú, je však úplne
zrejmé: „Proti 1 percentu boháèov z
Wall Streetu, ktorí všetko vlastnia a
riadia, stojíme my, ktorí zastupujeme
99 percent spoloènosti.“
A mnohí ¾udia sa s týmto postojom
stotožòujú. Medzièasom sa rady demonštrantov rozšírili. Hnutie Okupujte
Wall Stret podporili aj odbory a šíri sa
ïalej, èoho dôkazom bol aj globálny
protest, ktorý sa minulú sobotu uskutoènil až v 1 500 mestách celého sveta.
„Niektorí ¾udia neverili, že to bude
rás tak rýchlo. My sme si to však
ve¾mi priali, no a vidíte, dnes sa protestuje po celom svete. Nie je to ani
tak našou zásluhou, ale preto, lebo
každý národ má svoje vlastné problémy s ekonomickou nespravodlivosou,“ hovorí Kobi Skolnick, jeden z
organizátorov, ktorý v „centrále demonštrantov“ na dolnom Manhattane
trávi denne 12 až 16 hodín.
Od prvého dòa sa na protestoch
zúèastòuje aj Bob Nash (68). V ruke
drží transparent s nápisom, ktorý hlása, že bankám by sa nemalo jednoducho dovoli, aby mali nad ¾uïmi takú
obrovskú moc. Bradatý starec redaktorovi agentúry Reuters vysvet¾uje,
preèo sa protesty stretávajú s takým

pozitívnym ohlasom: „Príliš ve¾a ¾udí
trpí, preto sú protesty také ve¾ké. Príliš málo ¾udí vlastní príliš ve¾a a príliš
ve¾a ¾udí má príliš málo. Táto nerovnováha – to je kapitalizmus. Kapitalizmus je rakovina.“
Nash je živým dôkazom, že nejde
len o akýsi rozmar znudenej mládeže,
ktorá nevie, èo so
sebou. Súèasné
problémy sa bytostne týkajú aj
strednej vrstvy, ktorá po desaroèia
patrila k oporám americkej spoloènosti. Jej príslušníci tvrdo pracujú,
aby si mohli bra hypotéky na bývanie
a pôžièky, ktorými financujú štúdium
svojich detí, mnohí z nich však stratili
prácu a ich americký sen sa zaèína
rozplýva.
Aj o tom pred demonštrantami na
Wall Streete hovoril slovinský filozof
Slavoj Žižek, ktorý ich prišiel podpori:
„Povedia vám, že sme rojkovia. Skutoèní rojkovia sú však tí, ktorí si
myslia, že veci pôjdu donekoneèna
tak ako doteraz. My nie sme rojkovia.
Prebudili sme sa zo sna, ktorý sa mení v noènú moru. My niè nenièíme.
Sme iba svedkami toho, ako systém
nièí sám seba.“
„Obsadzovanie“ Wall Streetu je
pod¾a bývalého šéfa Svetovej banky
Josepha Stiglitza prejavom hlboko zakorenenej nespokojnosti, ktorá sa
rozšírila do znaènej èasti americkej
spoloènosti. Jej príèinou je pociovaný
nedostatok spravodlivosti, vysoká nerovnos a obrovské pochybnosti o
správaní sa ve¾kých bánk. Bola to práve Stiglitzova esej o 1 % najbohatších, uverejnená v magazíne Vanity Fair, ktorá dala hnutiu silný impulz,
lebo narastajúce nerovnosti ¾udia pociujú ako prekážku ïalšieho napredovania.
Urèitá miera nerovnosti je hnacím
motorom spoloènosti, jej súèasná podoba však dosiahla extrémne rozmery. V súèasnosti jedno percento najbohatších získava takmer štvrtinu príjmov celej americkej ekonomiky. Toto
jedno jediné percento má pod kontro-

Nariadenia a rozkazy prezidenta PZ
OKTÓBER

2011

NARIADENIA PREZIDENTA PZ
24. ktorým sa mení nariadenie prezidenta Policajného zboru
č. 18/2011 o činnosti základných
útvarov služby poriadkovej polície Policajného zboru
25. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 6/2010 o postupe pri
evidovaní vozidiel v znení nariadenia prezidenta Policajného
zboru č. 11/2011
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
77. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
56/2011 o metodickej príručke k
hodnotiacemu systému a ku
kariérnemu postupu príslušníkov
Policajného zboru

78. o vykonaní streleckej prípravy zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
oddelenia fyzickej ochrany objektov a kuriérnej služby odboru
ochrany objektov Prezídia Policajného zboru
79. o vykonaní nočných strelieb príslušníkov Policajného
zboru určených útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zaradených do I. výcvikovej skupiny
80. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaradených do I. výcvikovej skupiny
81. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 10/2011 o zriadení skúšobných komisií na vykonanie
záverečných vyšetrovateľských
skúšok príslušníkov Policajného
zboru

lou až 40 percent bohatstva. Takáto
nerovnováha bola v Spojených štátoch naposledy tesne pred zaèiatkom
ve¾kej hospodárskej krízy v roku 1928.
Potom príjmové nerovnosti klesali a
stúpa zaèali až v 80. rokoch minulého storoèia s nástupom Ronalda Reagana. V roku 1950, keï stredná trieda
zažívala rozkvet, rozdiel medzi platmi
šéfov a zamestnancov boli 30:1. V
prvej dekáde 21.
storoèia sa tento
pomer zvýšil na
500 k jednej!
Obrovské disproporcie, ktoré zaèali narasta na Západe po páde
Berlínskeho múra, nemohli zosta nepovšimnuté. Známy britský historik
Tony Judt tejto téme venoval svoju
poslednú knihu Zle sa vodí krajine,
ktorá vyšla minulý rok tesne pred jeho
smrou. Uviedol ju citátom írskeho románopisca Olivera Goldsmitha: „Zle
sa vodí krajine, ktorá padla za obe
obrovským zmenám, kde sa hromadí
bohatstvo, ale ¾udskos upadá.“
Aj keï táto pochmúrna veta bola
vyslovená na margo britskej urbanizácie a industrializácie v 18. storoèí,
tieto slová sú nanajvýš aktuálne aj v
súèasnosti, ktorú charakterizujú naj-

mä narastajúce nerovnosti. Pod¾a Tonyho Judta krik¾avé rozdiely medzi
osobným prepychom na jednej strane
a zanedbanosou verejného sektora
sú do oèí bijúce. Odrážajú súèasný
stupeò úpadku zmyslu pre potreby a
záujmy celku a podrytú spoloèenskú
súdržnos a solidaritu. Judt v knihe píše, že ak sa niè nezmení, môžeme
oèakáva mohutné spoloèenské otrasy. Neprešiel ani rok a jeho slová sa
zaèínajú napåòa.
Okázalé bohatstvo doslova vyráža
dych. Pod¾a reportáže televízie CNBC
v roku 1985 žilo v USA iba 13 miliardárov, dnes ich je viac ako tisíc!
Vïaka Reaganovi a neskôr najmä
Bushovi ml. získali nesmierne daòové
ú¾avy. Z ich úst èasto poèu argument,
že zvýšenie daní pre superbohatých
by ohrozilo tvorbu pracovných miest,
lebo by nemali dostatok prostriedkov
na investovanie do biznisu. Lenže ako
ukazuje spomínaný dokument, títo ¾udia, doslova sa topiaci v peniazoch,
na nich len sedia. Užívajú si rozprávkové bohatstvo, zatia¾ èo bežný èlovek žije v èoraz väèšej neistote.
Hlavná postava dokumentu miliardár Tim Durham z Indiany sa vyberie do Londýna na aukciu, kde neváha

za historický Rolls– Royce zaplati
viac ako 3,3 milióna libier (!), aby mohol rozšíri svoju zbierku veteránov,
pozostávajúcu z viac ako 70 áut.
Explózia súkromného bohatstva je v
ostrom kontraste so životom bežných
¾udí.
Príbehy o tom ako ¾udia prišli o
prácu, ako nevládzu spláca hypotéky
a zdravotné poistenie, ako dlhujú bankám splátky za pôžièky na štúdium, sa
neèítajú vôbec ¾ahko. To nie sú nijakí
špinaví hipíci a ¾avicový lumpenproletariát, ale obyèajní ¾udia, ktorí nevedia
ako ïalej.
Ekonóm Paul Krugman, držite¾ Nobelovej ceny za ekonómiu, vo svojom
komentári Panika plutokratov uverejnenom v denníku New York Times
sa preto oprávnene zastáva protestujúcich a o bankároch píše: „Títo ¾udia
nie sú Steve Jobs. Títo ¾udia zbohatli
vytváraním finanèných schém, bez toho, aby americkým obèanom priniesli
nejaké jasné výhody. Naopak: dozvuky ich nezodpovedného správania pociujú desiatky miliónov amerických
obèanov dodnes.“
Aj preto okupujú Wall Street.
(Marián Repa, Pravda.sk,
25. októbra 2011)

Len spoloène sme silní!
OZP v SR

Tvoja šanca je v odboroch.
Staò sa èlenom Odborového zväzu polície v SR,
odbory Ti pomôžu.

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

Dôstojná životná úroveò - naše právo
Niè nie je samozrejmé!
Bez odborov
nie je možná kontrola 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

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

Tvojím advokátom sú odbory
l Odbory poskytujú svojim èlenom
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
Ïalšie informácie na adrese: OZP v SR, Pribinova 2, 810 72 Bratislava alebo na intranetovej stránke pod našou hlavièkou,
e-mail: ozpvsr@minv.sk, tel: 09610/51950, 58 fax: 09610/59096
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