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l Niè tak ne vie rozví ri�
disku siu, ako ta rifné trie dy, prí-
platky, odme ny. Skrátka pe nia -
ze. Po tvr di li to aj reakcie ¾u dí
na spô sob odme òo va nia v zá -
ve re ro ka, keï šty ria krajskí
riadi te lia roz ho do va li pod¾a
iných kri té rií, ako ich ïalší ko -
le go via. Èo vy na to?

Odme ny vždy vy vo lá va jú roz -
ruch, mno hým ¾u ïom chý ba se -
bakri tickos�. Lenže keï chý ba
spra vodli vos� v odme òo va ní… V
záujme skonèe nia ku loárnych
informá cií sme po žia da li re dakciu
o zve rejne nie otvo re né ho, aj keï
ano nymné ho lis tu a po žia da�
kompe tentných o zauja tie sta no -
vis ka k ne mu. V zá sa de ne mám
rád ano ny my, pre to že si mys lím,
že ak má me ži� v atmosfé re ano -
ny mov, tak je to neš�astie pre ce -
lú spo loènos�. Ne ma li by sme sa
bá� podpí sa�, ak si sto jí me za ve -
cou. Ani štýl lis tu ne bol celkom
pod¾a môjho gus ta, viac sluš nos ti
ni kdy ne zaško dí, pre to že keï nie
som sluš ný k iným, ne mô žem èa -
ka� ani slušnos� vo èi mne. Na
dru hej stra ne, zve rejne ný list bol

asi najslušnejší zo všetkých, kto -
ré sme do sta li. Pre to pad lo
rozhodnu tie publi ko va� ho, pro -
blém sa do tý kal ve¾kých sku pín
po li cajtov, mal objektívny zá klad
a evi dentne sa do tý kal aj plne nia
jed nej z podmie nok, kto ré sme
da li vo vz�a hu k spo lu prá ci na
hodno tia com systé me. Pre to sme
otvo ri li disku siu na té mu odmien
– s cie¾om, aby kom pe tent ní na -
pra vi li chy bu, kto rú spra vi li, aby si
všetci uve do mi li dôsledky ne do -
mysle ných roz hod nu tí. Po li cajná
prá ca je tí mo vá, v ta kejto inšti tú -
cii sa na výsledkoch mu sia po die -
¾a� všetci. Ak existu jú úse ky, kde
to tak nie je, po tom ich ne potre -
bu je me a je po vinnos�ou nadria -
de ných ta ké to úse ky urýchle ne
zru ši�.

l Ako ste bo li spo kojní s
reakcia mi oslo ve ných?

Mu sí me po ža do va�, aby v spo -
loènosti vlád la spra vodli vos� a
záslu ho vos� aj pri ude ¾o va ní
odmien. Ve rím, že ná pra va – aj
vïa ka úèinkom otvo re né ho lis tu –
na sta ne, ve rím, že funkcio ná ri si
tieto ve ci uve do mi li. A to je len

dobre, pre to že odstrá ne nie skri -
vodli vosti v odme òo va ní na po má -
ha upevòo va� súdržnos� ko lektí -
vov a je v prospech bu dú cej pra -
covnej vý kon nos ti v PZ. Stá le
však tr vám na jednotnom princí -
pe: ak sme po sudzo va li funkèné
útva ry a ho vo ri li sme o konkrét-
nych podmienkach pre vznik ná -
ro ku na ude le nie odme ny, to isté
by ma lo pla ti� aj na úrov ni riadia -
cich útva rov a aj na úrov ni pre zí -
dia.

l To zna me ná, že ne pla ti lo?
Ho vo rím, že by ma lo pla ti�.
l A má me tu evergrín v po -

do be hodno tia ce ho sys té mu.
Podnie til do konca ne dávne
zvo la nie mi mo riadne ho za sa -
da nia predsedníctva OZP v SR.
Dô vo dy?

Je mno ho ¾u dí, kto rí po chy bu jú
o všetkom. Tak je to aj s poh¾a -
dom èasti po li cajtov na hodno tia -
ci sys tém. Od bo ro vý zväz po lí cie
v SR, ani ja osobne ne me ní me
ná zor na potre bu objektívne ho
hodno tia ce ho sys té mu, ve ci sa
však vy ví ja jú a stretli sme sa, aby
sme si po ve da li, kde sme a ako v
tejto ve ci ïa lej. Aby bol jas ný aj
môj po stoj, odpo rú èam kaž dé mu,
aby si pozrel v  archí ve STV zá -
znam re lá cie Sprá vy a ko mentá re
z 13. ja nuá ra 2011, kde som sa
krát ko pred 22. ho di nou stre tol s
po li cajným pre zi dentom a dis ku -
to va li sme na té mu zro du hodno -

tia ce ho sys té mu. To, èo som po -
ve dal vte dy, pla tí aj te raz. Nech si
to po chy bo va èi s odstu pom èa su
pozrú a nech si uve do mia, že
mož no sú úse ky, kde sa dá va jú
pe nia ze za mestnancom za niè.
Po lí cia by však ne ma la patri� k ta -
kýmto úse kom, ma la by by� inšti -
tú ciou, kde sa pe nia ze dá va jú ¾u -
ïom za vy ko na nú prá cu a je v
záujme spra vodli vosti v odme òo -
va ní, aby exis to val sys tém, kto rý
bu de hodno ti� po diel za -
mestnanca na výsledkoch cel ku.
Môj odbo rársky sen je, aby bol
sys tém odme òo va nia objektívny,
aby roz ho do val len vý kon po li caj -
ta, a nie ka ma rátske kry tie, ro din -
né väzby èi aký ko¾vek iný fak tor.
Ak som za mestna nec s dlho do bo
ve¾mi dob rý mi výsledka mi v prá ci,
tak by som mal ma� v tejto firme
per spek tí vu v hodno te ní a v ka -
riérnom postu pe. Ïalší môj sen
je, aby nás riadi li ¾u dia kva li fi ko -
va ní a kva lit ní, ta kí, èo pozna jú
prá cu svo jich podria de ných. To je
môj poh¾ad a ak o tom niekto po -
chy bu je, ak si mys lí, že by to ma -
lo by� inak, mô že me do tejto
disku sie vstú pi�. Ta ký to èlo vek sa
buï mý li ale bo chce svo ju
neschopnos� kry� pod po rou
kliente lizmu v pra covných vz�a -
hoch.

l Disku sia na predsedníctve
dospe la k zá ve rom…

O tom všetkom sme na pred-

sedníctve dis ku to va li. Hodno tia ci
sys tém jednoznaène potre bu je -
me pre nás všetkých, je spo loèný
záujem, aby bol èo najkva litnejší
a je pre to uži toèné, aby sme k to -
mu to skva litne niu prispe li v èo
najširšej miere. Uve diem už aj pr -
vý po zi tívny príklad: pso vo di ne -
bo li za ra de ní v hodno tia com sys-
té me, te da v niekto rých kra joch
ani odme ne ní. A kto si do vo lí
tvrdi�, že sa pso vo di ne po die ¾a jú
na plne ní sku pi no vých cie¾ov?
Náš ko le ga, pso vod, vy pra co val
ná vrh hodno tia ce ho sys té mu pre
pso vo dov. Ná vrh bol postú pe ný
na pre zí dium a bol pod¾a mo jich
informá cii plne akcepto va ný bez
zmien. To to je tá ces ta, kto rú si
predsta vu je me, pre to že ak sa
to¾ko – èas to prá vom – spo -
chybòu je to, èo prí de zho ra, tak
ukážme, že to vieme lepšie uro bi�
my zospo du a ako si to po sta ví -
me, pod¾a to ho bu de me ži�.

l Vi dí te te da chy bu riadia -
cich pra covní kov v do te rajšom
prístu pe k hodno tia ce mu sys -
té mu?

Mys lím si, že bo li sla bo za po -
je ní do je ho tvor by. Mne chý bal
pre nos po stránke riadia cich
funkcio ná rov a za po je nie ma -
nažmentu do rieše nia prob lé mov.
Se del som na ne jed nej po ra de
kraj ských riadi te ¾ov s po li cajným
pre zi dentom a sle do val som

M. Lit va: „Od bo ry si vy bra li �ažšiu ces tu…“
V no vembro vom èís le PO LÍ CIE sme otvo ri li disku siu k
odme nám, kto ré èas� po li cajtov do sta la, ïalšia za sa nie…
Aj k tejto té me sa re dakcia PO LÍ CIA vra cia v konco -
roènom rozho vo re s predse dom OZP v SR Mi rosla vom
Litvom.

(Pokraèovanie na strane 2)

Lás ky, š�astia ho di ny, 
v kru hu svo jej ro di ny, 

uži te si spo Loène, 
krásne sviatky vianoèné 

a nech dLho prevLá da 
no vo roèná ná La da.

to všetko vám pra je od bo ro vý
zväz po Lí cie v sr

Konco roèný roz ho vor s predse dom OZP v SR: o odme nách a hodno tia com systé me
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M. Lit va: „Od bo ry si vy bra li �ažšiu ces tu…“
disku siu, tá však pri po mí na la skôr
mo no lóg. A to predsa ne bo la iba
chy ba pre zi den ta, ale aj ostat -
ných zú èastne ných. To to by si
mal ma nažment uve do mi�, že
zodpo ve dá za vý sled ky úse kov,
kto ré riadi a mu sí by� za po je ný do
èin nos ti, ne mô že sa hra� na
màtve ho chro bá ka. Riadia ci pra -
cov ník ne mô že èa ka� so za lo že -
ný mi ru ka mi v oba ve, aby neuro -
bil chy bu.

l OZP sa do ka libro va nia
sys té mu za po jil od za èiatku,
utvo ri li sa pra covné sku pi ny, o
postu pe príprav sme prie bežne
in for mo va li. Bo lo to má lo?

Pra covné sku pi ny spl ni li svo ju
úlo hu v medziach svo jich mož -
nos tí. Ak ešte dnes sys tém nie je
ži vo ta schop ný, tak je to po diel
všetkých, kto rí sa ne za po ji li.
Dnes pri chádza me s ini cia tí vou
dopra co va� sys tém zospo du, pre -
to že ešte to nie je ono, ale exis-
tencia hodno tia ce ho sys té mu, je -
ho objektívnos� a a funkènos� je
záujmom kaž dé ho pra cov ní ka,
kto rý ro bí z presvedèe nia a sna ží
sa zo se ba dosta� ma xi mum.
Absencia hodno tia ce ho sys té mu,
ale bo je ho ne do ko na los� mô že
vy ho vo va� len ¾u ïom, kto rí cho dia
do prá ce z pri nú te nia, bez záuj-
mu, kto rí nie sú sto tožne ní s inšti -
tú ciou, v kto rej pra cu jú. Ta kí bu dú
vždy kri èa�, že sys tém je zlý a
najlepšie je úplne ho zru ši�, aby
ná ho dou ne od ha lil ich sla bú vý -
konnos�.

l Po li cajný pre zi dent v roz-
ho vo re pre PO LÍ CIU po ve dal,

že si vá ži pod po ru odbo rov vo
vz�a hu k hodno tia ce mu sys té -
mu.

Ro bí me všetko pre to, aby
sys tém fun go val a aby vlád la
spra vodli vos�. S pá nom pre zi -
dentom sme na šli zho du v tom,
že sys tém je potrebný. Ne tvr dím,
že sys tém v dnešnej po do be a
ako fi nálny pro dukt, ale princíp je
správny.

l Èo te da ïa lej?
V zmysle zá ve rov z ro ko va nia

predsedníctva na vrh ne me na naj-
bližšej ra de predse dov (roz ho vor
sa usku toènil v 49. týždni – pozn.
red.), aby sme zvý ši li za po je nie
na šich ¾u dí z vý ko nu do ana lý zy
sú èasnej verzie sys té mu hodno -
te nia, na vrh ne me rozší re nie pra -
covných sku pín a bu de me oèa ká -
va�, že sku pi ny sformu lu jú takpo -
ve diac vlastný poh¾ad na sys tém
hodno te nia prá ce po li caj ta. Bu -
dem pre sadzo va�, aby sme v ta -
kej ale bo ona kej po do be pra co -
va li na vy ci ze lo va ní konkrétne ho
hodno tia ce ho sys té mu, kto rý za -
medzí kliente lizmu v slu žobnom
po me re v kaž dej je ho forme. Svo -
jím spô so bom te da chce me po -
silni� bu do va nie sys té mu – v úvo-
dzovkách – zospo du. Istotne, nie
všetci riadia ci pra cov ní ci sa sto -
tož ni li s predsta vou, že sú tu od -
bo ry, kto ré zastu pu jú záujmy za -
mestnancov. Spra vodli vé odme -
òo va nie ne po chybne je ta kýmto
záujmom za mestnancov. To to si
tre ba uve do mi� na oboch stra -
nách. A aj to, že dob ré pra covné
vý sled ky sú tam, kde od bo ry
dobre spo lupra cu jú s ve de ním nie

v zmysle ústupkov, ale v tom, že
má me jas né spo loèné ciele a
spo loène h¾a dá me opti málne
nasta ve nie prostriedkov. Jedným
z nich je prá ve spra vodli vý sys -
tém odme òo va nia, kto rý umož ní
mo ti vo va� pra covní kov tak, aby
sa sna ži li po dá va� v prá ci ma xi -
málne vý sled ky a zá ro veò bu de
pô so bi� ako biè na tých ostat -
ných. Má to by� aj korbáè na ne -
schop ných ma na žé rov a
perspektívne èa ká me, že hodno -
tia ci sys tém poslú ži ako ná stroj
na rovno merné rozlo že nie zá �a že
v po lí cii, le bo stá le tu ešte má me
ko ne chov né a ko ne �ažné. Silno
to cí ti me aj pri sku pi no vých
cie¾och, pre to že chov né ešte ani
ciele ne ma jú. To všetko tre ba
zme ni�. Ilú ziou ¾u dí je, že sa to dá
zo dòa na deò, že to ide bezbo -
lestne a bez ich osobné ho pri èi -
ne nia. Od bo ry si vy bra li �ažšiu
ces tu, ale dlho do bo ide me
správnym sme rom.

l Èi že sa niè ne kon èí…
Hodno tia ci sys tém mu sí by�

spra co va ný, ale opa ku jem, ne po -
ve da li sme, že je ta kým te raz a v
tejto po do be. Na to je tu obdo bie
do konèe nia ka librá cie, nasta ve -
nia skú šobnej pre vádzky, jej vy -
hodno te nia a po tom nastú pi me -
cha niz mus každo denné ho použí -
va nia. Som tech nik, pra co val som
na ve decko technickom roz vo ji.
Keï sme nieèo ro bi li a zisti li sme,
že sme ne po uži li opti málne rieše -
nie, tak sme mu se li za de fi no va�
sla bé miesta aj vý ho dy. Èi že je
nut ná ana lý za. Z to ho po tom
vznik ne vy lep še ný pro jekt, kto rý

sme ru je k da né mu cie¾u. Ten sa
ne me ní. Dob rý ma na žér te da mu -
sí ma� schopnos� pouèi� sa z
chýb, vystrí ha� sa pred ich opa ko -
va ním, mu sí ve die� aktívne za po -
ji� do rieše nia ce lý ko lektív a po -
tom má šancu do siahnu� dob rý
výsle dok. Ak si mys lím, že to uro -
bím sám, ak mám v tí me ¾u dí, kto -
rí sa iba ve zú, tak po tom je to
mo ja ve¾ká ma na žérska chy ba.
Tiež je chy bou pre sadzo va� sys -
tém ná si lím. ¼u dí mu sí me
presvedèi�, predsta vi� im sys tém,
pri pusti� disku siu, pri pusti� po -
chyb nos ti. Te da, ak ho vo rí me o
hodno tia com systé me, o týchto ri -
zi kách sme ve de li. V ob las ti
riade nia sú ne bez peè ní ¾u dia, kto -
rí sa ne ve dia pouèi� z vlastných
chýb.

l Po viem to na ro vi nu – ne -
je den po li cajt dú fa, že po
vo¾bách no ví ¾u dia na èe le po -
lí cie sys tém ho dia do ko ša.

Po pr vé – nie som veštec. Po
dru hé – bo la by to rovna ko ve¾ká

chy ba. Ana lý za je potrebná, dob -
rý hodno tia ci sys tém však potre -
bu je vo vlastnom záujme kaž dý
po li cajt, kto ré ho prá ca ba ví.

Má me ko niec ro ka, vo¾by
pred dve ra mi, krí zu už aj v obý -
vaèke. Èo v ta kej chví li popra -
je te?

Všetkým pra jem najmä zdra -
vie, š�astie, múdre a uvá že né
rozhodnu tia v nadchádza jú com
ne ¾ahkom ob do bí. Všetkým
nadria de ným pra jem, aby sa
sprá va li k podria de ným tak, že až
raz ne bu dú vo funkcii, aby sa ma -
li kde vrá ti�, aby moh li kaž dé mu
pozrie� do oèí. Ro bí me vo firme,
kto rá pra cu je pre obèa nov za ich
pe nia ze. Nadria de ní by pre to ma li
po všetkých stránkach utvá ra�
podmienky umožòu jú ce za -
mestnancom ma xi málny vý kon. A
podria de ní by si za sa ne ustá le
ma li uve do mo va�, že za pe nia ze
obèa nov je ich po vinnos�ou odvá-
dza� v prá ci ma xi mum.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 1)

Slá va Bo hu na vý sostiach a na ze mi po koj ¾u ïom

dob rej vô le. Lk 2,14

Ra dost né a po že hna né Viano ce a š�ast ný no vý rok

2012

Vám že lá

Da ni el Lipšic

mi nister vnútra

Slo venskej re pub li ky
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l Bol to váš pr vý ce lý rok
pô so be nia vo funkcii. Ako ho
hod no tí te?

Má me za se bou ná roè ný, až
�ažký rok. V mno hých sme roch ho
však vní mam ako úspešný, v
niek to rých oblastiach ve¾mi ús -
peš ný – keï po ze rá me na vý sled -
ky, kto ré re zort v k¾ú èo vých
oblastiach do sia hol. Ná roè ný rok
to bol pre to, že sme sa sí ce ná de -
ja li v sko ré ukonèe nie dozvu kov
krí zy, v reali te však vi dí me pres ný
opak. Krí za ne skon èi la, prehl bu je
sa a bu de ma� ve¾mi vážny do pad
v mno hých sme roch na ce lú Eu -
rópsku úniu, vrá ta ne na šej re pub -
li ky. V tom to sme re bol uply nu lý
rok ná roè ný, pre to že sme hospo -
dá ri li s prostriedka mi bez va lo ri -
zá cie opro ti ro ku 2010. Po diel dis-
po ni bilných zdro jov v no mi nálnej
hodno te bol niž ší o pä� percent,
èo v reáli, pri zoh¾ad ne ní inflá cie,
predsta vo va lo zní že nie zdro jov
takmer o de sa� percent v ob las ti
bežných a mzdo vých vý davkov.

l Chý ba li pe nia ze na vše li -
èo…

O ka pi tá lo vej ob las ti ani ne ho -
vo rím, tam bol pre pad o pä�de siat
percent, èo má pre každú orga ni -
zá ciu, èi už štátnu ale bo súkrom-
nú, významne ne ga tívny do sah.
Ve¾mi po zi tívne však hod no tím, že
za týchto fi nanèných podmie nok
sa nám po da ri lo za bezpe èi� plne -
nie všetkých hlavných úloh.
Najmä Po li cajný zbor má naozaj
vý ni moène dob ré vý sled ky z
poh¾a du plne nia sku pi no vých cie -

¾ov. Ve¾mi dob ré vý sled ky má Ha -
siè ský a zá chran ný zbor v ob las ti
zá chra ny spo lo èenských hodnôt.
Progres z poh¾a du re zor tu vi dím v
ob las ti informa ti zá cie a elektro ni -
zá cie ve rejnej sprá vy ako služ by
obèa nom. Už vy dá va me elek tro -
nic ké tech nic ké preu ka zy, pra cu je
sa na elek tro nic kých obèianskych
preu ka zoch a ïalších pro jektoch
informa ti zá cie aj pre opti ma li zá ciu
vnú torné ho cho du re zor tu. Ve ¾a
sme uro bi li aj v ob las ti In teg ro va -
né ho zá chran né ho sys té mu. Po
ve¾kých problé moch IZS v pred-
chádza jú cich ro koch sme do ká za -
li sta bi li zo va� sie� pre ope rá to rov
a za bezpe èi� rýchlos� a spo ¾ahli -
vos� sys té mu, ho ci to nie je úlo ha
na je den rok a vo èi sta vu v štá -
toch zá padnej Euró py má me ešte
èo do bie ha�. Všetci, kto rí sa na
týchto úspe choch po die ¾a li, zaslú -
žia si ve¾ké po ïa ko va nie a uzna -
nie, pre to že pra co va li naozaj v
s�a že ných podmienkach.

l Má me èer stvo schvá le ný
roz po èet pre rok 2012. Váš
poh¾ad?

Pô vodné vý cho diská bo li ove ¾a
horšie. Po da ri lo sa nám ro ko va -
ním s mi nisterstvom fi nancií ako
aj na vlá de do siahnu� na vý še nie o
70 mi lió nov eur, z to ho 43 mi lió -
nov eur v pre vádzko vých ako aj v
ka pi tá lo vých vý davkoch. Je to bá -
za po rovna te¾ná s ro kom 2011, èo
pre iné re zorty ne pla tí. Sme to tiž
je den z má la re zortov, kto rý do -
stal v rozpoète opro ti ro ku 2010
pri da né. Najviac som pri ví tal

úpra vu v ob las ti pre vádzko vých
vý davkov, pre to že tam nás naj -
viac tla èi la a tla èí to pánka, veï
do pa dy nut ných úspor ných opat-
re ní vní mal v každo dennej prá ci
vlastne kaž dý za mestna nec re -

zor tu. V rám ci mož nos ti sme te da
pre rok 2012 uro bi li ma xi mum, ale
nie je to opti málne. Opä� sa jasne
uka zu je, že Slo ven sko má zá -
sadný pro blém v ob las ti zdro jov
na pre rozde ¾o va nie, má najnižší
vý ber da ní v rám ci ce lej Eu róp -
skej únie. Keï zá padné štá ty pre -
rozde ¾u jú cca 45 percent HDP,
Slo ven sko len približne tre ti nu. A
ten rozdiel vo vý be re da ní, ne ho -
vo riac o celko vom obje me HDP,
te da o vý kon nos ti eko no mi ky, je
ve¾mi cí ti�. Náš re zort má na -
príklad roèné od pi sy vy še 200 mi -
lió nov eur. To zna me ná, že na ka -
pi tá lo vé vý davky by sme ma li do -
stá va� približne to¾ko.

l Rea li ta bo la iná?
Vla ni sme – aj to najmä vïa ka

na šim ak ti vi tám – zís ka li ne ce lých
sto mi lió nov eur, èi že ani nie po -
lo vi cu. Na rok 2012 je to aj s mi -
mo rozpoèto vý mi prostriedka mi
približne 70 mi lió nov, èi že tre ti na

opro ti opti málnej potre be. Tieto
obmedze né prostriedky bu de pot -
rebné oriento va� pre dovšetkým
na obme nu existu jú ce ho ma jet ku
a vy ba ve nia. Keï to zhrnie me,
rok 2012 bu de z viace rých prí èin
ve¾mi turbu lentný. Je jas né, že
nielen u nás, ale v ce lej EÚ.

l No vé zbra ne pre po li -
cajtov?

Všetci zrejme ve dia, že je to
pro blém ve rejné ho obsta rá va nia,
le gisla tí vy, kto rá s ním sú vi sí.

l V re zorte pre bie ha ko -
lektívne vy jedná va nie. Opä� je
to o pe nia zoch, no nielen…

To ho roèné ko lektívne vy jedná -
va nie nie je jed no du ché, obe stra -
ny ma jú svo je hra ni ce, ale mu sím
podèiarknu�, že si ve¾mi vá žim
dlho do bo ko rektný prístup zástup-
cov za mestnancov pri ko lek tív -
nom vy jedná va ní a fakt, že pred-
sta vi te lia OZP v SR sí ce vystu pu -
jú ve¾mi tvr do a jasne na stra ne
za mestnancov, ale vždy fé ro vo.
Ve dia predlo ži� aj ve¾mi podnetné
ná vr hy na mož né rieše nie prob lé -
mov. Sú tu ešte niekto ré otvo re né
ve ci (pozn. red.: roz ho vor sa
usku toènil 9. 12. 2011), ale mys -
lím si, že sa nám po da rí do siahnu�
do ho du pre všetkých za mest -
nancov re zor tu v zá ve re ro ka a
urèe nie ter mí nu pod pi su ko lek -
tívnych zmlúv bu de už len tech -
nic ká otáz ka.

l Blí ži sa èas vianoèný, ¾u -
dia ma jú, ale bo by as poò ma li
ma� bližšie k se be. Od bo ro vý
zväz po lí cie v SR sa ve¾mi usi -
lu je po má ha� ¾u ïom z nášho
re zor tu, kto rí sa nie z vlastnej
vi ny ocit li v núdzi, po stih la ich
ne ja ká osobná tra gé dia – èi
pria mo ich, ale bo ro din ných
príslušní kov. V PO LÍ CII, aj na

we be sme zve rejni li vý zvu, aby
základné orga ni zá cie ozná mi li
kaž dý prí pad hod ný zre te ¾a.
OZP v SR te raz h¾a dá efektívny
spô sob, ako za bezpe èi� pro-
striedky na tú to adresnú po -
moc. Zbierka Euro pre onko ló -
giu, kto rú or ga ni zo val re zort,
bo la vo vý sled ku ve¾mi priazni -
vá, stá le však vi dí me na je -
fektívnejšiu ces tu vo vy uži tí
mož nos ti, kto rú nú ka da òo vá
le gisla tí va, a to je ve no va nie
dvoch percent z odve de ných
da ní konkrétne mu ad re sá to vi.

Úprimná ¾udskos� po má ha
všet kým – zlep šu je náš ži vot, zvy -
šu je vzá jomnú úctu, bu du je hod -
no to vý a cha rak te ro vý zá klad
spo loènosti. Na ša spo loènos� sa
od týchto základných hodnôt vo
svo jom vý vo ji èiastoène od klo ni la,
potre bu je me sa vrá ti� k vzá jom -
nosti, k ¾udskej spo lu patriè nos ti a
vzá jomnej po mo ci v �ažkých chví -
¾ach. Kaž dý si mu sí uve do mi�, že
to, èo sa vèe ra sta lo môjmu ko le -
go vi ale bo je ho ro di ne, mô že sa
zajtra sta� mne. Spo loène s OZP
v SR vi dí me v dvoch percentách
šancu využi� po ten ci ál ve¾kosti
nášho re zor tu, veï má me 36–ti síc
za mestnancov. Je na odbo roch a
na nás, ako do ká že me svo ji mi
informaèný mi ka nálmi oslo vi�
nielen èle nov OZP, ale aj ïalších
¾u dí v re zorte. Bu dem v blízkom
èa se ro ko va� s ve de ním OZP, aby
sme do hod li spô sob, ako mô že -
me by� ná po moc ní pri utvo re ní èo
najjedno duchšie ho me cha nizmu
pre da ro va nie dvoch percent
odve de ných da ní v prospech tých
¾u dí z nášho re zor tu, kto rí najviac
potre bu jú po moc.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Ve dú ci slu žobné ho úra du MV SR: �ažký rok, v mno hých sme roch však úspešný

Mar cel Kli mek: „Krí za ne skon èi la, prehlbu je sa“
�ažký rok za na mi, s akou bi lanciou? Èo ho vo rí roz po èet
2012? S tý mi to i ïalší mi otáz ka mi sa re dakcia PO LÍ CIA
ob rá ti la na ve dú ce ho slu žobné ho úra du MV SR Ing. Mar-
ce la Kli me ka.

l Pán pre zi dent, keï sa
po ohliadne te za se ba, aký to
bol rok? Po kúste sa o urèi tú bi -
lanciu, èo sa vám po da ri lo, kto -
ré zá me ry hod no tí te ako ús -
pešné, èo vás po te ši lo?

Keï sa sna žím re ka pi tu lo va�, a
to vlastne ro bím mi ni málne od 13.
októbra, najsilnejší môj po cit je
ob rov ský po cit vïa ky vo èi po li -
cajtom, kto rí v tom to ro ku pra co -
va li tak ako pra co va� ma li –
napriek všetké mu, èo sa oko lo
nás v tom to ro ku dialo. Mám na
mys li najmä me diálny tlak, sna hu
mé dií vy be ra� len ne ga tí va a na -
fu ko va� ich, vyh¾a dá va� v po li -
cajnej prá ci len prehma ty a ma -
so vo ich publi ko va�. Viem, že
zne chu co va li aj rôzne interpre tá -
cie no vé ho sys té mu riade nia, kto -
ré bo li prak tic ky vždy skresle né a
ich cie¾om bo lo de ho nesto va� po -
li cajtov. Napriek to mu všetké mu
po li caj ti pocti vo pra co va li, o èom

svedèia vý sled ky Po li cajné ho
zbo ru. Som nesmierne vïaèný
všet kým po li cajtom, kto rí sa ne -
da li zne chu ti� a riadne, ini cia tívne
ro bi li to, èo po li caj ti ro bi� ma jú. Aj
tu sa po tvr di lo, že nech si mé diá
ho vo ria èo chcú, v drvi vej väèši ne
po li cajtov ostá va po cit hr dos ti a
po vin nos ti chrá ni� ¾u dí, po má ha�
im aj ces tou zni žo va nia kri mi na li -
ty, objasòo va ním trestnej èin nos -
ti, rozma ni tou pre venciou.

l Ten rok bol rozhá da ný,
kaž dý bo jo val s kaž dým, po -
kojnej pra covnej atmosfé re to
urèi te nepri dá va lo. Ako sa to
odzr ka dli lo na odcho do vosti?

Bo li vl ny ne chu ti, bo li tenden-
cie k ma sívnym odcho dom, v
sku toènosti však je reálna odcho -
do vos� nižšia, ako ho vo ri li pro -
gnó zy. Mno hí po li caj ti zvá ži li si -
tuá ciu, mož no ma li tie myšlienky
na od chod, ale predsa len ne -
odišli to¾kí, o ko¾kých sa ho vo ri lo.

l Ani z poh¾a du do stat ku
fi nancií to ne bol po ho do vý rok,
niž ší roz po èet, nutnos� tvr dých
úspor ných opatre ní…

Som spo kojný s tým, že sme
od mi nis ter stva fi nancií ne mu se li
žiada� o ne ja ké roz poè to vé opat-
re nie, do tá cie, ho ci to aj v uply nu -
lých ro koch bý va lo dos� bežné.
To to je dob rá vi zit ka riadia cich
pra covní kov. Roz po èet sme ud -
rža li, ho ci napríklad na majstrov -
stvá v ho ke ji sme ne do sta li ani
euro. Na kú pi la sa aj ne ja ká tech -
ni ka a na šli sme do konca aj na
odme ny, ho ci to ne bo lo jed no du -
ché.

l K odme nám sa do sta ne -
me neskôr…

Mo mentálne mám ra dos�, že
už pre bie ha pro ces rozde ¾o va nia
426 no vých osobných mo to ro -
vých vo zi diel, kto ré sme na kú pi li,
je to vý znam ná injekcia pre dopl -
ne nie a obme nu vo zo vé ho par ku.

l Zbra ne?
Všetci asi ve dia, že z vý be ro -

vých ko na ní nie je za tia¾ niè. Žia¾.
Uvi dí me, èo bu de.

l Ak sa má me rozprá va� aj
o klí me v po lí cii v uply nu lom

ro ku, po tom ne mô že me obís�
hod no tia ce kri té riá.

No vý hodno tia ci sys tém mal a
aj za bez pe èil okrem iné ho to, aby
z pre zí dia išlo mi ni mum po ky nov
a usmerne ní. Tie išli až vte dy,
keï sa si tuá cia niekde zhor šo va -
la a príslušní riadia ci pra cov ní ci
to mu ne ve no va li ná le ži tú po -
zornos�. Naš�astie, ta kých prí pa -
dov ne bo lo ve ¾a, z tohto poh¾a du
som vcel ku spo kojný. Prio ri tou
bo li sku pi no vé ciele, a tu sme do -
siahli vý razne po zi tívne vý sled ky.

l Kri ti ka bo la najmä na to,
že aj sku pi no vé ciele sa rozpi -
so va li až na jednotlivca, ne raz
úplne me cha nic ky, bez lo gi ky,
ako za èias mlieènej li gy…

Cie¾ je pre to sku pi no vý, že sa
má do siahnu� sku pi no vým úsi lím.
Najnižšia sku pi na je obvodné
odde le nie ale bo odde le nie na kri -
mi nálke. Tam to ma lo skonèi�.
Po tom sú indi vi duálne ciele na
jednotlivca. Tie sú iné, nekry jú,
ne ma li by sa kry� so sku pi no vý mi.
Mož no tam bol zo za èiatku pro -
blém, že nadria de ní tie sku pi no vé
ciele špe ci fi ko va li až na jednotliv-
ca, ho ci v prvej fá ze pri púš�am aj

ta ký to po stup. Nie je najš�ast -
nejší, predpokla dám však, že
niekde to bo lo skôr vý cho dis ko z
núdze, ne bo li jasne sta no ve né
kri té riá v systé me hodno te nia. V
pre chodnom ob do bí to azda as -
poò ¾u dí pri nú ti lo po rozmýš¾a�,
ako sa jed not li vec mô že kon -
krétne po die ¾a� na plne ní sku pi -
no vých cie¾ov. Nie je predsa
mož né, aby sa hliadka dva nás�
ho dín vo zi la v aute, mi nu la kvan -
tum ben zí nu a nepri niesla zo
služ by niè, nie je mož né, aby tí
po li caj ti za 12 ho dín ni ko mu ne -
po moh li, ne zabrá ni li trestnej èin -
nos ti, ni ko ho nepristihli pri po ru -
še ní zá ko na. Na èo sa po tom vo -
zi li?

l Jed nou z hlavných úloh
bo lo bližšie sa pozrie� na dislo -
ká ciu, štruktú ru obvodných od -
de le ní. Ce lý ten sys tém bo lo
potrebné pre bu do va� tak, aby
prí tomnos� obvodných odde le -
ní, ich cha rak ter a po èetnos�
zodpo ve da la po è tu oby va te ¾ov,
ná pa du trestnej èin nos ti a
ïalším kri té riám. Do akej miery
sa vám to po da ri lo?

J. Spi šiak: „V drvi vej väèši ne po li cajtov ostá va po cit hr dos ti a po vin nos ti chrá ni� ¾u dí“

Pre zi dent PZ ïa ku je za vy ko na nú prá cu
Zá ver ro ka bol dô vo dom, aby re dakcia po žia da la o roz ho -
vor pre zi den ta PZ plk. JUDr. Ja ro sla va Spi šia ka. Ochotne
nám vy ho vel.

(Pokraèovanie na strane 4)
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Sys tém sme pre rá ba li, ale ne -
ho vo ril by som o no vej syste mi -
zá cii, kto rá by bo la po sta ve ná
pod¾a reálne ho ná pa du. Má me
za na ly zo va ný stav, v rám ci sys té -
mu hodno te nia viacná sobne do -
šlo k presku pe niu a pre rozde le niu
obvodných odde le ní PZ do jed -
not li vých sku pín, kto ré ma jú
rovna ké podmienky na èinnos�. V
sku pi nách sme jasne vi de li, že sú
tam za ra de né OO, kto ré na pr vý
poh¾ad by ne ma li by� v tej istej
sku pi ne, èo do po è tu oby va te ¾ov,
ale bo do ná pa du. Skrátka, ma lo
by to by� inak, ale ne dá sa to
všetko na raz, úplne všetky zme -
ny uro bi� na raz je nezvládnu -
te¾né. Najskôr sme sa mu se li za -
me ra� na sys tém hodno te nia, aby
sme ve de li me ra� výslednos� prá -
ce. Obvodné odde le nia PZ sme
za ra di li do sku pín pod¾a sú èasné -
ho sta vu, aby bo li ich vý sled ky
po rovna te¾né. Lenže mo mentálne
nám vy chádza, že v tej istej sku -
pi ne sú za ra de né obvodné odde -
le nia aj z mesta, aj z de di ny, do -
konca z kraj ské ho mesta. Z to ho
vi die�, že pre rozde le nie síl a a
prostriedkov, aj po èet OO vo
vz�a hu k po è tu oby va te ¾ov a ná -
pa du trestnej èin nos ti nie je sy -
ste ma tic ky po sta ve ný. Niekto ré
by ma li by� po silne né, niekto ré by
ani ne mu se li by�. Na ša predsta va
je, aby bo li štandardi zo va né. Ob -
vod né odde le nie v síd le kraj ské -
ho mesta by mal by� je den typ, v
síd le okresné ho mesta dru hý typ
atï. To to sa nám za tia¾ ne po da ri -
lo. Ma lo by by� pä� ty pov odde le -
ní a tie by sa prispô so bi li da nej
lo ka li te. Všetci však vieme, ako u
nás vzni ka li obvodné odde le nia,
že tu bo li rôzne tla ky, zria ïo va li
sa obvodné odde le nia aj tam, kde
to ne bo lo tre ba, ale niekto si to
prial, niekto sa chcel za pá èi�. Po -
tom sa mu se li do vy ba vo va�, bra lo
sa z iných odde le ní, ne bo lo z èo -
ho sta va� služ by… je to ne duh z
mi nu los ti a nie je ešte vy rie še ný.
Je to úlo ha pre najbližší rok èi
dva.

l Má me za sa pred vo¾ba -
mi, nikto ne vie, èo bu de a kde
bu de. Bez oh¾a du na to, èo bu -
de potrebné uro bi� v po lí cii v
nadchádza jú com ob do bí?

V prvom ra de je potrebné za -
me ra� sa na vý cho vu po li cajtov,
zme ni� sys tém školstva a ce lo ži -
votné ho vzde lá va nia, aby škol-
stvo reflekto va lo potre by pra xe.
Te raz ško lí me to, na èo má me
uèi te ¾ov. Ma li sme pripra ve né
rôzne koncepcie pre štart v naj-
bližšom ro ku až dvoch, podmie -
ne né sú však prá ve sta bi li zo va -
ním hodno tia ce ho sys té mu. Ne -
mož no ro bi� všetko na raz, zme ny
mu sia pri chádza� postupne. Pre to
napríklad v sku pi no vých cie¾och
pre bu dú ci rok už pri budnú aj
ciele, za me ra né napríklad na
skva litne nie stre leckej prípra vy,
fy zickej, te lesnej prípra vy, ale aj
na kva li tu slu žieb, kto ré po lí cia
ro bí pre oby va te ¾ov. Napríklad
rýchlos�, s akou je ob èan vy ba ve -
ný. Aj to je me ra te¾né. Ciele roz -
mie òa me na drob né, ma li by
zahàòa� aj odha ¾o va nie la tentnej
kri mi na li ty, objasne nos�, aby

pres  nejšie po sti ho va li rea li tu. Ale
všetko má svo je hra ni ce. Èím
viac kri té riá rozme ní te na drob né,
tým viac sa otvá ra priestor na
rôzne špe ku lá cie. V tom to do ká -
žu by� po li caj ti ve¾mi vy na lie za ví.

l Èo má te konkrétne na
mys li?

Uve diem príklad, tre bárs zná -
silne nia. Ak bu de po li cajt
presviedèa� poško de nú, aby ne -
po da la trest né ozná me nie, tak ju
s ve¾kou pravde po dobnos�ou pre -
svedèí a op tic ky nám kles ne po -
èet zná silne ní. Lenže ak dá me
uka zo va te¾ po èet od ha le ných prí -
pa dov zná silne ní, tak ju po li cajt
bu de presviedèa�, aby trest né
ozná me nie po da la. Lenže ¾ahšie
sa presvedèí že na, aby to ne -
nahlá si la, než aby to na hlá si la.

Kto rý spô sob je te da bliž ší v rea-
li te? Uve do mu je me si však ri zi ko,
že prí lišná špe ci fi ká cia ve die k
špe ku lá ciám.

l Áno, re gistru je me ten to
pro blém. Napriek mno hým vý -
hra dám sa však od bo ry viac
pri klá òa jú k to mu, aby sa hod-
no tia ci sys tém do tia hol do plne
funkènej po do by, aby spåòal
všetky základné kri té riá.

Mu sím po ve da�, že si ve¾mi vá -
žim po moc odbo rov, ich po cho -
pe nie pod sta ty ve ci. Ne by� ich
posto ja, tak ne viem, ako by sme
to zvlád li.

l Zo ža li ste kri ti ku za svo -
je vý ro ky o že nách v po lí cii…

Vieme, ko¾ko žien v po lí cii má -
me. Pod sta tou ve ci je, že sys tém
hodno te nia po li cajtov, kto rý za -
vádza me, do ká že identi fi ko va�
kaž dé ho po li caj ta pod¾a plne nia
úloh. Sys tém od ha lí, èi do tyè ný
muž ale bo že na má ta lent by� po -
li cajt, èi je schop ný sa mostatne
sa rozho do va� a adekvátne ko -
na�, na èo má osobnostné pred-
pokla dy. V tom je zahrnu té aj
pohla vie. Niekto ré funkcie v po lí -
cii, èi sa to nieko mu pá èi ale bo
nie, nie sú vhod né pre že ny. to
som mal na mys li. Sa mozrejme,
mô žu by� vý nimky, ak bu de že na
na PPÚ ale bo na hliadke OO,
nech tam je, ale mu sí ma� rovna -
ké vý sled ky, mu sí po dá va� rovna -
ký vý kon. Keï po tvr dí svo je pred-
pokla dy, tak tam bu de. Na niekto -
rých funkciách sú za sa mu ži ne -
vhod ní, ne do siahli by ta ké vý sled -
ky ako že ny, ani ke by ve¾mi chce -
li. To je prosto fakt, a aj väèši na
no vi ná rov, keï vypli mik ro fón, tak
prizna li, že ma jú rovna ký ná zor,
ale že nie je vhod né a ko rektné
ve rejne ho pre zento va�. Ja si
mys lím, že kaž dý v zbo re má by�
na ta kej funkcii, na kto rej vy ko ná -
va nie má najväèšie predpokla dy.

To je základné kri té rium bez
oh¾a du na pohla vie. Ten to sys -
tém hodno te nia do ká že identi fi ko -
va� predpokla dy – osobnostné,
po va ho vé, ale aj vhodnos� tej –
kto rej funkcie pre mu žov i pre že -
ny.

l V no vembro vom èís le
PO LÍ CIE sme zve rejni li otvo re -
ný list po li caj ta, kto ré mu sa ne -
pá èi lo, že odme ny do sta li len
tí, èo bo li za ra de ní do hodno -
tia ce ho sys té mu, ho ci na
výsledkoch sa po die ¾a li aj iné
zložky, iné útva ry. Ano má lia
vznik la v tom, že šty ri kra je
rozde li li odme ny pod¾a iných
kri té rií, ako ïalšie šty ri. Zve -
rejni li sme aj va še sta no vis ko,
predsa však, skús me sa ešte k
té me vrá ti�.

Podmienky ude le nia odme ny
sú usta no ve né v zá ko ne, sú pres-
ne de fi no va né. Odme nu mô že
dosta� len ten, kto niekto rú pod-
mienku spl ní. Doteraz mal kaž dý
po cit, že on je ten pra vý, kto mu -
sí dosta� odme nu.

l Ta ký po cit je ¾udsky pri -
rodze ný.

Sys tém hodno te nia, keï aj
sám to mu ne ve rí, uká že vý sled -
ky. Mo je po ci ty sú nieke dy roz-
dielne. Aj po ci ty nadria de né ho
mô žu by� rôzne, rozdielne, ale vo
výsledkoch sa ne uká žu. Sú po li -
caj ti, kto rí ma jú vzornú do chádz -
ku, sú ochot ní ke dy ko¾vek prís�
do služ by, neodvrá va jú, ne ro bia –
v úvodzovkách – priešvi hy. Tak v
oèiach nadria de né ho mô že by�
ta ký to po li cajt vzor ný. Ale keï sa
pozrie te na vý sled ky, už je rea li ta
iná. Je vzor ný, ale niè neuro bil.
Po tom sú ty py po li cajtov, kto rí ra -
di všetko ofrflú, odvrá va jú, kri ti zu -
jú rozhodnu tia, vy ro bia pro blém,
nesko ro cho dia do ro bo ty. Ale pri -
tom ma jú vý sled ky, odha lia, vy -
šetria, uro bia. Pod¾a šé fa by bol
sí ce ta ký po li cajt zre lý na vy -
hadzov, ale v ko neènom dôsled-
ku ani nadria de né mu neosta ne
iné, len sa na ne ho spo ¾ahnú�, a
ne cha� ho tak ako je, le bo tie vý -
sled ky má. A ešte mu mu sí da� aj
odme nu, le bo si ju zaslú ži. Ale
vrá�me sa spä�. Odme ny ne bo li
ude ¾o va né pod¾a hodno tia ce ho
sys té mu jed notlivcov, keïže sys -
tém hodno te nia ne bol ešte pre
ude ¾o va nie odmien použi te¾ný,
stá le je v štá diu nasta vo va nia.
Tak som ur èil ako pri o ri tu pre
rozde ¾o va nie od mien mieru do sa -
ho va nia sku pi no vých cie¾ov. Èi že
kaž dý nadria de ný – bez uplatne -
nia sys té mu hod no te nia – mal
pozna�, kto rý z je ho po li cajtov sa
o to plne nie sku pi no vých cie¾ov
pri èi nil viac ako ostat ní. Tam bol
dô raz na rozde ¾o va nie odmien. A
po tom som sa pý tal, èi aj tí, kto rí
sa pria mo ne po die ¾a li na plne ní
sku pi no vých cie¾ov, èi že funkèné
útva ry, rôzne podporné sú èasti, èi
si zaslú žia odme ny. Prá ca v po lí -
cii je tí mo vá prá ca a je �ažké po -
sú di�, èi sa aj ta ký perso na lista,
ale bo pra cov ník vnú torné ho od -
bo ru, po die ¾a na plne ní sku pi no -
vých cie¾ov. Pre to som po ve dal
kraj ským riadi te ¾om, že keï chcú
da� týmto ¾u ïom odme nu, mu sia
mi to jasne zdô vodni�, za de fi no -
va�, konkrétne za èo, èo pra cov -

ník uro bil nad rá mec ulo že ných
úloh. Ak to uro bil, je možnos� zo
zá ko na ude li� mu odme nu. Ale ak
mi riadi te¾ na pí še, že ten pra cov -
ník príkladne pl nil úlo hy, a ne na -
pí še ani aké, tak zo zá ko na nie je
dô vod na odme nu, ro bí za plat.
Ukrá til by tých, kto rí sa viac pri èi -
ni li. Ta kú to inštruktáž pri rozde le -
ní odmien som dal. A po tom, ne -
viem, k èo mu vlastne do šlo, niek-
to rí krajskí riadi te lia odme nu
týmto ¾u ïom ne da li, iní za sa da li.

l Však to je tá zá ha da, kto -
rá sa odbo rom ne pá èi la. Šty ria
krajskí riadi te lia ko na li ro -
zdielne, ako ich ïalší šty ria ko -
le go via. Pre èo?

Po viem to na ro vi nu. Za èal
som kraj ských riadi te ¾ov obvo lá -
va� osobne, aby kládli dô raz na
vý sled ky, aby neukrá ti li vý kon -
ných po li cajtov na úkor po li cajtov,
kto rí bo li vo funkèných útva roch.
Vo lal som postupne Bra ti sla vu,
Trna vu, Nit ru a Tren èín. Žiadal
som, aby ich po diel na plne ní
sku pi no vých cie¾ov dôkladne zvá -
ži li, le bo už ma li odme ny pre -
rozde le né aj pre tieto sku pi ny po -
li cajtov. Oni to na ko niec zvá ži li
tak, že tie dô vo dy ne ve de li nájs�
a ne da li po tom odme nu ni ko mu z
týchto zlo žiek. Tam, kam som sa
do vo lal, bo la jed na verzia odmien
a kam som ne vo lal, tak to bo lo
inak. Ïalších kraj ských riadi te ¾ov
som už ne vo lal, po ve dal som si,
že to ne chám na nich. Ne bo lo to
š�ast né, ale tak to bo lo.

l Od bo ry to vní ma li ako
po ru še nie podmie nok pre spo -
luprá cu na ka librá cii hodno tia -
ce ho sys té mu.

Ne po ru ši li sme niè. Ani je den
po li cajt ne bol odme ne ný pod¾a
sys té mu hodno te nia. Len a len
na zákla de plne nia sku pi no vých
cie¾ov. Za èo bu de me dá va�
odme ny po li cajtov? Za to, že ro -
bi li dobre a že sa to v sku pi no -

vých cie¾och odzrkadlí, keïže
indi vi duálne to ešte ne dozre lo.
Ale sku pi no vé ciele, ich splne nie
a prekro èe nie je urèi te me ra te¾ný
dô vod na ude ¾o va nie odmien.
Ne ta jím, chcel som ís� pod¾a sys -
té mu hodno te nia, ale z dô vo dov,
kto ré som uvie dol, sme išli pod¾a
sku pi no vých cie¾ov a pri po me nul
som kraj ským riadi te ¾om, aby
dôkladne po sú di li, do akej miery
sa funkèné útva ry po die ¾a li na
plne ní sku pi no vých cie¾ov. Ak
áno, tak konkrétne v èom, le bo
ne vy lu èu jem, že aj konkrétni ¾u -
dia z funkèných útva rov ro bi li nad
rá mec svo jej pra covnej náplne.

l Te raz sú pe nia ze na to,
aby v de cembro vej výpla te vi -
de li odme ny aj ïalší po li caj ti.
Kraj ským riadi te ¾om som ne ho vo -
ril niè, o kri té riách rozho du jú sa -
mi. Podèiarku jem, že odme na nie
je ná ro ko va te¾ná zložka.

l Pár slov na zá ver…
Opä tovne by som chcel zdô -

razni�, že ma po zi tívne na dchlo,
ako po li caj ti pristú pi li k plne niu
úloh v ta kejto si tuá cii, v atmosfé -
re vy vo lá va nia ne ná vis ti a od po ru
vo èi po li cajtom. V te le ví zii vi dí te
len sa mú kri ti ku, ale po li caj ti
dostá va jú ïa kovné lis ty, o kto -
rých už mé diá za bú da jú informo -
va�. Viem, ako je �ažké pra co va� v
ta kej atmosfé re, keï niekto ne má
záujem vší ma� si to dob ré.
Napriek týmto trendom po li caj ti
ro bi li, èo ro bi� ma jú. Všetkým
chcem po ïa ko va� za sta toènos�,
s akou èe li li týmto glo bálnym úto -
kom, po ïa ko va� za to, že sa ne -
ne cha li zne chu ti� a mno hí pra co -
va li aj nad rá mec bežné ho plne -
nia úloh. Ešte raz všetkým po li -
cajtom ïa ku jem, pra jem im viac
po ko ja do vianoèných dní a ve -
rím, že do no vé ho ro ka 2012
vykro èia š�ast nou no hou.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Pre zi dent PZ ïa ku je za vy ko na nú prá cu
(Pokraèovanie zo strany 3)

Nariadenia a rozkazy prezidenta PZ
N O V E M B E R   2 0 1 1 

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

26. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 17/2011 o hodnotení
výkonu štátnej služby príslušní-
kov Policajného zboru

27. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 16/2008 o organi-
začnom poriadku Prezídia Poli-
cajného zboru v znení neskor-
ších predpisov

ROZKAZY PREZIDENTA PZ

82. o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vyko-
nanie skúšky odbornej spôsobi-
losti príslušníkov obecnej polície
v Nitre

83. o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vyko-
nanie skúšky odbornej spôsobi-
losti príslušníkov obecnej polície
v Žiline

84. o zriadení poradnej komi-
sie na posudzovanie odvolaní
proti rozhodnutiam riaditeľov

krajských riaditeľstiev Policajné-
ho zboru o neposkytnutí informá-
cií

85. o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vyko-
nanie skúšky odbornej spôsobi-
losti príslušníkov obecnej polície
v Košiciach

86. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 73/2011 o zriadení pra-
covnej skupiny

87. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
40/2007 o zriadení špecializova-
ného tímu v znení neskorších
predpisov

88. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
82/2011 o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej spô-
sobilosti príslušníkov obecnej
polície v Nitre

89. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
83/2011 o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej spô-
sobilosti príslušníkov obecnej
polície v Žiline
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Re dakcia: Výsle dok vo lieb na
kon gre se bol ur èi tým prekva pe -
ním. Pán predse da sa v na šom
me saèní ku vy jadril, že zno va ne -
kandi du je na funkciu 1. vi ce pre zi -
den ta, kto rú za stá val v mi nu lom
vo lebnom ob do bí. Stal sa však 2.
vi cepre zi dentom. Prí jemné pre-
kva pe nie?

M. Magdoško: Mi ro slav Lit va
bol plé nom zvo le ný za èle na vý -
kon né ho vý bo ru a v rám ci ne ho
po tom no vá pre zi dentka Euro -
COP–u An na Nellberg na vrh la
kon gre su obsa de nie po zí cií vo
vý bo re a nášho predse du no mi -
no va la na post 2. vi ce pre zi den ta.
Proti návrh ne bol. O tom to ná vr hu
de¾by funkcií vo vý bo re sa po tom
v plé ne jednotli vo hla so va lo, pri -
èom náš predse da bol do funkcie
zvo le ný jedno my se¾ne. Urèi te je
to ve¾ká po cta pre OZP v SR.
Vo¾ba je potvrde ním to ho, že v
rám ci vý chodných kra jín nás vní -
ma jú ako lídra. Sme najstarší èlen
z vý chodných kra jín, bo li sme po -
cti ví žiaci a tvr do sme pra co va li,
ve ¾a už má me za se bou z to ho,
èo ïalšie vý chodné kra ji ny ešte
len ma jú pred se bou. To sa
skrátka mu sí všetko pre ži�. Od
OZP sa oèa ká va, že po tiahne
ostatné vý chodné kra ji ny.

Re dakcia: Po prvýkrát sa na
èe lo Euro COP–u po sta vi la že na
An na Nellberg, repre zentantka
švédske ho od bo ro vé ho zvä zu a
zá ro veò predsta vi te¾ka po li cajné -
ho od bo ro vé ho zdru že nia se -
verných kra jín. Tiež prekva pe nie?

M. Magdoško: Kan di dá ti na
post pre zi den ta bo li dva ja, pred-
sta vi te¾ Se verné ho Írska, do te -
rajší èlen vý kon né ho vý bo ru Terry
Spence a An na Nellberg. Švéd -
sko je na se ve re lídrom od bo ro -
vé ho po li cajné ho hnu tia, je hyb -
nou pá kou. Pri po meòme, že vo
švédskej po lí cii pra cu je 38
percent žien…

Re dakcia: O èom všetkom ro -
ko val kong res?

M. Lit va: Úlo hou kon gre su bo -
lo zhodno ti� predchádza jú ce
obdo bie, vý sled ky v jed not li vých
oblastiach, hospo dá re nie, pre ro -
ko va� a pri ja� zá sadné ma te ri á ly
na ro ky 2012 až 2015. Najdô le ži -
tejším bo dom bo lo azda schvá le -
nie pri po mienko va né ho akèné ho
plá nu na ro ky 2012–2015. Ro ko -
va ním re zo no va la krí za, kto rá
hro zí re ce siou, vlá dy reagu jú pri -
jí ma ním opatre ní s cie¾om vy -
rovna� roz po èet. Opatre nia ne ga -
tívne za sa hu jú do kaž dé ho re zor -
tu, po lí ciu ne vy ní ma júc. Pri tom v
èa se krí zy sa špe ci fické posta ve -
nie po lí cie v spo loènosti ešte viac

zvý razòu je, zvy šu je sa kri mi na li -
ta, rastie vý znam ochra ny ve -
rejné ho po riadku, a tá to zá �až
mu sí by� zoh¾adne ná v roz poè -
toch po lí cií. Sa mozrejme, aj v ce -
ne prá ce po li cajtov, miestne sa to
však ne de je, po li cajná prá ca a jej
vý znam pre bezpeè nos� ce lej
únie je podce ne ná. Bezpeènos�
ce lé ho sys té mu je pri tom da ná
kva li tou najslabšie ho èlán ku. Pre -
to bo li pertrakto va né aj otáz ky
ochra ny vonkajších hra níc èi
imigrá cie.

Re dakcia: Pán Gra èík, vy ste
sa na ro ko va ní Euro COP–u zú -
èast ni li vô bec po
prvýkrát, aké bo li va še
do jmy, èo vás najviac
za uja lo?

L. Gra èík: Mno hé z
tém, kto ré v Barce lo ne
odzne li, ma li úzky sú vis
aj s dianím na Slo ven -
sku, ho vo ri lo sa o pro-
blé moch, kto ré sa nás
by tostne do tý ka jú. Oso -
bitne ma za uja la oblas�
vzde lá va nia, pre to že
som tejto proble ma ti ke
ve no val ve¾kú èas�
svoj ho ži vo ta. V akè -
nom plá ne bol pre zen -
to va ný aj vý znam a
zjedno co va nie vzde lá -
va nia pre po li cajtov v ce lej EÚ,
do tý ka sa to te da aj sme ro va nia
na šej Aka dé mie PZ, kto rá sa
pod¾a mòa od chý li la od svojho
pô vodné ho posla nia a aj vo vz�a -
hu k na šim úlo hám v EÚ sa bu -
de me mu sie� pozrie� no vý mi
poh¾admi na ce lý pro ces vzde lá -
va nia na šich po li cajtov. Všetci
vieme, že aka dé miu ab sol vu je
èo raz me nej po li cajtov z pra xe,
viac ško lí me obèiansku mlá dež.
Na kon gre se som po zorne vní mal
všetko oko lo vzde lá va nia, uka zu -
je sa, že vo viace rých kra ji nách
sú k tejto otázke rozdielne poh¾a -
dy a prax, je však potrebné sme -
ro va� vzde lá va cie sústa vy v èlen -
ských kra ji nách tak, aby sa
postupne zjedno co va li, je to dô le -
ži tý predpoklad pre cezhra niènú
spo luprá cu po lí cií. Ïa lej ma za -
uja la aj disku sia na té mu etic ký
kó dex po lí cie. U nás sa tá to pro -
ble ma ti ka vô bec ne do sta la do
osnov vzde lá va nia, pri èom je jas -
né, že by kó dex mal ma� v Euró -
pe rovna ký rá mec a mal by tvo ri�
chrbti cu ce lé ho fungo va nia kaž -
dej ná rodnej po lí cie.

M. Magdoško: Európsky kó -
dex po li cajnej eti ky, kto rý pri jal
ako odpo rú èa nie Vý bor mi nistrov
Ra dy Euró py už v ro ku 2001, a
kto rý ra ti fi ko va lo aj Slo ven sko, je

váž nou té mou najmä pre nás z
vý chodných kra jín. Ale je ve¾ký
rozdiel medzi eti kou po lí cie a eti -
kou po li caj ta. V na šich po me roch
sa uro bil etic ký kó dex po li caj ta
len ako vý òa tok po vin nos tí po li -
caj ta, ale mo rálne po vin nos ti po lí -
cie ako inšti tú cie vo èi po li cajtom
nie sú de fi no va né. Sa mozrejme,
aj Európsky kó dex po li cajnej eti ky
je už zre lý na no ve li zá ciu, do ba
po kro èi la, ale aj náš etic ký kó dex
po li cajtov by sa mal prepra co va�
na etic ký kó dex po lí cie z ve¾mi
jas ných dô vo dov.

L. Gra èík: V na šich pod -
mienkach sa zdô razòu jú len po -
vin nos ti, nie prá va po li caj ta. Tak
to to bo la tiež té ma, kto rá ma na
kon gre se ve¾mi inšpi ro va la.

M. Lit va: U nás kó dex slú ži
len ako biè na po li cajtov. Kó dex
má by� aj o prá vach po li cajtov,
ale aj o po vinnostiach inšti tú cie
vo èi za mestnancom, aby bo li
utvo re né podmienky pre prá cu a
ochra nu za mestnanca v sú vislosti
s vý ko nom prá ce.

M. Magdoško: Ak je prax zle
na sta ve ná, tak po li cajt ne mu sí

po ru ši� zá kon, ani mo rálne ne mu -
sí zly ha�, ale ko ná ne mo rálne,
pre to že ho tak nú ti ko na� sys tém.
Je ove ¾a dô le ži tejšie, aby bo li de -
fi no va né mo rálne princí py prá ce
po lí cie, aby sa jasne de fi no va lo,
akú po lí ciu tu chce me ma�, z to ho
sa mu sia odví ja� mo rálne po vin -
nos ti, resp. po žia davky na po li -
caj ta.

L. Gra èík: Pre to ho vo rím, že
tieto ve ci sa mu sia dosta� do
uèebných osnov, pre to že to nie je
pria mo od bo ro vá par ke ta, my sa
o to mô že me len usi lo va�, ale nie
nahrádza� po vin nos ti zodpo ved -
ných. Keï sme tú to otáz ku nad-
ná ša li na na šich inšti tú ciách,
stret la sa sí ce s po cho pe ním, len
sú èasný mo del vzde lá va nia ne -
umož òu je za ra di� niekto ré sys té -
mo vé kro ky vzde lá va nia do uèeb -
ných osnov.

M. Magdoško: Rád by som
ešte podèiarkol pro ble ma ti ku ce -
lo ži votné ho vzde lá va nia, o kto -
rom sa na kon gre se ho vo ri lo, le -
bo ak chce me úèinne bo jo va�
pro ti rýchlo sa rozví ja jú cim for -
mám zlo èi nu, podsve tiu mu sia
èe li� všestranne pripra ve ní po li -
caj ti. Zlo èin má ve ¾a pe òa zí, má
na je ru do va nejších advo ká tov.
Pro jekt ce lo ži votné ho vzde lá va -
nia pre to nie je frá za, po lí cia si

ne mô že pla ti� advo ká tov, mu sí si
sa ma vy cho va� vy šetro va te ¾ov,
kto rí bu dú viac ako rov no cen ní
partne ri advo ká tov, na ja tých pod-
sve tím. U nás je to tak, že po li cajt
ab sol vu je pr vé vzde lá va nie, èi už
základné ale bo špe cia li zo va né, a
po tom s ním vy dr ží dvadsa� ro -
kov. Tak to ne mô že by�.

M. Lit va: Sú tu aj prí pa dy, že
no vopri ja tí po li caj ti absolvu jú len
dôstojnícku prípra vu, pri tom prí du
z ka de ja kých iných vy so kých
škôl, kto ré ne ma jú s po li cajnou
pro fe siou ni ja ký sú vis. A to to
dôstojnícke vzde la nie má by� ich
vý ba va pre vý kon po li cajnej služ -
by na ce lý ži vot? Tiež nie je
správne, keï ab sol ven ti aka dé -
mie, kto rí prí du ako štu denti z ci -
vi lu, idú pria mo na vy so ko škol ské
miesta v po lí cii.

Re dakcia: Aká je si tuá cia po -
li cajtov vo vý chodných kra ji nách?
Tie úspor né opatre nia posti hu jú
najtvrdšie, doplá ca jú na to so -
ciálne isto ty po li cajtov a ich pod -
mienky na prá cu. Ma ïar sko je
ná zor nou ukážkou.

L. Gra èík: Aj o tom sa ve ¾a
dis ku to va lo, upo zor -
òo va li najmä zástup-
co via zvä zov z vý -
chodnej Euró py. Roz -
poè ty kle sa jú, po li caj -
tom pa da jú mzdy a
miera istôt. Zle za bez -
pe èe ný po li cajt je po -
tenciálne ri zi ko pre
ko rupciu.

M. Lit va: Nízke
mzdo vé ohodno te nie
po li caj ta zna me ná, že
si h¾a dá aj ved¾ajšie
za mestna nie – tam,
kde to le gisla tí va do -
vo ¾u je. Kde nie, h¾a dá
iný zdroj príjmov, èo
sa vlastne rov ná ko -

rupcii.
L. Gra èík: Ale utvo ri� štandard

v odme òo va ní tiež ne bu de jed no -
du ché, sú tu prie pastné rozdie ly,
kaž dý štát pô so bí v iných pod-
mienkach, zá padné kra ji ny ne do -
ká žu dos� dobre po cho pi� pro blé -
my postso cia listických kra jín.
Euro COP v tejto ob las ti èa ká ve -
¾a prá ce.

M. Magdoško: Z akèné ho plá -
nu sa ešte zmie nim k prá ci ko mi -
sií. Pô vodne bo li ur èe né tr va lé
ko mi sie pre jed not li vé ob las ti prá -
ce, te raz do stal vý kon ný vý bor
man dát zria ïo va� ko mi sie ad hoc
pre ten – kto rý konkrétny pro -
blém, pre to že Euro COP má na -
ozaj ši ro ký zá ber a nie je vždy
mož né všetko prebra� pri stretnu -
tiach, kto ré sa ko na jú len dvak rát
roène. Tak to bu de môc� vý bor
ope ra tívne zria ïo va� ko mi sie,
resp. pra covné sku pi ny na rieše -
nie jed not li vých proble ma tík aj
sme rom k európskym inšti tú ciám
vždy, keï to bu de akútne potreb-
né. Najho rú cejšou té mou pre pr -
vý polrok 2012 bu de smerni ca o
pra covnom èa se, kto rú má
schva ¾o va� Európsky par la ment.

M. Lit va: Je nám jas né, že
úplne do mi nantnou té mou bu de
eko no mi ka. Pri tom aj tu je si tuá -
cia ve¾mi rozdielna. Švé di sú

napríklad stá le v roz vo ji – ho vo -
rím o po lí cii – dví ha jú pla ty. Inde
sa tvr do šetrí až tak, že opatre nia
idú po hra nu funkènosti po lí cie
ako cel ku. Euro COP sa te da bu -
de zaobe ra� aj utvo re ním urèi té ho
mo de lu eko no mic ké ho štandardu
ná rodných po lí cií sta no ve ním po -
me ru vý davkov na po lí ciu z HDP
v jed not li vých kra ji nách. Prud ké
sko ky v rozpoètoch kompli ku jú
èinnos� po lí cie, vy vo lá va jú ná -
sled nú fluktuá ciu, a tá sa odrá ža
v kva li te prá ce po lí cie. Obe �ou je
ob èan. Na kon gre se sa zdô -
razòo va la té za: Bezpeènos� nie je
všetko, ale bez nej nie je niè. To -
to je al fa a ome ga ce lé ho nášho
úsi lia. Mno ho sa dá uro bi� aj bez
pe òa zí, tre bárs rieši� otáz ky
obèianskych, od bo ro vých práv
po li cajtov, rieši� kva li tu spo lu prá -
ce ve de nia po lí cii s odbormi a
h¾a da� spo loèné ces ty. To sú
beznákla do vé pro blé my. Ïalšie
už potre bu jú pe nia ze. Euro COP
pô so bí po zi tívne v tom, že stme -
¾u je, h¾a dá najlepšie spo loèné rie-
še nia – aj napriek ne vô li kra jín,
kto ré sa usi lu jú za cho va� si èo
najväèšiu auto nó miu v rozho do -
va ní. Tak však ne mô že Euró pa
fungo va�. My – ako OZP – to dos�
silno vní ma me, pre to že sme už
vše li èím prešli a sme schop ní po -
má ha� iným vý chodným kra ji nám,
zís ka li sme skú se nosti dlhým
èlen stvom v medzi ná rodných in -
šti tú ciách. Chce me by� ná po moc -
ní v tom, aby sa vý chodné kra ji ny
èo najrýchlejšie pribli žo va li zá -
padným.

M. Magdoško: Ešte tu
neodzne lo, že prá ve z týchto dô -
vo dov sme sa po du ja li zorga ni zo -
va� stretnu tie repre zentantov od -
bo ro vých zvä zov vý chodných
kra jín, aby sme si ujas ni li vý cho -
diská. Sta ne sa tak v rám ci prí-
pra vy na jarné za sa da nie Euro -
COP–u pravde po dobne vo feb -
ruá ri 2012.

Re dakcia: Aká je vlastne po zí -
cia Euro COP–u vo vz�a hu k
európskym vý kon ným orgá nom?
Má je ho slo vo dosta toènú si lu?

M. Lit va: Mys lím si, že v rám -
ci zlo ži tosti európskych štruktúr
má si lu. Kong res po ctil svo jou prí -
tomnos�ou aj ge ne rálny ta jomník
Európskej odbo ro vej konfe de rá -
cie, a je ho vystú pe nie da lo jas ný
sig nál, že pre EOK je Euro COP
plne akcepto va ný gestor pro gra -
mu po lí cia. Zú èast nil sa aj re pre -
zen tant Európske ho par la men tu.
V pra xi je pre sadzo va nie na šich
poh¾a dov vždy zlo ži té, je to o klo -
pa ní na tie správne dve re. Mys lím
si, že sa po silòu je ve do mie vzá -
jomnej potrebnosti v tom zmysle,
že nielen Euro COP potre bu je Eu -
rópsky par la ment, Európsku ko -
mi siu a Ra du mi nistrov vnútra a
spra vodli vosti EÚ, ale aj tieto
inšti tú cie potre bu jú Euro COP ako
re pre zen tan ta za mestnancov po -
lí cie v ce lej Euró pe. Zdá sa, že už
aj vrcholní európski po li ti ci si uve -
do mu jú, že niekto ré pro blé my po -
lí cií vo vý chodných kra ji nách nie
sú schop ní vy rie ši� bez spo lu prá -
ce a s po mo cou Euro COP–u.

Spra co val Pe ter Onde ra

Mot to do by: Bezpeènos� nie je všetko, ale bez nej nie je niè

Slo ven ský od bo ro vý zväz po lí cie sa stá va lídrom vý chodných kra jín
V dòoch 21. až 23. no vembra 2011 sa v Barce lo ne ko nal
tre tí riadny kong res Euro COP–u. Už v no vembro vom èís -
le sme stih li informo va�, že predse da OZP v SR Mi ro slav
Lit va bol na kon gre se zvo le ný do funkcie 2. vi ce pre zi den -
ta, v pä�èlennom vý konnom vý bo re je tak už dru hé vo -
lebné obdo bie je di ným zástupcom kra jín vý chodnej Euró -
py. Na kon gre se mal OZP v SR dvoch de le gá tov, za sa da -
nia sa zú èast ni li Ma rián Magdoško a La di slav Gra èík.
Všetkých troch repre zentantov Slo ven s ka na tom to vý-
znamnom fó re re dakcia PO LÍ CIA po žia da la o priblí že nie
prie be hu a výsledkov kon gre su.
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Èínske vý rob ky a sprá vy o
Èí ne sú dnes takmer vša de.
Nuž pre èo si ne po môc� pri
hodno te ní ro ka 2011 èínsky mi
zvyklos�a mi, medzi kto ré patrí
aj to, že jed not li vé ro ky sú v
zna me ní ne ja ké ho zvie ra �a, ale -
bo mý tickej by tos ti. Tak to ma -
jú v tej ve¾kej ¾udna tej kra ji ne
raz rok za ja ca, po tom ko -
rytnaèky, rok dra ka…

V na šej ma lej, v po rovna ní s
Èí nou až trpasli èej kra ji ne, ne má -
me jed not li vé ro ky v zna me ní
zvie rat, ale bo mý tic kých by tos tí,
ale po ma ly konèia ci sa rok 2011
by sme as poò v rám ci Po li cajné -
ho zbo ru moh li po kojne nazva�
„Rok Trau my“. Trau ma sí ce nie je
zvie ra, ani mý tic ká by tos�, ale po -
li cajtom ju pl ným priehrštím v ro -
ku 2011 roz dá va li ve¾ké, ba až
najväèšie „zvie ra tá“ z mi nis ter -
stva fi nancií i z mi nis ter stva prá -
ce, so ciálnych ve cí a ro di ny. A
tiež z Pre zí dia PZ SR. Pri reali zá -
cii èin nos tí sme ru jú cich k zdvo ri -
lé mu odmietnu tiu ich „da rov“ do -
šlo aj na myšlienky, že bo ju je me
nie len pro ti ve¾kým zvie ra tám,
ale aj pro ti mý tic kým by tostiam.
Ale pekne po po riadku.

„Ve¾ké zvie ra“ z Mi nis ter stva fi -
nancií SR a je ho dva nás� zá -
sadných pri po mie nok k ná vr hu
no ve ly zá ko na o so ciálnom za -
bez pe èe ní po li cajtov… Jed na
lep šia ako dru há. Dve zá sadné
pri po mienky do konca „nad rá mec
zá ko na“. Po koj, k¾ud … , je to za
na mi, po moh li ste všetci, èo ste
sa podpí sa li pod hro mad né pri po -
mienky. Vïa ka vám všetkým! Or -
ga ni zo val OZP – pre dovšetkým
je ho predse da. Bol to z jed nej
stra ny sú boj argu mentov, ro zu -
mu, na dru hej stra ne vi zit ka to -
tálnej ne zna los ti podmie nok prá -
ce po li cajtov, vy medzu jú cich
opodstatne nie nasta ve nia ich so -
ciálne ho sys té mu.

„Mý tic ká by tos�“ z mi nis ter stva
prá ce, so ciálnych ve cí a ro di ny–
zá sadných pri po mie nok „len“
šes�. Sta èi li aj tie. Pa mä tá te sa
na ne ? Že nie ? To je dobre. Ne -
stá li za za pa mä ta nie. Ich au tor
však áno. To ho, a ešte aj to ho z
mi nis ter stva fi nancií si pa mä -
tajme. As poò do 10. 3. 2012. Po -
tom by sme moh li po kojne na
nich za budnú�.

Bol to „ve se lý“ Silvester
Adre na lín sa po dá val aj v na -

šej ku chy ni. Kaž dý no vý rok má
svoj za èia tok na kon ci sta ré ho ro -
ka. Rok 2011 na neš�astie ne bol
vý nimkou. Na opak, zá ve rom ro ka
2010 bol tvr do po zna me na ný.
Pre púš�a li sme de siatky ci vilných
za mestnancov, rea li zo va li sme
no vú orga ni zaènú štruktú ru a avi -
zo va li sme za ve de nie hodno tia -
ce ho sys té mu „pre“ po li cajtov,
kto rý má prv ky prevza té až kde si
hen od ko le gov zo Spo je né ho
krá ¾ovstva Ve¾kej Bri tá nie a Se -
verné ho Írska. S pre púš�a ním ci -
vi lov sme sa nesto tožòo va li, ale
„ro zu me li“ sme mu. As poò po

obsa ho vej stránke. Pro blém bol s
for mou reali zá cie tejto neprí -
jemnej zá le ži tos ti /pre do tknu té
oso by vo viace rých prí pa doch ži -
vot ná tra gé dia/.

No vej orga ni zaènej štruktú re
sme v niekto rých èastiach (v Bra -
tisla ve a v Ko ši ciach vy šetro va te -
lia na úrov ni KR PZ na vy šetro va -
nie, na ostat ných kra joch na me -
to di ku) ne ro zu me li ani ob sa hu a
ani forme. Do �a ho va nie orga ni -
zaènej štruktú ry na Sil vest ra ne -
bo lo ani zá bav né ani ve se lé.
Skrátka, Silvester 2010 sa v PZ
dra ma tur gic ky ani re žijne ne vy da -
ril. Nuž èo, po ve da li sme si, ins-
ce ná cie sí ce ne vy šli, ale te le no -
ve la, tá by moh la po li cajtov

zauja�. Bo hu žia¾, aj za uja la. Zo
za èiatku len menšou oba vou, že
vzh¾a dom na jej pô vod „mô že
ma� vo lant na pra vej stra ne“. Ale
postupne by sme naplne nie tejto
oba vy bo li bra li všetký mi de sia ti -
mi – sa mozrejme vý me nou za
sku toèné ne do stat ky hodno tia ce -
ho sys té mu.

Ne bo lo /nie je/ ich má lo. Ich
kri tic ká ana lý za by v tom to èa se
vyznie va la asi po pu listicky a za -
bra la by ve ¾a miesta. Struène len
to¾ko, že ak po stránke obsa ho vej
hodno tia ci sys tém mal a má via-
ce ro ne dostatkov, for ma je ho za -
vádza nia na po li cajné útva ry – to
je iný ho ror. Bo hu žia¾, žánro vo
ho ror, dåžkou pro jekcie te le no ve -
la. Ne èu do, že nieko¾kí po li caj ti
prepli na iný pro fesný ka nál.
Naš�astie, ale bo na neš�astie v
èa se hospo dárskej krí zy je tých
ka ná lov s vo¾nou ka pa ci tou ve¾mi
má lo a tak ho ro ro vá te le no ve la
má po merne vy so kú vy nú te nú
sle do va nos�.

Zdá sa vám, že da né pro blé -
my ne hodno tím dos� vážne, ale bo
že sa až de ho nestu jú co o nich
vy jadru jem? Pre páète, ne mô žem
inak! Pred pí sa ním tohto príspev-
ku som si to tiž prezrel ob sah
všetkých no vín PO LÍ CIA od èís la
12/2010 až po èís lo 11/2011.

Skúste si to pozrie� aj vy! Èo tak -
to èlá nok z no vín Po lí cia è.
12/2010 z roz ho vo ru s pre zi -
dentom PZ plk. JUDr. Ja rosla vom
Spi šia kom s názvom „Zme ny sa
dotknú asi osemti síc po li cajtov“?
Okrem iné ho sa v òom pí še, že
ope ra tívci sa pretransformu jú za
vy šetro va te ¾ov. „Skú se nejší ¾u dia
bu dú ro bi� zá važnejšie spi sy, ná -
roè né na odbornú skú se nos� a
prax, me nej zá važ né mô žu by�
pri de le né za èí na jú cim.“ Mot to
èlán ku: „Prehra� v ži vo te nie je
tra gé dia, väèšia je vyhra� ne pocti -
vým spô so bom bo ja, ale bo ne bo -
jo va� vô bec“. Že sla bé? To sa len
uvádzal hodno tia ci sys tém. Ono
to gra do va lo. V èís le 1/2011 no -
vín PO LÍ CIA èlá nok z tla èo vej
konfe rencie pre zi den ta PZ
13.01.2011 s názvom „Základ -
ným cie¾om je zvý še nie dô ve ry -
hodnosti po lí cie“ Údajne hodno -
tia ci sys tém vy chádza z brit ské ho
mo de lu. Pre zi dent PZ sa na tla -
èovku pripra vo val 11 ro kov. Uvie -
dol, že po trojtýždòo vom po by te
vo Ve¾kej Bri tá nii sa dozve del, že
„tam je po li cajt pod¾a priesku mu
ve rejnej mienky najvá že nejšie
po vo la nie. Po tom za ním ïa le ko
bol le kár, po li tik bol na po -
slednom mieste.“ Otáz ka: vo Ve¾ -
kej Bri tá nii sú riadia ci pra cov ní ci
po lí cie no mi nantmi ne dô ve ry -
hodných po li ti kov? Ak áno, tak už
som po cho pil, èo to je an glic ký
hu mor. Z èlán ku však vyplý va aj
zá vä zok: „Najme nej je den štvr� -
rok bu de me hodno ti� ka libraène,
aby sme uká za li a na sta vi li sys -
tém, v dru hom štvr�ro ku to bu de
prísnejšie, už sa im presne za de -
fi nu je, ako by do pad li, ke by to bo -
lo už zá väzné. A v tre �om štvr�ro -
ku už to bu de ma� reálny do pad
na kaž dé ho po li caj ta vrá ta ne
mòa…“

His to ric ká pa mä�
Dnes mô že me hodno ti� rea li tu.

Kaž dý v miere za inte re so va nos ti.
Ško da, že ne bo lo plá no va né, èo
bu de v štvrtom štvr�ro ku – aj rok
trau my má bo hu žia¾ šty ri štvr�ro -
ky! Odpo rú èa nie – na uk¾udne nie
èlá nok z to ho isté ho èís la no vín
PO LÍ CIA na str. 8 Pe ter Sta nìk:

„Ce na pre ži tia“. Dô vod? Dlho do -
bejší zá ber predpo ve dí ove ¾a šir-
šie ho za me ra nia a vý zna mu –
prekva pu jú co s presnejším odha -
dom.

No vi ny Po lí cia è. 2/2011. M.
Lit va: „Stá le pla tí: dvak rát me raj,
raz rež!“ Je to k hodno tia ce mu
sys té mu vý stiž né a žiadu ce. Pri
je de nástich ro koch me ra nia tie
po èia toèné re zy ne bo li vô bec
adek vátne prípra ve.

No vi ny Po lí cia è. 4/2011. Èlá -
nok „Po li cajný pre zi dent vysvet¾o -
val fi lo zo fiu hodno tia ce ho sys té -
mu“. Vý òa tok: „Do konca má ja by
ma lo by� ho to vé na ria de nie mi nis -
tra k hodno tia cim kri té riám, jún
bu de na to, aby sa s ni mi po li caj ti
dôkladne obozná mi li a od l. jú la
už sys tém hodno tia cich kri té rií
pôjde na ostro“. Svä tý Mi chal,
patrón po li cajtov, po èu ješ? Bo la
to fuš ka, ale po da ri lo sa ti to. Ne -
jde na ostro. Uznáš však, že po -
mo hol aj OZP, však !?

Vrá tim sa však k tej trau me a
k jej prí èi nám. Okrem vyššie uve -
de ných prí èin stre so vých sta vov v
ce chu po li cajnom po li caj ti, ako aj
ostat ní obèa nia nášho štá tu ne -
bo li vô bec ušetre ní správ z mé dií
o do pa de hospo dárskej /dlho vej/
krí zy, prob lé mov eura v sú vislosti
s Gréckom, Írskom, Portu -
galskom, Ta lianskom… ne za bá -
va li sa na zá be roch z obèian -
skych ne po ko jov v Afri ke, nepri -
da lo nám ani to, že sme ne postú -
pi li na ME vo futba le. Sna ži li sme

sa však prejs� cez to bez ujmy. V
prí pa de in fark tu to tiž pekné ses -
triè ky v ne mocni ciach sí ce po te -
šia oko viac ako le ká ri, kto rí tam
v zá ve re ro ka chý ba li, ale vi die� aj
to ho najška redšie ho le ká ra, ale -
bo aj ce lý tím ška re dých le ká rov
je v ta kých prí pa doch predsa len
lepšie…. Už aby si bol za na mi,
Rok trau my! Sta èí však, ak by bo -
la za na mi as poò tá trau ma. Po li -
caj ti aj ci vil ní pra cov ní ci MV SR si
zaslú žia /po dobne ako všetky
ostatné pro fesné sku pi ny oby va -
te¾stva SR/ na vý kon svo jej zod-
po vednej prá ce zdra viu ne zá vad -
né podmienky.

x x x
Ne bol to najlepší rok pre po li -

cajtov a ci vilných za mestnancov
MV. Ta ké po znat ky som zozbie -
ral medzi svo ji mi ko le ga mi v je ho
do te rajšom prie be hu. Viem však,
že niekto mô že ma� poh¾ad úplne
od liš ný. Š�ast né a ve se lé Viano -
ce, ve se lé ho Sil vest ra! Sku pi no vé
ciele na tieto dni: je den vianoèný
stromèek, je den ka por, ka pustni -
ca, jed no šampanské, skve lá ná -
la da prá porèí kov, dôstojní kov, ci -
vilných za mestnancov MV SR a
ich ro din ných príslušní kov. Indi vi -
duálne ciele: darèe ky z ob las ti
že la ných, miera v je de ní a pi tí,
po hodlie v kru hu ro di ny.

To všetko vám sku pi no vo aj
indi vi duálne pra je Pa vol Mi cha lík,
predse da Krajskej ra dy OZP v
SR, Ži li na

(medzi ti tulky re dakcia)

Boh mi lu je ateistov, pre to že ho neob�a žu jú svo ji mi problé ma mi.
Z múdrostí Mi ro sla va Horníèka

Ako vi dím uply nu lý rok? Ako rok trau my
Na ši odbo ro ví pre dá ci hodno tia uply nu lý rok 2011

Opä� tu má me zá ver ro ka,
èas pria ní, èas bi lanco va nia. Vy -
ná ra jú sa pred na mi otáz ky, aký
bol rok 2011, kam nás po su nul,
èo nám pri nie sol?

Prá ve konèia ci rok bol pre
kaž dé ho ná roè ný na eko no mic -
ké a po li tic ké uda losti. Oni
ovplyvni li mno hé na še roz -
hodnu tia v súkromnom a spo lo -
èenskom ži vo -
te. Už na je ho
za èiatku sme
sa vy rov ná va li
s nú te ným od -
cho dom ko le gov – obèianskych
za mestnancov, kto rých sa dot -
klo 10–percentné zní že nie ta -
bu¾ko vých miest. Po ko lektívnom
vy jedná va ní prišla úpra va pra -
covné ho èa su u obèianskych za -
mestnancov. Na prá cu na útva -
roch ma li ne ga tívne do pa dy
hlavne otáz ky spo je né s pred-
kla da ný mi  no ve la mi zá ko nov,
do tý ka jú ce sa služ by po li cajtov
a ich so ciálne ho za bezpe èe nia.
U obèianskych za mestnancov
ma li ne ga tívne do pa dy no ve ly
zá ko nov pripra vo va nej da òo -
vo–odvo do vej re for my a no ve ly
zá konní ka. prá ce. Ne ma lé úlo hy
pre nás vyply nu li pri pre ná ša ní
kri tic kých postre hov a otá zok od
po li cajtov sme rom k ve de niu Po -
li cajné ho zbo ru v sú vislosti so

za vádza ním a nasta vo va ním
hodno tia ce ho sys té mu po li caj -
tov. Na ším cie¾om bo la sna ha
nasta vi� hodno tia ci sys tém tak,
aby do šlo k otvá ra niu sa väèšej
spra vodli vosti v odme òo va ní po -
li cajtov. Po dá va li sme pri po -
mienky ku sku pi no vým cie¾om.
Po èas ce lé ho ro ka bo li mno hé
rozhodnu tia ovplyvòo va né ne -

dostatkom fi -
nanèných pro -
striedkov v roz -
poète KR PZ.
Pri svo jej prá ci

sme há ji li so ciálne isto ty na šich
ko le gov a ko le gýò, žia¾ nie vo
vždy sme bo li spo kojní. Ako sa
ho vo rí, aj neúspe chy �a po silnia,
aj z nich sa mu sí me pouèi� a ís�
ïa lej.

Dnes by som sa chce la po ïa -
ko va� ko le gom a ko le gy niam za
prá cu a pod po ru, pre to že je
ve¾mi vý znam ná. Na otáz ku, èo
oèa ká vam od no vé ho ro ku: nuž
pra jem si, aby bol lep ší a krajší
na uda losti oko lo nás, ako prá ve
konèia ci sa rok. Všetkým vám
do no vé ho ro ka pra jem ve ¾a
š�astia, úspe chov, spo kojnosti,
lás ky v súkromnom a pra -
covnom ži vo te.

Má ria Molná ro vá,
predsedníèka Krajskej ra dy

OZP v SR, Ko ši ce

Kaž dý no vý rok, ako aj rok
2011 sme za èa li s oèa ká va ním,
èo nám pri ne -
sie. Sa mo zrej -
me, kaž dý
chcel, aby sa
ho tý ka li iba po -
zi tívne zme ny, ale ne vyhli sme
sa ani zme nám, cez kto ré sme
sa do stá va li ne ra di, le bo ma li
do pad na kaž dé ho za mestnanca
MV SR, èi už bol pria mo ich sú -
èas�ou, ale bo ich po cí til neskôr
po ich apli ko va ní. To to všetko
ma lo vplyv na vý kon na šich kaž-
do denných po vin nos tí. Ne chcem
pí sa� v tom zmysle, aby sme sa
ma li as poò tak ako mi nu lý rok a

po dobne. Sna hou nás všetkých
je, aby sme sa pohli dopre du a

ne ne cha li sa
zvies� na ne -
správ nu ces tu.
Dú fam, že spo -
loèným úsi lím

sa nám po da rí nasta vi� sys tém
tak, aby sme na ne ho bo li hr dí.
To to však nie je iba úlo ha pre
odbo rá rov, ale pre všetkých za -
mestnancov MV SR.

Všetkým pra jem, aby sa im v
bu dú com ro ku spl ni lo to, po èom
najviac tú žia.

Mar tin Ujla ky, predse da 
Krajskej ra dy OZP v SR, Tr na va

Aj neúspe chy �a po silnia….

Spo loèný mi si la mi
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Mi lost ný tro ju holník mô že vzniknú� len vte dy, keï je je den uhol tu pý.
Z múdrostí Mi ro sla va Horníèka

Na ši odbo ro ví pre dá ci hodno tia uply nu lý rok 2011

Na pre lo me ro kov je zvy kom
bi lanco va�. Ak sa na rok 2011
pozriem spätne oèa mi obèian -
skych za mestnancov za ra de -
ných v štátnej službe èi vy ko -
ná va jú cich prá ce vo ve rejnom
záujme, kto rých v predsedníct-
ve OZP SR zastu pu jem, mu sím
konšta to va�, že to bol (vlastne
stá le je) ve¾mi �ažký rok s mno -
hý mi ne ga tívny mi do padmi na
so ciálny sta tus za mestnancov.
Pre konkre ti zá ciu uvádzam
najzá važ nejšie z nich:

Od za èiatku ro ka 2011 na nás
obèianskych za mestnancov na pl -
no do ¾a hol pro blém za bezpe èi�
plne nie úloh aj za bý va lých ko le -
gov, kto rým bo li s platnos�ou k
1.1.2011 zru še né pra covné mies-
ta, a to nad rá mec vlastných pra -
covných ná pl ní. Je smut né ne -
splne nie s¾u bov, že po zní že ní po -
è tu za mestnancov dôjde aj k pre -
hodno co va niu ni mi zastre šo va nej
agen dy. Keïže tá to osta la na
útva roch v pô vodnom roz sa hu,
bo la pre rozde le ná medzi zo stá va -
jú cich za mestnancov út va ru, kto rí
mu sia plni� úlo hy vo väè šom roz -
sa hu, avšak za rovna kých pla to -
vých podmie nok.

Mí nus pol ho di na
Po podpi se ko lektívnych zmlúv

do šlo k zvý še niu fon du pra covnej
do by o 0,5 ho di ny denne, pri èom
je všeo becne zná me, že to to
úspor né opatre nie sa ne dot klo
rovna ko všetkých za mestnancov
štátnej a ve rejnej sprá vy, ako to
bo lo avi zo va né. Po cit nespra vodli -
vosti sa najviac vy hro til na tých
pra co viskách, kde úlo hy po dob né -
ho cha rak te ru plnia obèian ski za -
mestnanci aj po li caj ti, kto rým fond
pra covné ho èa su z dô vo du plat -
nos ti odlišnej le gisla tí vy upra ve ný
ne bol (napr. perso nálne útva ry,
právne odde le nia, odde le nia
dokla dov a evi dencie vo zi diel a
ïalšie).

Noèný ré bus
Podpí sa ním no ve ly Zá konní ka

prá ce s platnos�ou od 1.9.2011 sú
na ši ko le go via pra cu jú ci v
noèných zme nách plá no va ných v
rozpä tí od 22.. hod. do 06.00 hod.
ukrá te ní o prípla tok za prá cu v no -
ci za èas od 05.00 hod do 06.00
hod., na ko¾ko no ve la zá konní ka
prá ce prizna la prípla tok za prá cu v
no ci iba za vý kon prá ce v èa se od
22.00 hod do 05.00 hod.

Najzá važnejším problé mom, na
kto rý obèianski za mestnanci per-

ma nentne pouka zu jú, je dlho -
roèné ne rie še nie pla to vej otáz ky.
Áno, na jed nej stra ne nám ro zum
ká že akcepto va� potre bu úspor -
ných opatre ní a obmedze ní vyplý -
va jú cich z nepriazni vých turbu -
lencií v eko no mickom vý vo ji na
Slo ven sku aj v Euró pe. Ale ako
„strá vi�“ vy do by té pre ce densy
rieše nia pla to vej otáz ky urèi tých
ka te gó rií za mestnancov ako sú
zdra votné sest ry, le ká ri, uèi te lia,
prí padne neúmerné pla ty sta -
rostov bez zodpo ve da jú cej kva li fi -

ká cie? To po cho pi te¾ne ve die èo -
raz k hlasnejšej nespo kojnosti na -
šich za mestnancov, aj napriek vá -
že niu si existencie za mestna nia v
sú èasnej �ažkej do be. Za -
mestnanci za ra de ní v štátnej
službe cí tia dlho roènú krivdu v
dôs ledku nesprávne ho za po èí ta -
nia pra xe pri pre cho de do štátnej
služ by a rovna ko ako za mest -
nanci vo ve rejnej službe, pouka -
zu jú na nízke pla to vé ta ri fy a stag -
ná ciu pla tov.

V tom to du chu sa stupòu jú tla -
ky na od bo ro vý zväz, aby riešil
tieto pro blé my. Tu si však tre ba
uve do mi�, že aj keï ve de nie OZP
¾udsky chá pe a chce rieši� pro blé -
my za mestnancov re zor tu, kom -
pe tenène a dispo ziène ne mô že.
Nasle du je ces ta ro ko va nia so za -
mestná va te ¾om, kde všetky do te -
rajšie jedna nia s ve de ním re zor tu
skon èi li prís¾ubmi rieše nia v bu dú -
com ob do bí.

V sú vislosti s otáz ka mi vy jed -
ná va nia odbo rov so za mestná va -
te ¾om je dô le ži té pri po me nú�, že
po zí cia ve de nia odbo rov je zá vis -
lá aj od ve¾kosti èlen skej základ-
ne. Osobne za stá vam ná zor, že
prá ve v èa se, keï sa pro kla mu je
sna ha okliešti� prá vo mo ci a èin -
nos� odbo rov, má svo je opodstat-
ne nie vstup do odbo rov, aby mal
kaž dý le gi tímnu možnos� po die ¾a�
sa na zme nách v oblastiach, kto ré
sa ho by tostne tý ka jú. Je žiadu ce,
aby sa mno hí z ra dov za mest nan -
cov presta li skrý va� za chrbát
odbo rárskych funkcio ná rov, pre -
sta li v ku loá roch „frfla�, že sa niè
ne vy ba vi lo“, za ho di li svo ju ¾a ho -
stajnos� vo èi rieše niu vlast ných aj
spo loèných prob lé mov a  v rám ci
so li da ri ty sa za po ji li do akých -
ko¾vek fo riem zjedna nia ná pra vy.

V ne poslednom ra de re zo nu jú
aj ohla sy na zhorše nie pra -
covných a ko le giálnych vz�a hov
na pra co viskách. Tu vi dím vý cho -
dis ko iba v zlep še ní otvo re nej ko -
mu ni ká cie a v akcepto va ní idey,
že tre ba �a ha� za je den povraz v
rám ci ko lektí vu. Akcep tu je me prio -
ritnú úlo hu ko le gov po li cajtov, ale
faktom je, že bez obèian skych za -
mestnancov by to ne šlo ani pri za -
bez pe èe ní pre vádzky schop nosti
jed not li vých po li cajných zlo žiek, èi
plne ní plá no va ných cie ¾ov. A èo
sa tý ka repta nia za mest nancov na
¾a hos tajnos� a ne správny prístup
niekto rých fun k cio ná rov, do vo lím
si tlmo èi�, že vy nú te ná au to ri ta ni -
kdy ne na hra dí pri rodze nú, kto rá je
odra zom cha rak te ru a schop nos tí
fun kcio ná ra. Kaž dý za mestna nec
pra cu je s väèším na sa de ním pre
šé fa, o kto rom vie, že je sí ce prís-
ny, ale spra vodli vý a vá ži si je ho
prá cu.

Spra vodli vos�
Ak te da hod no tí me rok 2011

ako �ažký, rok 2012 sa od ne ho
ve¾mi lí ši� ne bu de. Hospo dárska a
fi nanèná krí za nás stra ší na

každom kro ku a urèi te by bo lo
naivné predpokla da�, že sa nás
ne do tkne. Pre to po va žu jem za dô -
le ži té h¾a da� aké ko¾vek for my
získa nia väèších be ne fi tov pre
obèianskych za mestnancov, ako
napr. opä tovné zní že nie fon du
pra covnej do by. Vý cho dis ko v
dlho do bom zlep še ní odme òo va nia
vi dím vo zvý še ní pla to vých ta ríf,
èo je však vzh¾a dom na ne priazni -
vú fi nanènú si tuá ciu skôr utó pia.
Pre to by sme ma li, pod¾a môjho
ná zo ru, oriento va� svo ju po -
zornos� na do siahnu tie as poò
èiastoèné ho zlepše nia, kde by v
rám ci re zor tu bo lo spra vodli vejšie
pri de li� jed not li vým orga ni zá ciám
ob jem mzdo vých prostriedkov na
ce lý rok bez to ho, aby im prí padná
úspo ra do siahnu tá z ti tu lu vyššej
prá ce neschopnosti za mestnan -
cov, èi prísnych úspor ných opatre -
ní v ob las ti preplá ca nia nadèa sov,
ne bo la od òa tá do spo loèné ho ba -
lí ka mi nis ter stva k ná sled né mu
pre rozde le niu od mien medzi všet-
ky orga ni zá cie rov na kým princí -
pom. Ma lo by pla ti�, kto si ušetrí,
ten nech si aj „do ma“ pre rozde lí

na odme ny pre tých, kto rí si to za
prá cu na viac zaslú žia!

Pre rok 2012 oèa ká vam, že
sme sa po uèi li aj z diania po -
sledných dní, že v èa se, keï nie je
možnos� pri da nia do na šich pe òa -
že niek, mu sí me dôsled nej šie strá -
ži�, aby z nich na vy še neodbudlo.
Mám na mys li do pad navr ho va nej
da òo vo–odvo do vej re for my a zá -
ko na o su perhru bej mzde, kto rých
pri ja tie bo lo po za sta ve né, ale je
otázne, èo bu de po marci 2012.

Èo si že la� na pre lo me ro kov
2011 a 2012? Ne za budni me si
chrá ni� zdra vie; majme odol né
ner vy na zvlá da nie každo denné ho
stre su; ve ¾a ener gie na plne nie
všetké ho, èo nás èa ká; správne
rozhodnu tia a oce ne nie na šej prá -
ce na ši mi nadria de ný mi; po ho do -
vé a vní ma vé ro din né zá ze mie,
bez kto ré ho to ne jde a v ne -
poslednom ra de buï me k se be
¾uïmi so všetkým, èo k to mu patrí,
t. j. s po cho pe ním, úc tou a ocho -
tou po môc� si navzá jom.

¼udmi la Ptá ko vá, èlen ka pred-
sedníctva OZP v SR

(medzi ti tulky re dakcia)

Kto mys lí na obèianskych za mestnancov?

Môj príspe vok pri ná ša
náh¾ad na vní ma nie vý znam -
ných re zortných uda lostí tohto
ro ku v pô sobnosti KR PZ Tren -
èín. Re for ma Po li cajné ho zbo -
ru a jej hlavný cie¾ „zvý ši� dô -
ve ry hodnos� po lí cie v oèiach
ve rejnosti“ bo la predsta ve ná
ve de ním re zor tu a zá ro veò bo -
li na èrt nu té spô so by ako ten to
cie¾ do siahnu� .

Na ko¾ko re for ma nie je z h¾a -
diska nadväznosti (najmä na ka -
riérny po stup) do kon èe ná, ne -
mož no ju komplexne zhodno ti�.
Po li cajtmi sú vní ma né skôr ne do -
stat ky sú vi sia ce so spô so bom  jej
za ve de nia, èo ovplyvni lo ich cel -
ko vé po sto je.

V úvo de ro ka prišli re for my na
úse ku kri mi nálnej po lí cie, zru še -
nie pria me ho vý ko nu na krajskej
úrov ni a pre su nu tie ¾u dí z kra jov
na okre sy. Je pri rodze né, že kaž -
dá orga ni zaèná zme na pri ná ša
ne ga tí va a najmä pre tých, kto -
rých sa osobne tý ka. Mno hí ¾u dia
za èa li zva žo va� zotrva nie v slu -
žobnom po me re, na ru ši li sa vz�a -
hy na pra co visku, spus ti la sa vl na
zá ku lisných (neúspešných) vy ba -
vo va èiek cez to ho, èi tam to ho s
cie¾om po stu pu ale bo zotrva nia
vo funkcií. Výsledkom bo la ne -
dob rá at mo sfé ra na jed not li vých
pra co viskách, èo sa mozrejme
nepriazni vo do pa dá i na plne nie
slu žobných po vin nos tí. Pre sun
¾u dí na okre sy s cie¾om vytvo re -
nia sil ných okre sov ne naplni lo
oèa ká va nia. Pro blé my sú v per-
so nálnom obsa de ní a najvý -
raznejšie sa uka zu jú �ažkosti
OKP okre sov rieši� zá važnejšie
prí pa dy, kto ré v mi nu los ti vy šetro -
va la kraj ská kri mi nál ka. Ná zo ry

sú i ta ké, aby sa opä� vrá til vý kon
na kra je.

Hodno tia ci sys tém v PZ – pr vý
mo ment, ke dy som sa mal
možnos� obozná mi� sa s pripra -
vo va nou zme nou hodno te nia po -
li cajtov bol 21.9.2010 na mi mo -
riadnej ope ra tívnej po ra de no vé -
ho riadi te ¾a KR PZ v Trenèí ne plk.

Mgr. Pet ra Mülle ra. Na aktí ve ve -
de nia KR PZ dòa 13.1.2011 bo la
riadi te ¾om KR PZ predsta ve ná
no vá stra té gia hodno te nia v PZ,
hodno te nie po li cajtov i v hru bých
ry soch ka riérny po stup. Vte dy
som sa vy jadril, že je to pre lo mo -
vý mo ment, kto rý ne má ob do bu v
na šej po lí cií. Na šim cie¾om ako
odbo rá rov bo lo a je vytvo re nie
objektívne ho a spra vodli vé ho
hodno te nia a ka riérne ho po stu pu.
Dnes by som sa skôr priklo nil k
slo vám predse du OZP, že stá le
pla tí: Dvak rát me raj, raz rež! OZP
sa aktívne po die ¾a na opti ma li zá -
cií hodno tia ce ho sys té mu v pod-
mienkach PZ prostredníctvom ro -
ko va ní s pre zi dentom PZ.

Ïalším dô le ži tým èi ni te ¾om,
kto rý ne ga tívne pô so bil na po li -
cajtov v uply nu lom ob do bí, bo la
no ve la 328–ky. Od bo ro vý zväz
po dlhých de sia tich me sia coch
ná roè ných ro ko va ní do sia hol
úspech v po do be ná vr hu no ve ly,
kto rá nám ga ran to va la že la ný so -
ciálny sta tus. V rám ci kra ja nám
aj napriek to mu, najmä z tejto prí -
èi ny, ukon èi lo slu žobný po mer
ne má lo dob rých po li cajtov.

Zlá eko no mic ká si tuá cia re zor -
tu  bo la vý raz ným ne ga tí vom i v
na šom kra ji. Ne možnos� naplni�

plá no va né ta bu¾ko vé po è ty po li -
cajtmi sa na niekto rých útva roch
pre ja vi lo vý raz ným podsta vom
za mestnancov. Zlá si tuá cia je
najmä na niekto rých OO PZ. Ob -
no va tech ni ky (PC, SCV a pod.)
nie je dob rá, ale stav je ešte
udrža te¾ný. Stav roz poè tu kra ja je
napriek to mu je den z najlepších v
po rovna ní s ostatný mi KR PZ.
Vý raz ný po diel na udrža te¾nosti
roz poè tu ma li rozhodnu tia no vé -
ho riadi te ¾a KR PZ, kto rý za vie dol
úspor ný re žim krát ko po svo jom
prí cho de už v ro ku 2010 a pre nie -
sol a roz pra co val ich i na rok
2011. Ne po pu lárne opatre nia (li -
mi ty PHM a iné) ma li svo je opod -
statne nie a bo li nutnos�ou. Vzni -
kol priestor na preplá ca nie nad -
èa sov, sa mozrejme v iných obje -
moch ako ke dy si. Po zi tívnym mo -
ti vaèným èi ni te ¾om bo li sa mo -
zrejme odme ny, v kto ré mno hí
ani ne dú fa li.

Od bo ro vý zväz po lí cie na
úrov ni Trenèianske ho kra ja má
za sú èasné ho ve de nia KR PZ a
najmä riadi te ¾a plk. Mgr. Pet ra
Mülle ra (èle na ZO OZP Tren èín)
ve¾mi dob ré posta ve nie, za lo že né
na ko rektných vz�a hoch.

V zá ve re môjho príspevku by
som chcel vy jadri� po ïa ko va nie
re dakcií no vín PO LÍ CIA, kto rá
objektívne a aktuálne in for mu je
za mestnancov re zor tu.

Zá ro veò chcem popria� nielen
na šim èle nom, ale všetkým za -
mestnancom š�ast né pre ži tie blí -
žia cich sa vianoèných sviatkov,
do no vé ho ro ku zdra vie a si lu na
pre ko ná va nie pre ká žok.

Ján Urba novský, 
predse da Krajskej ra dy OZP 

v SR, Tren èín

Naozaj pla tí: Dvak rát me raj, raz rež!

Pán dok tor, sa mozrejme, že prakti zu je me bez peè ný sex! Však
sa pozri te, aká je to gu ma!
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Na ši odbo ro ví pre dá ci hodno tia uply nu lý rok 2011

Rok 2011 bol v zna me ní
niekto rých vý znam ných uda -
lostí, na kto rých sa po die ¾al aj
od bo ro vý zväz. Za ve de nie hod-
no tia ce ho sys té mu, no ve la zá -
ko na è. 328 o so ciálnom za bez -
pe èe ní, zme ny v zá konní ku
prá ce a ná vrh da òo vo – odvo -
do vej re for my bo li hlavný mi
bodmi èin nos ti od bo ro vých
orga ni zá cií.

Za ve de nie hodno tia ce ho sys -
té mu bo lo hodne trau ma ti zu jú cou
uda los �ou v Po li cajnom zbo re.
Najmä je ho po èia toèná pre zentá -
cia a dôsledky na po li cajtov, kto -
ré ma li z to ho vyply nú�, bo li do -
slo va stra šia kom. Najväèšou chy -
bou bo lo ploš né za ve de nie ne -
funkèné ho sys té mu, kto rý na uèil
po li cajtov kla ma�. Po stup ným za -
pra co vá va ním pri po mie nok, ná -
me tov a skú se ností sa niekto ré
èasti sys té mu vy lep ši li. Ne bu dem
sa zo be ra� podrobnos�a mi, ale
zastá vam ná zor, že za ve de nie
sys té mu sa ma lo odskú ša� ako
pi lotný pro jekt na vzorke po li -
cajtov. Tam sa ma li vy chy ta� chy -
by, mal na to by� dosta toèný èa -
so vý priestor a najdô le ži tejšie bo -
lo na hadzo va nie prav di vých úda -

jov bez stra chu z dôsledkov.
Strach vyplý va jú ci zo zlých vý -
sledkov je prí èi nou ma ni pu lá cie a
úèe lo vé ho využí va nia ne dos -
tatkov sys té mu. Dnes po li caj ti vy -
ko ná va jú vo väèši ne len èin nos ti,
za kto ré sú hodno te ní. Ne hodno -
te né èin nos ti sa sna žia odsu nú�
ale bo ne vy ba vi�. Mys lím si, že dô -
le ži tá je aj zme na fi lo zo fie, aby
hodno tia ci sys tém bol podporným
kri té riom na hodno te nie po li caj ta,
nie je di ným. Sys tém po kra èu je a
úlo hy z to ho vyplý va jú ce pre od -
bo ro vé orga ni zá cie ostá va jú.

Ná vrh no ve ly zá ko na è. 328 so
sta no viska mi mi nis ter stva fi nancií
a mi nis ter stva prá ce a so ciálnych
ve cí ne bol pri ja te¾ný. Tieto sta no -
viská, kto ré bo li v rozpo re s prog -
ra mo vým vyhlá se ním vlá dy, bo li
jed nou z prí èin zvý še né ho od cho -
du po li cajtov do vý služ by. Po -
stup ný mi ro ko va nia mi a aj vïa ka
ústre to vé mu prístu pu ve de nia re -
zor tu sa ná vrh upra vo val do pri ja -
te¾nej po do by. V sú èasnej do be
je le gisla tívny pro ces za sta ve ný.

Pri zá konní ku prá ce mi nis ter -
stvo prá ce a následne par la ment
úplne odigno ro va li sta no viská
odbo rá rov a pri nie sol zhorše nie

podmie nok pre za mestnancov.
Dú fa me, že po vo¾bách zá konník
prá ce v tejto po do be ne bu de ma�
dlhú ži votnos�.

Da òo vo–odvo do vá re for ma a z
to ho vyplý va jú ca su perhru bá
mzda bo la ne bez peè ným po ku -
som úzkej sku pin ky ¾u dí uro bi� si
z obèa nov tohto štá tu po kus ných
krá li kov, kto rí by èa som bo li hod -
ne podvy ži ve ný mi a nezdra vý mi
krá likmi. Pri po mienka mi od bo ro -
vé ho zvä zu, hlavne je ho pred se -
du, bo li vy rie še né zá le ži tos ti po li -
cajtov a hodne spo chybne ná
opodstatne nos� tejto re for my.
Mys lí me si, že aj na zákla de na -
šich pri po mie nok, pre miérka ten -
to zá kon po pá de vlá dy urýchle ne
za sta vi la.

Èa ka jú nás no vé vo¾by. Je
potrebné si dobre preštu do va� vo -
lebné pro gra my strán. Ga ranto -
va nie so ciálnych istôt po li cajtov a
za mestnancov je prio ri tou pre
zástupcov za mestnancov. Ga -
ranto va nie so ciálnych istôt v
progra mo vom vyhlá se ní sú èasnej
vlá dy bo lo dô le ži tým argu mentom
pri ro ko va niach o vyššie uve de -
ných do ku mentoch.

Èo ešte do da� z na šej ku chy -

ne? Kraj ské riadi te¾stvo PZ v
Banskej By stri ci bo lo tiež postih-
nu té niekto rý mi dôsledka mi si tuá -
cie, kto rá v ro ku 2011 bo la. Po ci -
ty neisto ty bo li dô vo dom pred -
èasných odcho dov po li cajtov. Na -
ko¾ko pri jí ma nie po li cajtov bo lo v
ro ku 2011 reali zo va né len na
zákla de ude le nia vý nimky, ne po -
da ri lo sa naplni� sta vy a nahra di�
odchádza jú cich po li cajtov. Aj
napriek podsta vu sa úlo hy plnia a
vý sled ky sú dob ré. Na mieste je
však otáz ka, do ke dy je to mož né.
Je za rá ža jú ce, že niekto rým kraj -
ským riadi te¾stvám bo li vý nimky
prizná va né neobmedze ne a ma jú
naplne né sta vy aj na úkor po ru -
še nia mzdo vej dis cip lí ny. Kraj ské
riadi te¾stvo v Banskej By stri ci
medzi nich urèi te ne patrí. Ïalším
príkla dom je Ka te go ri zá cia zá -
klad ných útva rov. V tom to ma te -
riá li je na vr ho va né zru še nie 22,5
ta bu¾ko vých miest za mestnancov
na krajskom riadi te¾stve a ich pre -
sun na iné kraj ské riadi te¾stvá.
Prak tic ky je to pre puste nie 22,5
za mestnancov. Pre èo má na ta -
ký to krok dopla ti� kraj ské riadi -
te¾stvo, kto ré dodržia va perso -
nálnu a fi nanènú dis ci plí nu? Aj to

sú úlo hy, kto rých vy rie še nie nás v
sú èinnosti so slu žobným ve de ním
èa ká.

Tak ako na úrov ni ve de nia re -
zor tu, aj na Krajskom riadi te¾stve
v Banskej By stri ci bo la spo luprá -
ca medzi ve de ním a od bo ro vým
zvä zom ve¾mi dob rá. V ro ku 2011
pô so bi li na krajskom riadi te¾stve
dva ja krajskí riadi te lia. V prvom
polro ku bo la podpí sa ná ko lek -
tívna zmlu va po li cajtov a do dat ky
pre za mestnancov na úrov ni kra -
ja. Po èas ko lektívne ho vy jedná -
va nia sa ne vyskytli žiadne roz po -
ry. Všetky usta no ve nia pred pi sov
a ko lektívnych zmlúv bo li dodržia -
va né. Prí cho dom no vé ho riadi te ¾a
dob rá spo luprá ca po kra èu je a
mys lím si, že aj so ciálny zmier je
jedným z dô vo dov do sa ho va nia
dob rých výsledkov kraj ské ho ria-
di te¾stva.

Vieme že rok 2012 bu de ešte
�ažší ako rok 2011. Pre to je
potrebné so ciálny dialóg za cho -
va�, pre to že aj do pa dy niekto rých
ne po pu lárnych opatre ní je mož né
vzá jomnou do ho dou zmierni�.

Du šan Harvát, predse da Kraj-
skej ra dy OZP v SR, Ban ská

Bys tri ca

So ciálny dialóg je potrebné za cho va�

Múdros� nepri chádza vždy so starobou. Staroba nieke dy pri chádza sama.
Z múdrostí Mi ro sla va Horníèka

Silvestrovský kútik humoru
Tá viagra je fakt vý bor ná! Man žel

te raz une sie o dve taš ky viac!

To nie je prí èe sok! To má ta ké dlhé ve de nie…

O blondínke

Blondínka v su permarke te sa pý ta pre da vaèky: „A ige litka by ne -
bo la?“

Pre da vaèka: „Skúste ne ja ké èa rov né slo víè ko!“
Blondínka sa za mys lí: „Èá ry, má ry, ige litka!“

Ho di na ze me pi su

Do ško ly nastú pi la no vá uèi -
te¾ka ze me pi su. Po sta vi la sa
pred žiakov a za èa la: „Mi lé de ti,
dnes by som vám chce la rozprá -
va� o…“

Žiaci za èa li píska� a hádza� po
nej pa pie ri ky. Uèi te¾ka s pla èom
vy behla z trie dy a ute ka la za
riadi te ¾om. Ten si vy po èul jej be -
dá ka nie a ho vo rí: „Na žiakov mu -
sí te ís� ako Ko men ský, najskôr
ich mu sí te nieèím zauja� a po tom
za èa� s výkla dom! Ja vám to
predve diem!“ Rozko pol dve re do
trie dy a za èal:

„Na zdar, grázli!“
Z trie dy sa ozve: „Na zdar, ri -

ïo!!“
Riadi te¾: „Vy po lointe li gentné

ho vä dá, do ká že te na tiahnu� pre -
zerva tív na gló bus?“

Trie da: „A èo je to gló bus?“
„Prá ve to vám te raz vysvetlí

va ša no vá uèi te¾ka!“
(red)

Zdvo ri lý
Èašník k hos�o vi: Vi dím, že

má te prázdny po hár, mô žem
vám pri nies� ïalší?

Hos�: Pro sím vás, èo bu -
dem ro bi� s dvo ma prázdny mi
po hármi?!

Spo veï
Keï le ža la ved¾a mòa na po ste li, môj vnú torný hlas mi ho vo ril: To

je v po riadku, Števko, re la xuj, nie si predsa pr vý dok tor, kto rý sa vy -
spal s pa cient kou! Ale iný vnú torný hlas mi pri po mí nal: Šte fan, ty si
predsa ve te ri nár!


