
Mi nister vnútra Ro bert Ka li òák
mal na po byt medzi odbo rármi vo
svo jom na bi tom progra me vyèle -
ne nú ho di nu, vy u žil ju však ma xi -
málne, ve no val sa najmä otáz -
kam so ciálne ho za bezpe èe nia
po li cajtov a zá me rom re zor tu v
ob las ti re for my ve rejnej sprá vy
pod názvom ESO, kto rá sa bez-

prostredne do tý ka aj všetkých
obèianskych za mestnancov náš -
ho re zor tu vo ve rejnej i v štátnej
službe. (Bližšie na strane 3).

Vzá pä tí vystú pil po li cajný pre -
zi dent Ti bor Gašpar, predsta vil
svo je hlavné zá me ry a ta kisto
trpezli vo a so záujmom po ne chal
priestor na ži vú disku siu. (Bližšie
na strane 3)

Zlo ži tá si tuá cia
Po odcho de oboch predsta vi -

te ¾ov ve de nia re zor tu po kra èo va -
lo za sa da nie ra dy predse dov
pod¾a schvá le né ho pro gra mu. Mi -
ro slav Lit va in for mo val o aktuál-
nych otázkach, kto ré rieši ve de -
nie OZP v SR. Nadvia zal na
vystú pe nia oboch predsta vi te ¾ov
re zor tu a zdô raznil, že opro ti
obdo biu 2006 až 2010 je sú èasná
vlá da v ove ¾a zlo ži tejšej si tuá cii,
Európska únia tla èí na dodrža nie
plá no va né ho schod ku ve rejných
fi nancií, sme v hlbo kej krí ze, pre -
to „ne mô že me z tejto búrky vyjs�
úplne su chí, ide o to, aby tie do -
pa dy bo li èo najmiernejšie.“ „Po -
chop me vážnos� si tuá cie a v tom -
to du chu mu sí me h¾a da� rieše -
nia,“ podèiarkol, keï v sú èasnosti
pod¾a ne ho neexistu jú dob ré rie-
še nia na odstrá ne nie schod ku
oso bitné ho úètu, „sú len rieše nia
zlé, horšie, najhoršie. A zru še nie

oso bitné ho úètu…“ Pod¾a Lit vu v
tejto si tuá cii sa mu sia na rieše -
niach po die ¾a� obe stra ny tak, aby
prispe li rov ným dielom, ho ci „je to
neprí jemná de ba ta, �ažko nájs�
všeo becnú pod po ru.“ (Bližšie v
publi ko va nom rozho vo re s pred-
se dom OZP v SR.)

Mi ro slav Lit va opä tovne zdô -
raznil, že v tejto fá ze sa ro ku je o
návrhoch, predkla da jú a formu lu -
jú sa mož né rieše nia, všetko oko -
lo zá ko na è. 328 je te da v tejto
chví li ešte otvo re né. Oce nil však
záujem mi nis tra o dialóg, sna hu
vy disku to va� si po sto je. Ten to cie¾
si kla dú aj slu žobné aktí vy, kto ré
sa usku toènia v krátkom èa so -
vom sle de vo všetkých kra joch.
Úèas� na nich je dobro vo¾ná. De -
fi ni tívne ná vr hy na zme ny v
systé me so ciálne ho za bezpe èe -
nia po li cajtov mu sí do konca au -
gus ta schvá li� vlá da, aby bo lo
mož né no vé vý poè ty za kompo no -
va� do štátne ho roz poè tu. Z h¾a -
diska sta bi li zá cie oso bitné ho úètu
je ve¾mi dô le ži té, aby no ve la zá -
ko na è. 328 za èa la pla ti� už od 1.
ja nuá ra 2013.

Ïa lej sa predse da OZP v SR
ve no val otázkam roz poè tu pre
ïalšie ro ky, keï sú tla ky vlá dy na
zní že nie miezd obèianskych za -

Chys tá sa vlá da siahnu� po li cajtom na penzie?

Ro bert Ka li òák a Ti bor Gašpar hos�a mi letné ho ro ko va nia Ra dy predse dov ZO PZP v SR

So ciálne za bezpe èe nie: od bo ry s ve de ním re zor tu ro ku jú o návrhoch, h¾a da jú mož né rieše nia

V èísle:
l Z rady predsedov s.3
l K hodnotiacemu systému s.4
l Kauza A PZ s.5
l Policajná teória s.6
l Trocha humoru s.7
l Rozkazy s.8NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SRNOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR
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Bra ti sla va (on) – Netra diène v Bra tisla ve sa 22. jú na 2012
v priesto roch Aka dé mie PZ ko na lo let né za sa da nie Ra dy
predse dov ZO OZP SR. Po krátkom vstu pe predse du OZP
v SR Mi ro sla va Lit vu plé num pri ví ta lo mi nis tra vnútra SR
Ro ber ta Ka li òá ka, o chví ¾u po òom pri šiel medzi odbo rá -
rov aj po li cajný pre zi dent Ti bor Gašpar. Pro gram ro ko va -
nia ra dy sa pre to prispô so bil prí tomnosti vzácnych hos tí.

(Pokraèovanie na strane 2)

Pozva nie na let né za sa da nie Ra dy predse dov ZO OZP pri ja li mi nister vnútra SR Ro bert Ka li òák i
pre zi dent PZ Ti bor Gašpar, po ich vystú pe niach nasle do va la ži vá disku sia

l V rám ci vládne ho ba líèka
mu sí te èe li� do sia¾ ne bý va lým
problé mom. Aký je váš poh¾ad
na sú èasný stav a mož né rieše -
nia?

Je to ve¾mi �ažká si tuá cia,
pred kto rú nás po sta vil ná vrh roz -
poè tu oso bitné ho úètu na rok
2012. Hlavným problé mom je
hro zi vý scho dok na na šom oso -
bitnom úète, kto rý sa vy vi nul
ve¾mi rýchlo, prak tic ky ani nie za
dva ro ky, z pô vodnej zisko vej po -
zí cie. Do te rajší sys tém bol nasta -
ve ný s únosnos�ou ma xi málne na
16 463 ¾u dí, v sú èasnosti má me
už však vy še 18–ti síc dô chodcov.
Si tuá cia si vy ža du je rieše nia. Ke -
by bo la eko no mi ka v tom to štá te
v po riadku, mož no by sa da lo
uva žo va� o prie bežnom do to va ní
sys té mu. Lenže nie je. Iný mi slo -
va mi po ve da né, potre bu je me
zvý ši� príjmy a zní ži� vý davky. Ta -
ké opatre nie vždy bo lí. Je zrejmé,
že nájs� dob ré rieše nie sa v tejto
si tuá cii ne dá. Existu jú len rieše -

nia zlé, horšie a najhoršie. Od bo -
ro vý zväz po lí cie v SR si tuá ciu
vní ma a ro bí me všetko pre to,
aby do sa hy na na šich po li cajtov i
na dô chodcov bo li èo najmenšie.
Od svojho vzni ku sa dr ží me fi lo -
zo fie, že nekri ti zu je me, kým ne -
vie me sa mi po núknu� lepšie
rieše nia. To sa de je aj v sú -
èasnosti, h¾a dá me opti málne
rieše nia a pri ja te¾né kom pro mi sy.

l Po li cajní dô chodco via vy -
èí ta jú, že sa neuro bi lo niè v
prospech va lo ri zá cie dô chod -
kov. Vlá da však na vr hu je aj
zní že nie dô chodkov o de sa�
percent až do dovàše nia riad-
ne ho dô chodko vé ho ve ku. No
a aktívni po li caj ti sú namrze ní,
keïže mi nister avi zu je zvý še -
nie odvo dov do oso bitné ho úè -
tu. Ako by ste bo li medzi dvo mi
mlynský mi ka meòmi?!

Do konca tro mi, le bo je tu aj
poh¾ad mi nis ter stva a tlak na
úspo ry, to je tre tia zložka. Dô vo -
dy, pre kto ré sa oso bitný úèet oci -

tol v mí nu se, sú azda už dosta -
toène zná me. Mrzia nás reakcie
ve rejnosti, kto rej po li cajné dô -
chodky le žia v ža lúdku. Ale má -
lokto vie, že po li cajt si pla tí na
svo je dô chodko vé za bezpe èe nie
o štvrti nu viac ako bežný ob èan –
ci vil. To je pr vá vec. Èo sa tý ka
ne va lo ri zo va nia dô chodkov, je to
jed no z opatre ní na sta bi li zá ciu
oso bitné ho úètu. Ako ko¾vek sa to

postihnu tým ne mu sí pá èi�, to to
roz hodnu tie po va žu je me za
správ ne, pre to že stav bol nespra -
vodli vý vo èi aktívnym po li cajtom.
Pla ty po li cajtov ne bo li va lo ri zo va -
né dva ro ky, dô chodky áno. Tre -
ba si uve do mi�, že va lo ri zá ciou
dô chodkov v tom to ro ku by sa vý -
davky zvý ši li o 4 mi li ó ny eur v
bežnom ro ku. Ke by aktívnym po -
li cajtom zvý ši li od vod na dô -
chodko vé za bezpe èe nie o jed no
percento, pri nieslo by to len 3,7
mi lió na eur, èi že ani ta ká to obe�
by ne posta èo va la na va lo ri zá ciu
dô chodkov. V tejto si tuá cii sme
pre to rozhodnu tie vlá dy podpo ri li.

l Èo však so zda òo va ním
dô chodkov?

Ost ro sme sa po sta vi li pro ti to -
mu to ná vr hu. Pri po me nu li sme
vlá de fakt, že v ro koch 1998 až
2003 po li caj ti odviedli mi nis ter -
stvu fi nancií 2,5 mi li ar dy ko rún
ako pre by tok z oso bitné ho sys té -
mu dô chodko vé ho za bezpe èe -
nia.. Keï som sa pý tal, kde tie
pe nia ze sú, tak mi odpo ve da li, že
sa mi nu li v štátnom rozpoète. Èi -
že aj z to ho dô vo du sme sa po -
sta vi li pro ti zda ne niu dô chodkov.
Vo forme da ne by sa pe nia ze
stra ti li v ano nymnom systé me
štátne ho roz poè tu, sta vu oso -

bitné ho úètu by to ni ja ko ne po -
moh lo a nám by „fi nancmajstri“ z
vlá dy stá le vykri ko va li, že oso -
bitný sys tém je èierna diera, do
kto rej mu sí štát stá le „vrá ža�“ pe -
nia ze.

l Vlá de vraj bo lo tàòom v
oku, že po li cajní dô chodco via
zväèša pra cu jú, a tak na vr ho -
va li zá kaz sú be hu prá ce a dô -
chodku?!

My sme bo li roz hod ne pro ti,
pre to že tí po li caj ti, kto rí odišli už
po 15 ro koch najmä dávnejšie,
ma jú len tre ti no vé dô chodky a z
nich by sot va vy ži li. Na vrh li sme

(Pokraèovanie na strane 2)

Ako vní ma Od bo ro vý zväz po lí cie v SR sú vislosti a do sa -
hy ne po pu lárnych úspor ných opatre ní? O tom sa s je ho
predse dom Mi rosla vom Litvom rozprá val náš spo lu pra -
cov ník La di slav Skrak.

Viete, že…
Prie merná do ba služ by po li caj ta za posledných de sa� ro kov je

25,4 ro ka, za posledných pä� ro kov 25,2 ro ka. V tom to ro ku už však
vy chádza prie merná do ba služ by 19,3 ro ka. Èo sa tý ka slu žobne
najmladších dô chodcov, v ro ku 2010 odišlo 455 po li cajtov medzi
15. až 20. ro kom služ by, v ro ku 2011 bo lo v tejto sku pi ne 508 po -
li cajtov.

Príslušní ci Ha siè ské ho zá chran né ho zbo ru sú v systé me oso -
bitné ho so ciálne ho za bezpe èe nia od 1. 1. 2008, pri èom predtým
bo li v So ciálnej pois�ovni. So ciálna pois�ovòa ale na oso bitný úèet
nepre viedla ani cent zo su my, kto rú ha si èi za tie ro ky ulo ži li. Z ra -
dov príslušní kov HaZZ je však už 907 dô chodcov.  

(er)



mestnancov o 5 percent a zní že -
nie bežných vý davkov o 10 per -
cent. Pod¾a Lit vu je ta ká to reštrik-
cia pre od bo ry abso lútne nepri ja -
te¾ná, pro gram re for my ve rejnej
sprá vy však naèrtá va mož né rie-
še nia si tuá cie, o kto rých ho vo ril
vo svo jom vystú pe ní aj mi nister
vnútra.

Zme ny v opra vovniach
Podpredse da OZP v SR Ma -

rián Magdoško v krát kos ti in for -
mo val plé num o ško le niach SO -
FO, keï zdô raznil, že kaž dá roz -
poèto vá orga ni zá cia mu sí ma�
uzatvo re nú podni ko vú zmlu vu mi -
ni málne na hospo dá re nie so so -
ciálnym fondom.

Poinformo val aj o si tuá cii v Au -
to mo bi lo vých opra vovniach, a. s.,
Predsta venstvo 18. jú na schvá li lo
roènú uzá vierku so stra tou
200–ti síc eur za rok 2011, už do
konca má ja 2012 sú však opra -
vovne v plu se 100–ti síc eur. Zme -
ni li sa aj sta no vy akcio vej spo -
loènosti, no vým ge ne rálnym riadi -
te ¾om a predse dom predsta -
venstva AO MV SR, a. s. je Ján
Packa. Ma rián Magdoško, èlen
do zornej ra dy AO MV SR, a. s.
vyzdvi hol najmä hospo dá re nie ži -
linských opra vovní, kto ré bo li aj
vla ni po ce lý rok v hospo dárskom
plu se. Zmie nil sa tiež o úèas ti
OZP na pri de ¾o va ní preu ka zov na
zahra nièné rekreá cie, kde bol – v

po me re k ich po è tu – enormný
záujem za mestnancov a osta lo
ve ¾a nespo kojných. Ubez pe èil prí -
tomných o sna he ko mi sie postu -
po va� pri vý be re uchádza èov ma -

xi málne spra vodli vo, de tailný po -
pis me cha nizmu vý be ru je zve -
rejne ný na intra ne te MV SR.

Neúspešný krok KOZ
Podpredse da OZP v SR Pa vol

Mi cha lík re fe ro val o prie be hu ko -
lektívne ho vy jedná va nia KOZ s
mi nisterstvom prá ce, so ciálnych
ve cí a ro di ny, na kto rom sa zú -
èast nil ako zástupca OZP, keï
KOZ žiada la ešte v tom to ro ku
zvý še nie ta rifných pla tov pre ve -
rejnú a štátnu služ bu o 10 per -
cent, po žia davka je však pod ¾a
mi nis ter stva ne reálna. Ho ci šta -
tisticky sa rast no mi nálnej mzdy v
predchádza jú com ob do bí až do
sú èasnosti ja ví priazni vo, rea li ta

je od liš ná, KOZ SR bu de pokra -
èo va� v tla ku na vlá du.

Mla dí vstu pu jú do odbo rov
Podpredse da OZP v SR La di -

slav Gra èík sa vo svo jom vystú -

pe ní ve no val najmä proble ma ti ke
sta vu èlenskej základne. In for mo -
val, že èle no via ve de nia navšte -
vu jú najmä tie základné orga ni zá -
cie, v kto rých sa vyskytnú pro blé -

my. Ta kou je napríklad ZO v
Spišskej No vej Vsi, kde odi šiel
prak tic ky ce lý vý bor a orga ni zá cia
je ne funkèná, medzi za mestnan -
ca mi je však ve¾ký záujem o oži -
ve nie èin nos ti i vstup do odbo rov.
Pre to sa vlastne for mu je no vá
základná orga ni zá cia. L. Gra èík
po zi tívne hod no til vý sled ky úsi lia
o pri jí ma nie no vých èle nov najmä
pria mo v SOŠ PZ, kde sa ak ti vi ta
OZP stre tá va so záujmom poslu -
chá èov – tak v Pe zinku, ako aj v
Ko ši ciach. Zdô raznil potre bu ne -
pretrži té ho dialó gu, èle no via ve -
de nia ve¾mi ra di prijmú z jed not li -
vých základných orga ni zá cií poz -
va nia na návšte vu. Informo va nos�
je to tiž pod¾a ne ho stá le sla bým
èlánkom prá ce v OZP, stá le ve ¾a
za mestnancov ne vie, èo vlastne

OZP pre nich ro bí a medze ry v in -
for mo va nos ti ma jú aj èle no via
OZ. Sú prí pa dy, keï za mestnanci
ne pozna jú ani vlastné vý ho dy,
za kot ve né v ko lektívnych zmlu -
vách.

Vystú pe nie L Gra èí ka do pl nil
M. Lit va, keï zvý raznil, že v tri -
parti te je pri vy jedná va ní dô le ži tý
po mer síl. „Ne získa te ¾u dí pre
vec, keï ne ve dia, èo od bo ro vý
zväz ro bí a èím sa zaobe rá. Ja
vás pria mo žiadam, aby ste nás

in for mo va li, že má te schôdzu a
my prí de me!“

Oce ne nie J. Pe tia no vi
V bo de Rôzne in for mo val Pa -

vol Mi cha lík, že bansko bystrická
kraj ská ra da po da la ná vrh na
ude le nie Me dai ly OZP v SR I.
stupòa pá no vi Já no vi Pe tia no vi,
dlho roèné mu predse do vi ZO v
Lu èenci. Èle no via ra dy ná vrh jed-
no my se¾ne schvá li li. V tejto sú -
vislosti podpredse da Mi cha lík po -

zna me nal, že ta ké to prie bežné
po dá va nie návrhov je ro zum -
nejšie a urèi te dôstojnejšie, ako
„ma so vé“ oce òo va nie v rám ci vý -
ro èí.

No vá základná orga ni zá cia
V záujme vy rie še nia dlho do -

bých prob lé mov s niekto rý mi
základný mi orga ni zá cia mi v rám -
ci bra tislavskej krajskej ra dy
podpredse da L. Gra èík predlo žil
na schvá le nie re gistrá ciu no vej
základnej orga ni zá cie pri OR PZ

Se nec a Pe zi nok. Do te rajší sys -
tém, keï ¾u dí zastre šo va la len
ma lacká ZO pre re gión Bra ti sla vu
– oko lie má pro blé my pri chrá ne -
ní záujmov za mestnancov, keïže
ne má pria mych partne rov na ro -
ko va nie. Vznik no vej ZO plé num
odobri lo. Jej predse dom sa stal
Mi chal Pe niak, riadi te¾ OO PZ v
Pe zinku.

Za zna me nal Pe ter Onde ra
Snímky autor
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pre to, aby sa sta no vi la presne vy -
po èí ta te¾ná hra ni ca su my, po kto -
rú by mo hol po li cajt za rá ba� bez
krá te nia dô chodku. Sa mozrejme,
èas� po li cajných dô chodcov s
vyš ší mi príjma mi by to po stih lo,
ale len men ši nu. To to rieše nie je
ná roè né na pre poèty, ale pod¾a
nášho ná zo ru je schodné. Za tia¾
sme sa s mi nisterstvom ne do hod -
li. Aktívni po li caj ti zvý še ním odvo -
dov na oso bitný úèet o jed no ale -
bo dve percentá – ale s podmien -
kou, že vyš ším dielom pri s pe je aj
za mestná va te¾. V tom sme sa za -
tia¾ nezhodli. A èo sa tý ka po li caj -
ných dô chodcov, sme za sta bi li -
zaèný od vod de sa� per cent až do

dovàše nia riadne ho dô chodko vé -
ho ve ku, je to lepšie rieše nie než
zda ne nie. Uspo re né prostriedky
tak osta nú v oso bitnom úète, po -
mô žu je ho sta bi li zá cii. Ten to náš
ná vrh si mi nis ter stvo osvo ji lo.

l V èom ste do sia¾ ne do -
siahli zho du?

Napríklad v sta no ve ní ve ku na
od chod do dô chodku i v sta no ve -
ní do by služ by po vznik ná ro ku
na dô cho dok. Zho du je me sa v
tom, že 25 ro kov služ by ako hra -
ni ca na vznik ná ro ku je opti -
málna, ale mi nis ter stvo na vr hu je
po stup né predlžo va nie do by služ -
by. My sme za jedno ra zo vý skok
z 15 na 25 ro kov, aby sme oso -
bitný úèet èo najskôr zasta bi li zo -

va li. My sa sta via me za vek ohra -
ni èe nia skonèe nia od vo du 55 ro -
kov, mi nis ter stvo na vr hu je 62. Ich
poh¾ad je po cho pi te¾ný. Náš OZ
po lí cie v SR však už ro ky bo ju je
za zru še nie § 192, ods. 2 zá ko na

o štátnej službe po li cajtov, kde sa
ho vo rí, že za mestná va te¾ mô že
pre pusti� po li caj ta po dovàše ní ve -
ku 55 ro kov. Ten to inšti tút sa èas -
to zne uží val, keï sa riadia ci pra -
cov ník chcel nieko ho zba vi�. A

zra zu sa im vek 55 ro kov ne pá èi?
V tom sme sa ešte ne do hod li.

l Spo me niem však aj pro -
blém príslušní kov Ha siè ské ho
a zá chran né ho zbo ru.

Sú v na šom dô chodko vom
sys té me len krát ko, od 1. 1.
2008, pri èom predtým bo li v So -
ciálnej pois�ovni. Odtia¾ prešli k
nám, ale So ciálna pois�ovòa nám
nepre viedla ani cent zo su my,
kto rú tam za tie ro ky ulo ži li. A pri -
tom už z ra dov ha si èov má me
907 dô chodcov. Z poh¾a du oso -
bitné ho úètu je to te da po merne
znaè ná zá �až.

l Mož no predpokla da�, že
ne po pu lárne opatre nia bu dú
ma� as poò je den po zi tívny úèi -

nok a po li caj ti ne bu dú ma�
 tendenciu predèasne odchá-
dza� do dô chodku?

Dá sa to tak po ve da�. Na ším
hlavným cie¾om však je, aby bo li
v po lí cii utvo re né podmienky, kto -
ré bu dú za mestnancov uspo ko jo -
va� do ta kej miery, že ani ne po -
myslia na od chod. Ak im Po li -
cajný zbor po skyt ne úpl ný prie-
stor na se ba rea li zá ciu nielen ako
zdroj ob ži vy, ale ako ce lo ži votné
po vo la nie, ak im ka riérny po stup
umož ní zu žitko va� ma xi mum svo -
jich schop nos tí, tak bu de me spo -
kojní. Dnes sme však ešte ïa le ko
od tohto cie¾a.

(Euro re port plus; 11.07.2012;
è. 5–6)

(Pokraèovanie zo strany 1)

Chys tá sa vlá da siahnu� po li cajtom na penzie?
(Pokraèovanie zo strany 1)

Množstvom otá zok a pri po mie nok èle no via ra dy ma xi málne vy -
uži li èa so vý priestor, kto rí im po skyt li predsta vi te lia ve de nia re zor -
tu 

Predse da základnej orga ni zá cie v Ri mavskej So bo te Igor Ro -
hár sa pý tal na pro blé my s vystro jo va ním

Pre zi dent PZ Ti bor Gašpar (vpra vo) pris¾ú bil dodržia va� prí-
slušné usta no ve nia ko lektívnej zmlu vy a prí padné pro blé my kon-
zulto va� s predse dom OZP v SR Mi rosla vom Litvom

Výslu ho vé dô chodky po li -
cajtov, ha si èov a hor ských zách -
ra ná rov sa ne bu dú ten to rok va -
lo ri zo va�. Po slan ci to tiž schvá li li
pozme òu jú ci ná vrh k no ve le zá -
ko na o zdra votnom poiste ní.
Výslu ho vé dô chodky tak po rastú
iba v tom ro ku, v kto rom sa bu -
dú na zákla de zá ko na o štátnom
rozpoète va lo ri zo va� funkèné
pla ty po li cajtov, ha si èov a
záchra ná rov. Ide o opatre nie na

sta bi li zá ciu oso bitné ho úètu, z
kto ré ho sú príslušní kom si lo vých
zlo žiek vyplá ca né so ciálne ná le -
ži tos ti. Úèet je napåòa ný pre -
dovšetkým odvodmi poistné ho z
ich slu žobných pla tov. Príjmy
tohto úètu nesta èia pokry� ná ro -
ky na vý davky. Vla ni ani ten to
rok sa pla ty príslušní kov ozbro je -
ných zlo žiek ne va lo ri zo va li, èo
spô so bi lo, že od vo dy poistné ho
osta li na úrov ni predchádza jú ce -

ho obdo bia. Výslu ho vé dô -
chodky sa však mi nu lý rok zvý -
ši li o 2,1 percenta, èím vzrástli
rozdie ly medzi príjma mi a vý -
davka mi oso bitné ho úètu. 

V tom to ro ku sa po èí ta lo s ná -
rastom výslu ho vých dô chodkov
od 1. jú la o 3,05 percenta. Mi nis -
ter stvo vnútra v sú èasnosti evi -
du je viac ako 18 ti síc po be ra te -
¾ov výslu ho vých dá vok.  

(KO KMV, 28.6.2012)

S va lo ri zá ciou výslu ho vých dô chodkov sa ten to rok ne po èí ta

So ciálne za bezpe èe nie: od bo ry s ve de ním re zor tu ro ku jú o návrhoch, h¾a da jú mož né rieše nia

M. Litva: Od svojho vzni ku
sa dr ží me fi lo zo fie, že nekri ti -
zu je me, kým ne vie me sa mi
po núknu� lepšie rieše nia.
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Mi nister v úvo de hneï pre -
šiel k té me so ciálne ho za -
bezpe èe nia a pri po me nul, že
sme v diskusnom ob do bí. „Bol
by som rád, ke by sme k zme nám
pristú pi li všetci po ná zo ro vej do -
ho de. Aby sme ma li možnos� uro -

bi� to na dlhé
obdo bie. A zá -
sadnejším spô -
so bom èo do vá -
hy sa mot né ho
zá ko na. Keï
sme uro bi li zme -
nu pred štyrmi

rokmi, rá ta lo sa s odcho dom
zhru ba 1 000 ¾u dí roène. V tom to
systé me sa ne mô žu nožni ce
udržia va� v normálnom roztvo re -
ní…“ uvie dol si tuá ciu, v kto rej je
oso bitný úèet. „Môj cie¾ po šty -
roch ro koch je, aby sme moh li
po ve da�, že sys tém pre ži je.“

Následne mi nister predsta vil
ná vr hy na zme ny v systé me so -
ciálne ho za bezpe èe nia po li cajtov:
Na margo výslu ho vých dô chod -
kov po ve dal: „My ho vo rí me nie
daò, ale od vod, nie 19 ale 10 per-
cent od vod kompenzo va ný pres -
ne vy po èí ta ný mi opatre nia mi v
zdra votnej a so ciálnej ob las ti,
napr. ná rok na každo roèný po byt
re kondièný ale bo do vo lenko vý v

na šich za ria de niach ale bo ïal -
ších, kto ré chce me pripnú� k
nášmu mi nis ter stvu. Plus využí -
va nie vý menných po by tov, kto ré
chce me zá sadným spô so bom
roz ší ri� opro ti sú èasnosti., aby
moh li pra vi delne èerpa�. Po do -
siahnu tí 62 ro kov sa im vrá ti dô -
cho dok na pô vodnú úro veò a bu -
dú môc� ïa lej po ží va� všetky vý -
ho dy. To to je stav. Bu dú to odvá-
dza� do nášho sys té mu a bu dú
ma� z to ho vý ho dy.“

Ro bert Ka li òák sa zmie nil o
zá me re urýchle ne dosta va� ne -
mocni cu sv. Mi cha la, ako aj o
cieli zjedno ti� rekreaèné za ria de -
nia vnútra s ob ra nou a ïalší mi re -
zortmi. Má ambí ciu, aby sa ne -
mocni ca po zlú èe ní aj s pra co -
viska mi mi nis ter stva ob ra ny po
ce lom Slo ven sku sta la najlepšou
vše obec nou ne mocni cou.

K dru hé mu bo du úpra vy po ve -
dal: „Opä tovne by sme sa ma li
za myslie� nad zvý še ním odvo dov
rovna ko obe stra ny. Výš ka sa
rieši, 1:1 ale bo 2:2, a za tým mu -
sia by� so ciálne ak ti vi ty, èo sme
ne stih li do tiahnu�, aby ¾u dia moh li
tie pro gra my uží va�, po by ty, pô -
žièky, by ty.

Tre tím opatre ním má by� zme -
na spô so bu úèto va nia odchodné -

ho, kto rá je ešte otvo re ná, mi nis -
ter stvo vnútra sa mu sí do hodnú�
s mi nisterstvom fi nancií.

Štvrtým bo dom je po stup né
predlžo va nie od cho du do dô -
chodku. Tu ne má me úplne rovna -
ký ná zor s predse dom Litvom,“
po zna me nal mi nister s tým, že
bu dú ïa lej disku to va�. „Chcem,
aby sme utvo ri li sys tém, kto rý sa
dá za be tó no va� a mô že me pod¾a
ne ho ís� na dlhé ro ky.“

Mi nister ïa lej ho vo ril o fi -
nanènej si tuá cii re zor tu, keï sa
do sia¾ ne da ri lo zvý ši� príjmo vú
èas� nášho roz poè tu. Keïže va lo -
ri zá cia v tom to ro ku je ne mož ná a
v bu dú cich ro koch pro ble ma tic ká,
mi nister h¾a dá spô so by, ako zís -
ka� prostriedky do roz poè tu, aby
bo lo mož né po li cajtov odme ni� za
kva litnú prá cu.

Do sia¾ neobsa de né ta bu¾ky
chce mi nister postupne odblo ko -
va� a obsa di�, je to však otáz ka fi -
nancií.

V rám ci disku sie sa mi nister
bližšie zmie nil o rozsiahlej re -
forme ve rejnej sprá vy pod skrat-
kou ESO, kto rú gesto ru je mi nis -
ter stvo vnútra. Pr vé informá cie
¾u dí vystra ši li, za mestnanci vo ve -
rejnej a štátnej službe sa bo ja
škrtov. „Ne do vo lím, aby ten sys -

tém na kon ci bol zlý. Na kon ci
dòa nesmie ma� nikto po cit
horšie ho,“ ubez pe èil. Prá ve v re -
forme vi dí R. Ka li òák priestor pre
udrža nie za mestna nosti a aj zvý -
še nie pla tov obèianskych za -
mestnancov nášho re zor tu, kto ré
ro ky zaostá va jú za vý vo jom. Po -
uká zal na sku toènos�, že spo lu s
mi nisterstvom prá ce má re zort
vnútra najnižšie pla ty zo všetkých
mi nisterstiev, úètovníèka na MV
SR za ro bí prie merne v hru bom
830 eur, jej ko le gy òa na mi -
nisterstve ži votné ho prostre dia
950, na vyššom územnom cel ku
vy še 1000 eur a na vy so kých
ško lách vy še 1200 eur. „Ako je to
mož né?“ pý tal sa. Re for ma ve -
rejnej sprá vy by ma la zjedno ti�
nor my vý kon nos ti admi nistra -
tívnych pra covní kov a tým aj sta -
no vi� ur èi tý štandard odme òo va -
nia. Hlavnú možnos� úspor však
R. Ka li òák ne vi dí v šetre ní na ¾u -
ïoch, na ich poètoch a mzdách,
ale na zjedno te ní servisné ho sys -
té mu, napr. v prí pa de do dá vok
ener gií pre or gá ny štátnej sprá vy,
kto ré mô žu v prí pa de zjedno te nia
ve rejné ho obsta rá va nia, kto ré bu -
de za bezpe èo va� mi nis ter stvo
vnútra, do sa ho va� na ce nách ob -
rov ské úspo ry.

Na otáz ku, èi sa ne uva žu je s
re dukciou po è tu kra jov, mi nister
odpo ve dal, že v sú èasnosti v
rám ci po lí cie nie, ale napríklad
uva žu je o zru še ní kraj ských riadi -
te¾stiev HaZZ.

K hodno tia ce mu sys té mu sa
vy jadril: „V dnešnej po do be je pre
mòa nepri ja te¾ný.“. Po tvr dil, že na
zme nách sa bu de pra co va� s
úva hou spusti� no vý sys tém od 1.
ja nuá ra. Zá ro veò ubez pe èil èle -
nov ra dy, že sa po sta ví za do -
siahnu tie cie¾ov re zor tu a obra nu
po li cajtov ce lou svo jou vá hou
funkcií. „Ak by to ma lo by� inak,
kon èím, odchádzam. Ak by sa
sta lo iné, ne mám záujem by� ïa -
lej mi nistrom vnútra,“ vy hlá sil. Po -
de lil sa tiež s úva hou pre sa di� tr -
va lo udrža te¾ný sys tém so ciálne -
ho za bezpe èe nia for mou ústav-
né ho zá ko na. „V tom to ob do bí,
zdô raznil, bu de najdô le ži tejšie
ve ¾a disku to va� a získa� èo naj-
ma so vejšiu pod po ru pre zme ny –
pre to bu dú zvo la né kraj ské aktí -
vy.“

V rám ci disku sie mi nister vnút-
ra po tvr dil aj zá mer skva litni�
vystro jo va nie po li cajtov no vým
mo de lom rovno ša ty. „Po li cajt mu -
sí dobre vy ze ra�, to je zá klad.“

Spra co val Pe ter Onde ra

Z vystú pe nia mi nis tra vnútra SR Ro ber ta Ka li òá ka

Po li cajný pre zi dent v úvo de
všetkých ubez pe èil, že má
záujem myslie� na kaž dý druh
slu žieb, há ji� záujem po li cajtov
v zmysle ich so ciálnych istôt a
za bezpe èe nia „skôr z po lo hy
odbo rárskej ako za mestná va te -
¾a“, keï že part ner vo vy jedná -
va ní je mi nister, kto rý má, ako
sám zdô razòu je, za bezpe èi�
všetko pre vý kon služ by.

V ïalšej èasti svojho vystú pe -
nia T. Gašpar
ho vo ril vo vše -
obec nos ti o pri-
ncí poch perso -
nálnej po li ti ky a
bol ve¾mi kri tic ký
k do te rajšej pra -
xi: „Perso nálne
zme ny sa vždy

riešia až extrémnym spô so bom,
ne pokro èi li sme sko ro vô bec, èo
po li tic ká zme na, to zme na, hlbo -
ká orba to vo lám, vždy to zme tie
aj schop ných ¾u dí, kto rí ne ma jú s
po li ti kou niè spo loèné. A po tom
sa nám dostá va jú do funkcii aj ¾u -
dia, kto rí by stá le ešte ma li vy ko -
ná va� èinnos� ra do vé ho po li caj ta
a od riade nia ma jú ešte ve¾mi ïa -
le ko.“ „Ho vo ri li sme na tú to té mu
s pá nom predse dom,“ po zna me -
nal, „po ve da li sme si, že sa po kú -
si me za èa� bu do va� ne ja ký sys -
tém, le bo re formu je me mož no
kaž dý tre tí rok a vždy prí du no ví
re formá to ri… Mám ambí ciu ro bi�
zme ny z dlho do bé ho h¾a diska,
aby ich ak cep to va li aj tí, èo prí du
po nás. To pla tí aj o perso nálnej
po li ti ke, asi bu de me ho vo ri� o ka -
riérnom postu pe, chce me sta no -
vi� ur èi té štandardy riade nia, kto -
ré keï do ká že me dosta� do ne ja -
kej nor my, do konca do zá ko na,
mô že me vy medzi� as poò to¾ko,
že do funkcií sa mô žu prihlá si� len

¾u dia, kto rí ten to štan dard spåòa -
jú. Raz som po ve dal v mé diách,
aby sa kraj ským riadi te ¾om ne stal
èlo vek, kto rý ne ria dil ani OO, na -
najvýš slu žobné vo zid lo… Mám
to za úlo hu, sformo va� štandardy
pre riadia ce funkcie a spô sob ich
obsadzo va nia v najbližšom ro ku,
dvoch.“ V tejto sú vislosti po tvr dil,
že vy me ní siedmich kraj ských ria-
di te ¾ov, na svo jom poste ostá va
len bra ti slav ský riadi te¾ Csa ba
Fa ra gó. Ostatným po nú kol mies-
ta, kto ré im umožnia odovzdá va�
skú se nosti, keïže „sú medzi ni mi
od bor ní ci“.

K zme nám na okre soch: pre zi -
dent predpokla dá, že krajskí riadi -
te lia ne bu dú ma� ambí cie me ni�
okresných riadi te ¾ov vo ve¾kom,
ak, tak v indi vi duálnych prí pa -
doch. Pri po me nul, že od je ho ná -
stu pu do funkcie pre zi den ta 15.
má ja sa pa ra graf 35 ne po užil ani
raz: „Ten to inšti tút by som bol
rád, ke by sme ho obišli a ne mu -
se li s ním pra co va�, ja sám bu -
dem ini cio va� zme nu v tom to
inšti tú te, keï to bu de mož né, ho -
ci viem, že to ne bu de jed no du -
ché. Tak že perso nálne zme ny sa
ude jú, ale nie spô so bom, ako to
bo lo pred 18 me siacmi, ja som to
vní mal, že sa ko si la lú ka a ve rím,
že keï to obme ní me, ve rím, že to
bu dú kva lit ní ¾u dia oprávne ní na
svo je sto liè ky. Pri ví tam každú pri -
po mienku aj cez od bo ro vý zväz,
le bo ne mô žem všetkých pozna�
osobne a kaž dým prí pa dom sa
bu dem zaobe ra�. Je mo jím záuj-
mom, aby si podria de ní po va žo -
va li èlo ve ka s pri rodze nou au to ri -
tou a od bor ní ka na svo jom mies-
te,“ zdô raznil. Odbo rá rov tiež
ubez pe èil, že bu de rešpekto va� aj
príslušné usta no ve nia ko lektívnej
zmlu vy. Pri po me nul, že sám pri -

šiel do zbo ru zno vupri ja tím a po -
zná ná zo ry predse du Lit vu na
zno vupri ja tia a vý nimky z ka -
riérne ho po stu pu. „Ke by sme ma li
indi vi duálne ne ja ký pro blém, pre -
ro ku jem s predse dom každú jed -
nu ta kú to problé mo vú otáz ku,“
s¾ú bil.

V rám ci disku sie rea go val na
pri po mienku, že dnes sú na útva -
roch ved¾a se ba príslušní ci, kto rí
ro bia to isté, ale sú za ra de ní v
rôznych ta rifných trie dach. Pre zi -
dent po tvr dil, že sys tém odme òo -
va nia je ne do rie še ný, po tvr dil, že
je to je den z prob lé mov, kto rým
sa bu dú na ro ko va niach s mi -
nistrom ve no va�, je to však otáz -
ka do stat ku fi nancií.

Na otáz ku k hodno tia ce mu
sys té mu T. Gašpar po tvr dil, že sa
obozná mil s predpismi. „Hodno ti�
sa bu de, sám som to vždy pre -
sadzo val, je to ná stroj riade nia zo
zá ko na, ale aj ke by nie, urèi te by
som ho po uží val.“ Ni ja ké ale bo
len formálne hodno te nie pod¾a
ne ho vy ho vu je len tým, kto rí ne -
po dá va jú skve lý vý kon. „Mal som
riadia ce ho pra cov ní ka, kto rý
ohod no til svo jich de sia tich pra -
covní kov úplne rovna ko. Opý tal
som sa ho, èi aj vy ze ra jú rovna -
ko, ne mal od va hu po ve da� svo jim
podria de ným a už vô bec nie
siahnu� nieko mu na odme òo va -
nie v príplatkoch…“ „To nie je len
o systé me, kri té riách a softvé re,
ale je to aj o vô li riadia cich pra -
covní kov, aby bo lo hodno te nie
na via za né na odme òo va nie,“
zdô raznil. Za ve de nie SAP pod¾a
pre zi den ta mno hé v tom to sme re
u¾ahèu je, ale nie je mož ná kvanti -
fi ká cia prá ce po li caj ta, ako ke by
išlo o vykla da nie va gó nov. „Èin -
nos� po li caj ta je tak roz ma ni tá,
zlo ži tá, že nájs� asi ten jed no du -

chý, ale bo aj zlo ži tý me ter, kto rý
spra cu je len po èí taè, asi nie je
mož né. Vždy to bu de prá ca s
¾uïmi, po sú de nie je ho ak ti vi ty,
tvo ri vosti, sa mo stat nos ti, kto rú
�ažko zme ria te objektívnym me -
rad lom. Ne vyhnutne mu sí do toh -
to pro ce su vstú pi� je ho nadria de -
ný. Keï niekto tvr dil, že nie, že to
mu sí me eli mi no va�, tak to ne ho -
vo ril prav du. A keï sa ho vo ri lo o
zne uži tí vo vz�a hu k pria te ¾om,
zná mym a prí buzným, jedným dy -
chom mu sím po ve da�, že sa to dá
ukontro lo va�. Keï do sta ne me
aví zo, že zvý hodnil ne ja kých svo -
jich, tre ba vy ko na� kon tro lu ta ké -
ho pra co viska a po sú di� vý -
konnos� v pre po je ní na odme òo -
va nie. Tam by som pri jal úlo hu
okamži te odvo la� z funkcie a zve -
rejne nie ta kýchto jedné ho èi
dvoch prí pa dov by bo li vý stra hou
pre všetkých, aby si kaž dý uve -
do mil, že nie je mož né zneu ží va�
riade nie v prospech nieko¾kých
jednotlivcov. Chcem, aby sme
postupne na šli k¾úè, kto rý by po -
sti ho val èo najviac ob jek ti vi tu, ho -
ci to ni kdy ne bu de na 100 per -
cent, pre po ji� to na odme òo va nie
a ak sa to po da rí pre po ji� aj s ka -
riérnym postu pom, tak to by bo lo
úplne skve lé. Ale do siahnu� ten to
stav ne bu de jed no du ché. Èo vní -
mam po zi tívne, to je po kus o
zjedno te nie hodno te nia, za ve de -
nie jed not né ho sys té mu, kto rý by
umož òo val po služ bách hodno ti�
na ce lom Slo ven sku, to by bo lo
ve¾mi dobre,“ uzatvo ril T. Gašpar.

Na margo orga ni zaèných
zmien sa po li cajný pre zi dent po -
de lil so zá mermi v ce loslo ven -
ských útva roch zjedno ti� lo gisti ku,
uro bi� jed not né medzi ná rodné
odde le nie èi ana ly ti ku. Tiež by
chcel zru ši� tzv. hro zienko vú prís -

lušnos�, mu sí by� jasne vy medze -
ná miestna i vecná príslušnos�
pre špe ciálne útva ry. Ubez pe èil,
že nikto neprí de o prá cu, zme ny
nesmú za �a ži� eko no mi ku. Je pot -
rebné po rovna� vý konnos� po li -
cajtov v jed not li vých re gió noch,
hodno tia ci sys tém vy ge ne ru je,
kde sú re zer vy a kde sú tre bárs
zle na sta ve né po è ty príslušní kov
v jed not li vých služ bách.

Na otáz ku z plé na po tvr dil, že
o ne dostatkoch vo vystro jo va ní
vie, po cí til ich aj sám na se be.
Ten to stav viedol k vy da niu úpra -
vy o no se ní ko šie¾, zmie nil sa o
potre be no vej rovno ša ty. Pro blém
je aj s ba lis tic ký mi vesta mi, ich ži -
votnos� sa skon èi la.

Pre zi dent PZ na podnet z plé -
na neobi šiel ani pro blé my vo vy -
šetro va ní, keï oso bitne vy šetro -
va te lia v Bra tislavskom kra ji
nezvlá da jú množstvo spi sov. Je
to dlho do bý pro blém. Pod¾a pre -
zi den ta ná ra zo vé vý po mo ci ko le -
gov z iných re gió nov ne rie šia
vec, „chce to systé mo vú zme nu
raz a na vždy“. Pre zi dent vi dí
mož  nos ti v rozší re ní okru hu po li -
cajtov, kto rí bu dú môc� ro bi� aj
pro cesné úko ny, chcel by v tom -
to sme re viac za po ji� aj ope ra tí vu.
„Uni verzálne ho vo ja ka asi neuro -
bí me, ale oprávne nia po li cajtom
nikto ne me nil, kto je za ra de ný na
ÚKP, mu sí ve die� pri ja� vec a ro -
bi� úko ny pod¾a trest né ho po -
riadku. Keï bu de ma� pá cha te ¾a,
odovzdá vec vy šetro va te ¾o vi –
špe cia listo vi.“ Vy jadril presvedèe -
nie, že tieto úva hy nájdu po cho -
pe nie, aby zme ny všetci pri ja li.
Chce pre to navští vi� kaž dý okres
– niekde sa vopred ohlá si, inde
nie.

Spra co val Pe ter Onde ra

Z vystú pe nia pre zi den ta PZ Ti bo ra Gašpa ra
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Repre zentaèné druž stvo Po li -
cajné ho zbo ru Slo venskej re pub -
li ky sa v 25. týždni v dánskom
Aarhu se zú èast ni lo v po ra dí 27.
roèní ka medzi ná rodnej sú �a že v
ka ra te „In ter na tio nal Li ven Cup
2012“. Slo ven ská repre zentá cia
sú �a ži la v systé me ka ra te ipon–
sho bu, kde v silnej konku rencii
zís ka la tri zla té a dve strie borné
me dai le. Poètom zís ka ných me -
dai lí si za bezpe èi la ti tul BEST
TEAM pre rok 2012. Na sú �a ži
ma lo zastú pe nie aj Nórsko, Dán -
sko, Švéd sko, Fínsko, Iz ra el, Pa -
kistan, India a Ho land sko.

V hmotnostnej ka te gó rii nad
55 kg sú �a ži la stržm. Iva na Do èo -
vá z Okresné ho riadi te¾stva Po li -
cajné ho zbo ru v Banskej By stri ci.
V ka te gó rii do 80 kg sú pe ril
nstržm. To máš Va lentík z
Okresné ho riadi te¾stva Po li cajné -
ho zbo ru v Le vi ciach a nad 80 kg
kpt. Mi chal Pe niak z Okresné ho
riadi te¾stva Po li cajné ho zbo ru v
Pe zinku.

V hmotnostnej ka te gó rií do 80
kg vy bo jo val prvenstvo nstržm.
To máš Va lentík, kto rý ne na šiel
pre mo ži te ¾a ani v ka te gó rií open,
kde po vy rovna nom zá pa se zví �a -

zil nad Mi cha lom Pe nia kom. V
hmotnostnej ka te gó rií do 80 kg
zís kal Mi chal Pe niak dru hé mies-
to nad dobre dispo no va ným dán-
skym repre zentantom, ku kto ré -

mu sa priklo ni li
rozhodco via. Oz -
do bou turna ja sa
sta la Iva na Do èo -
vá, kto rá v se mi fi -
ná lo vom zá pa se
roz hod la o ví �az -
stve za se dem se -
kúnd. Neskôr v
�ažkom fi ná lo vom
zá pa se ne ne cha la
ni ko ho na po chy -
bách a zá pas roz -
hod la pred èa so -
vým li mi tom, èím
po tvr di la svo ju pri-
pra ve nos� z majs-
trovstiev Slo ven -
skej re pub li ky Mi -
nis ter stva vnútra a
Po li cajné ho zbo ru,
kde zví �a zi la v
muž skej ka te gó rii.

Èle no via slo venskej de le gá cie
sa zú èast ni li aj medzi ná rodné ho
se mi ná ra „Fighting and Krav Ma -
ga“, kde si zme ra li si ly v bo jo vých
ume niach s najlepší mi bo jovníkmi
z rôznych kra jín pod ve de ním re -
no mo va né ho inštrukto ra bo jo -
vých ume ní 10. Da nu Li ve na Raf-
fi ho a izrael ské ho inštrukto ra z
vládnej Aka dé mie a ostat ných
inštrukto rov, kto rí pre zen to va li
svo je najlepšie tech ni ky. Po
ukon èe ní bol ude le ný Mi cha lo vi
Pe nia ko vi 3. Dan za úspešnú
repre zentá ciu, roz voj ka ra te a bo -
jo vých ume ní. Ve dú ce mu tí mu,
plk. Ing. Mi lo šo vi Smejka lo vi 8.
Dan za roz voj ka ra te a bo jo vých
ume ní za uply nu lých 40 ro kov s
ti tu lom Kancho /majster bo jo vých
ume ní/. 

(db, PPZ)

Slo venskí po li caj ti zís ka li v Dán sku ti tul „Best team 2012“

Úžas né: tím slo ven ských ka ra tistov zís kal v Dán sku tri zla té a
dve strie borné!

Ozdobou turnaja sa stala Ivana Doèová z
OR PZ Banská Bystrica, ktorá v semifinále
porazila súpera za sedem sekúnd!

l Pra cu je už sku pi na, kto rú
zria dil po li cajný pre zi dent?

Pra covná sku pi na bo la zria de -
ná rozka zom pre zi den ta PZ, sú v
nej zastú pe né všetky zložky PZ,
ve de nie PZ a od bo ry. Pr vé
stretnu tie sku pi ny sa usku toèni lo
3. jú la, zú èast ni li sa ho zástupco -
via po li cajných zlo žiek, pre zi dent,
vi cepre zi denti i riadi te¾ kance lá rie
pre zi den ta. Na asi štvorho di no -
vom za sa da ní sa hod no ti li pri po -
mienky, kto ré prišli z útva rov po
lí nii slu žieb z okresných a kraj -
ských riadi te¾stiev. Pri po mienky
ma li pod¾a oèa ká va nia dos� jed -
not ný tón v tom zmysle, že v sú -
èasnej po do be je sys tém zlý,
nepresný a ne fun gu je tak, aby pl -
nil sta no ve né ciele. Te raz sa za -
èí na obdo bie spresòo va nia. Me -
dzi  èa som ma li ešte po ra du krajs-
kí riadi te lia, viem, že aj po tejto lí -

nii sa bu dú ešte pri po mienky
sústre ïo va� ïalších 14 dní. V
ïalšej eta pe bu de ko mi sia pos -

tupne vy hodno co va� pri po mienky
v prí tomnosti pre zi den ta sa mo -
statne pod¾a jed not li vých dru hov
slu žieb, až kým sa za inte re so va -
ní nezhodnú, že by ná vrh sys té -
mu mo hol by� v tej – kto rej službe
funkcieschopný.

l Èo ïa lej?
Pravde po dobne sa pôjde ces -

tou odskú ša nia vo forme pi lotné -
ho pro jek tu v jed nom kra ji. Medzi -
tým sa bu dú pripra vo va� dva
ve¾mi dô le ži té kro ky, a to je pre -
po je nie sys té mu na sys tém od -
me òo va nia a na ka riérny po stup,
pre to že bez týchto dvoch kro kov
by bol hodno tia ci sys tém sa mo -
úèel ný a ne pl nil by cie¾.

l Pri po mienky od za èiatku
tohto ro ka zno va sústre ïo va li
aj od bo ry, pra co va la sku pi na
so zástupca mi jed not li vých
dru hov slu žieb…

Tieto pri po mienky bu de me na -
ná ša� pri ro ko va niach o systé me
v podmienkach tej kto rej zložky.
Mys lím si, že na še pri po mienky
sú ve¾mi vecné a že bu dú akcep-
to va né, at mo sfé ra v pre zi dento -
vej pra covnej sku pi ne je te raz
ove ¾a priazni vejšia, ako bo la v
èa soch pre zi den ta Spi šia ka.

l Ako vi dí te uplatne nie sys -
té mu èa so vo?

Chce li by sme pro ces uzatvo ri�
èo najskôr, veï od ro ku 1993
uply nul už ve¾mi dlhý èas, aby
sme ko neène ma li je den funkèný

a spra vodli vý sys tém hodno te nia,
pre via za ný na odme òo va nie a
ka riérny po stup. Keï som v
kontakte so zahra nièný mi ko le ga -
mi cez Euro COP, ne raz sa mu -
sím hanbi�, keï sa ma pý ta jú,
pod¾a èo ho sú hodno te ní slo -
venskí po li caj ti. Te raz po va žu jem
za najdô le ži tejšie, aby sa presne
vy pra co val spô sob, ako pre po ji�
hodno te nie s prizná va ním oso -
bitné ho príplatku, le bo tam je naj-
schodnejšia ces ta. Dnes sú
bežné prí pa dy, že po li cajt prejde
do iné ho útva ru a už je bez prí-
platku, pre to že ne má ako preu ká -
za�, ve ri fi ko va�, že je ho vý kon bol
oprávne ne aj nadštandardne
ohodno co va ný. Mu sí me sa dosta�
do sta vu, keï bu de po li cajt hod -
no te ný pod¾a rovna kých kri té rií vo
Svidní ku aj v Bra tisla ve. Je jas né,
že kaž dá služ ba má svo je špe ci -
fi ká, ale me to di ka mu sí by� rovna -
ká. O presnom termí ne sa však
za tia¾ ne ho vo rí. Dô le ži té je, aby
sa keï už nie všetci, tak as poò
ve¾ká väèši na ¾u dí s no vým systé -
mom sto tožni la a pod po ro va la
ho.

l Bý va lý po li cajný pre zi dent

v zá sa de nepri pustil, aby do
hodno te nia ho vo ril aj nadria de -
ný. Chcel tak eli mi no va� všetky
subjektívne fak to ry, kto ré vplý -
va jú na hodno te nie. Ve ¾a hla -
sov však bo lo pro ti…

Áno, bo la a je to ve¾mi èas tá
pri po mienka nielen zo stra ny
nadria de ných, ale aj podria de -
ných. Ide prá ve o to, že denná
po li cajná prá ca pri ná ša to¾ko rôz-
no ro dosti, že sa ne dá vtesna� do
jed nej ta bu¾ky a po è tu bo dov èi
per cent. Vy šetro va nie jed nej
vraž  dy nie je z h¾a diska prácnosti
a ná roè nos ti to tož né s vy šetro va -
ním dru hej vraž dy, tých špe ci fík je
nesmierne ve ¾a a tu prá ve vi dí me
priestor pre riadia cich pra covní -
kov, kto rí by predsa len na zákla -
de svo jich zna los tí a pozna nia
ma li najlepšie ve die� odlí ši�, kto
pra cu je viac a kto me nej. Nadria -
de ný by te da mal ma� ur èi tý èiast -
ko vý vplyv na vý sled né hodno te -
nie, ale svo ju vá hu mu sí ve die�
hodno verne do lo ži�, preu ká za�,
aby sa je ho sta no vis ko da lo spät -
ne skontro lo va�, po sú di�, èi sú je -
ho rozhodnu tia objektívne.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Na slo víè ko s podpredse dom OZP v SR Ma riá nom Magdoškom

Ako ïa lej s hodno tia cim systé mom?
Pre zi dent PZ Ti bor Gašpar na za sa da ní ra dy predse dov
pre dostrel svoj poh¾ad na fungo va nie hodno tia ce ho sys -
té mu a pris¾ú bil, že tejto otázke bu de ve no va� ve¾kú po -
zornos�. V pra covnej sku pi ne, kto rú zria dil, za stu pu je OZP
v SR podpredse da Ma rián Magdoško. Po lo ži li sme mu nie-
ko¾ko otá zok.

Zlo dej vo Francúzsku chlad-
nokrvne zastre lil dve po li cajtky
pri ich zá sa hu v mesteèku

Collobrié res ne ïa le ko Saint–
Tro pez. In for mo va la o tom dnes
agentú ra DPA.

Po nahlá se nej krá de ži ka bel -
ky išli oko lo 3.00 h rá no k by tu
po dozri vé ho pá cha te ¾a. Pá cha -
te¾ však pri po týèke s po li cajtka -
mi vzal jed nej z nich slu žobnú
zbraò a že nu zastre lil. Dru há sa
po kú ša la utiec�, ale 30–roèný

zlo dej ju pre nasle do val a tiež
usmr til.

Strelca za krát ko zadrža li, k
èi nu sa priznal. Predtým strá vil
šes� ro kov vo vä ze ní za dro gy a
ná silnú trestnú èinnos�, viackrát

bol tres ta ný. Mo tív je ho èi nu za -
tia¾ nie je zná my.

Po li cajtky bo li vo ve ku 29 a
35 ro kov. Staršia bo la vy da tá a
ma la dve dcé ry. Vy šetro va te lia
uviedli, že re ci vi dista vy pá lil až
osem rán. Francúzsky pre zi -
dent Fran cois Hollande po ve -
dal, že uda los� za siahla ce lú
kra ji nu.

(Ak tua li ty, 19.6.2012)

Zlo dej zastre lil dve po li cajtky:
Pre ukradnu tú ka bel ku!

Fotoglosa

Ta ký to vrak ne dáv no ostal stá� pred objektom le kárne v bra -
tislavskej Dúbravke aku rát pod ta bu ¾ou s ná pi som Zá kaz parko va�.
Žia¾, bol to zrejme posledný prehre šok, kto ré ho sa vo diè pri zbe si lej
jazde do pus til, le bo ne ho du nepre žil…
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Vác lav Krajník listom ozná mil mi nis tro vi vnútra,
že sa vzdá va funkcie rek to ra Aka dé mie Po li cajné ho
zbo ru v Bra tisla ve. O odvo la ní z funkcie rozho dol vo
štvrtok v tajnom hla so va ní aj aka de mic ký Se nát.

Pod¾a slov predse du Aka de mic ké ho se ná tu Jo -
ze fa Ha lá di ka kau za vážne po ško di la me no ško ly a
išlo v tom to prí pa de aj o po ru še nie slu žobnej prí sa -
hy rek to ra ako príslušní ka Po li cajné ho zbo ru. V prie -
be hu bu dú ce ho týždòa by sa ma lo v kauze
rozhodnú� o pri ja tí èi nepri ja tí štu dentov na štú dium.

„Pre bie ha na ïa lej vy šetro va nie v prí pa de pri jí ma -
cích po ho vo rov. De sia te ho au gus ta bu de ïalšie za -

sadnu tie se ná tu, kde sa roz hod ne o no vom šta tu -
tárnom zástupco vi Aka dé mie, kto rý bu de zastu po -
va� ško lu do zvo le nia no vé ho rek to ra,“ do dal okrem
iné ho predse da se ná tu.

Krajník je obvi ne ný z pri jí ma nia úplatku, zo zneu -
ži tia prá vo mo cí ve rejné ho èi ni te ¾a a poškodzo va nia
cudzích práv. Inšpekcia ho zadrža la 29. jú na.

Spo lu s ïalší mi dvo ma obvi ne ný mi mal falšo va�
pri jí ma cie po ho vo ry. V sú èasnosti je rek tor stí ha ný
na slo bo de. Pri výslu chu sa údajne priznal, èo však
neskôr poprel.

(Sme, 12. 7. 2012)

Vác lav Krajník sa vzdal funkcie rek to ra Aka dé mie PZ

Je etické osočovať...
Sta no vis ko rek to ra Aka dé mie PZ plk. Prof. Ing. Vác la va Krajní ka, CSc.Stanovisko autora článku

V marco vom vy da ní me -
saèní ka PO LÍ CIE sme pod ti tul -
kom Pán rek tor, tak to sa s ¾uï -
mi ne zaobchádza! pub li ko va li
èlá nok o odcho de sku pi ny dl -
ho roèných za mestnankýò Aka -
dé mie PZ. (viï intra ne to vé vy -
da nie PO LÍ CIE è. 3) Je ho publi -
ko va nie bo lo len dôsledkom
fak tu, že príslušné slu žobné
or gá ny v rám ci nášho re zor tu,
kto ré oslo vil OZP v SR, ne po -
va žo va li za potrebné reago va�
na vzniknu tú si tuá ciu.

Pri rodze ne, po zve rejne ní
èlán ku sme oèa ká va li bezpro-
strednú ofi ciálnu reakciu ve de nia
A PZ. Pí somné sta no vis ko rek to -
ra Aka dé mie PZ plk. prof. Ing.
Vác la va Krajní ka, CSc. však Od -
bo ro vý zväz po lí cie v SR, resp.
re dakcia PO LÍ CIA do sta li poš tou
zho dou okol nos tí iba nieko¾ko dní
pred po li cajným zá sa hom na
aka de mickej pô de.

Bez oh¾a du na dra ma tic ké
uda losti, kto ré nasle do va li, roz -
hod li sme sa reakciu (dnes už bý -
va lé ho) rek to ra zve rejni� v plnom
roz sa hu, ho ci sa s mno hý mi je ho
zá vermi ne mô že me sto tožni�. Na -
ïa lej tr vá me na základnom fakte,
že že ny sa sta li obe �a mi úèe lo vé -
ho mobbingu najmä zo stra ny
kvesto ra A PZ Ing. Igo ra Schnor-
re ra. Vi nu pá na rek to ra vi dí me v
tom, že nielenže ne za brá nil kves -
to ro vi použí va� na pra co visku ne -
ko rektné me tó dy, ale je ho ko na -
nie v plnom roz sa hu schva ¾o val a
odobril. Vý po ve de to tiž pri jal pán
rek tor, nie kvestor. A ak nám pán
rek tor vy èí ta, že sme si v rám ci
prí pra vy èlán ku ne vy po èu li ná zo -
ry dru hej stra ny, sa mo zne nie
èlán ku azda dosta toène do ku -
men tu je, že preh¾ad o posto joch
„dru hej stra ny“ sme ma li dosta -
toèný.

Èo ne bo lo v no vi nách
Pán rek tor isto ne poprie ani

fakt, že re dakcia PO LÍ CIA sa ho
na vzniknu tú si tuá ciu na eko no -
mickom odde le ní pý ta la už v rám -
ci prípra vy roz ho vo ru, kto rý sme
pub li ko va li v ja nuá ro vom èís le.
(Magne to fó no vý zá znam a do -
slov ný pre pis aj tejto èasti roz ho -
vo ru má me stá le k dispo zí cii.)
Pán rek tor nám už vte dy po tvr dil,
že sa s postu pom kvesto ra plne
sto tož òu je, pri èom viace ré (v tom
èa se už bý va lé) za mestnanky ne
ozna èil – jemne po ve da né – za
má lo vý kon né a ïalšiu, kto rá
odišla neskôr po ukon èe ní PN,
po va žo val za pra covníèku, kto rá
„nie je schop ná uro bi� na je le -
mentárnejšie admi nistra tívne prá -
ce“ a „ro bí pä� faktúr me saène“.
Na ad re su kvesto ra Ing. Igo ra
Schnorre ra sa vte dy vy jadril: „Za
tých de sa� me sia cov som spoz-
nal pá na kvesto ra, mys lím si, že
je to naozaj èlo vek, kto rý chce
ve ci rieši� konštruktívne. Kaž dé -
mu dal šancu, s kaž dým oso bitne
ho vo ril. Tieto pra covníèky ne bo li
ochot né nauèi� sa nieèo viac.“

Ne bo la to prav da, okrem iných
ve cí sa že ny najviac po no so va li
prá ve na ne dosta tok ko mu ni ká -
cie s kvesto rom, ale aj s rekto -
rom.

V ko neènom dôsledku sa však
tá to èas� nášho dialó gu ne sta la
sú èas�ou auto ri zo va né ho roz ho -
vo ru, kto rý sme pub li ko va li v ja -
nuá ro vom èís le. Dô vod bol jed no -
du chý: Od bo ro vý zväz po lí cie v
SR èa kal na sta no viská slu -
žobných orgá nov, o kto rých sa
domnie val, že sú kompe tentné
reago va� na si tuá ciu dlho roèných
za mestnankýò aka dé mie. Žia¾,
mý lil sa.

Pán rek tor v ne publi ko va nej
èas to roz ho vo ru viackrát ne ho vo -
ril prav du. Ak v zve rejne nej reak-
cii prizná va vážne pro blé my, do
kto rých aka dé miu pri vie dol od -
chod väèši ny skú se ných za -
mestnankýò eko no mic ké ho od -
de le  nia v zá ve re ro ka, tak v ja -
nuá ro vom rozho vo re nám tvr dil,
že aka dé mia si tuá ciu bez prob lé -
mov zvlád la, keï vý pla ty a ce lú
fi nanènú uzá vierku do ká za la uro -
bi� jed na za mestnanky òa, „èím
uká za la, že tie ïalšie bo li nadby -
toèné“. Prav da však bo la ta ká, že
po odcho de prak tic ky ce lé ho
eko no mic ké ho odde le nia sa aka -
dé mia mu se la obrá ti� s na lie ha -
vou pros bou o po moc pri zúèto -
va ní ro ka na viace ré iné zložky
nášho re zor tu. Dnes tú to spo -
loènú vý po veï dlho roèných za -
mestnankýò ozna èu je pán rek tor
za vy die ra nie, v aktuálnom èa se
však nepre ja vil záujem zisti�, pre -
èo sa to¾ko žien roz hod lo pre dra -
ma tic ký krok do ne zná ma. A v
množnom èís le (s kvesto rom)
potvrdzu je, že „ne akcep to va li ta -
kú to for mu nátla ko vej akcie“.

V zá ve re ja nuá ro vé ho roz ho -
vo ru pán rek tor o. i. re dakcii PO -
LÍ CIA po ve dal: „Pri šiel som do
funkcie rek to ra nie kvô li pe nia -
zom, vrá til som sa z výslu ho vé ho
dô chodku a mám rozdiel 150
euro. Ale mám zá vä zok, vá žim si
svo je me no, ak sa raz po vie Kraj-
ník, aby to vy ze ra lo. Tak mám ta -
ké to ambí cie, mož no pre tú to do -
bu smiešne. Je to pre mòa èes� a
oce ne nie by� rekto rom. Ne po va -
žu jem to za sa mozrejmos�, ale je
to zodpo vednos� za to, že ma do
tejto funkcie da li, je to pre mòa
ve¾ký zá vä zok. Ško la ne fun go va -
la zle, ale chcem, aby fun go va la
lepšie. Žiadne ho svojho pred-
chodcu ne hodno tím zle, opak je
prav dou, na všetkých rekto roch
je vi die� vý voj etáp tejto ško ly. Ani
ja ju ne do konèím, ale chcem uro -
bi� jed nu eta pu a po mne prí de
urèi te niekto lep ší a ja mu po -
viem, èo tre ba ešte uro bi�.“

Ako ko¾vek sa to bý va lé mu rek -
to ro vi ne mu sí pá èi�, patrí medzi
základné po vin nos ti a ele -
mentárne zá kon né prá vo Od bo -
ro vé ho zvä zu po lí cie v SR brá ni�
záujmy za mestnancov. Èlá nok v
marco vom èís le PO LÍ CIE sle do -
val presne ten to cie¾. Ne bo la to
nadprá ca.            Pe ter Onde ra

Pán rek tor, brá ni� záujmy 
za mestnancov nie je nadprá ca!

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho èís -

la je 13. augusta 2012

Redakcia
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Po li cajná kultú ra a jej vz�ah k
ma nažmentu ¾udských zdro jov

Dô le ži tým fakto rom vý kon nos ti
a úspešnosti po li cajnej orga ni zá -
cie je jej kultú ra, po li cajná kultú ra,
kto rá na do bú da stá le dô le ži tejšie
posta ve nie v riade ní. Po li cajný
zbor má svo ju ty pickú, je di neènú,
neopa ko va te¾nú kultú ru, kto rá je
sú èas�ou je ho iden ti ty a kto rou sa
od li šu je od iných orga ni zá cií, i
keï ju zväèša tvo rí sú bor ne pí sa -
ných a ne formálnych, no rešpek-
to va ných pra vi diel. Na zákla de
viace rých interpre tá cií po jmu or -
ga ni zaèná kultú ra, s kto rý mi sa
mô že me stretnú� v odbornej li te -
ra tú re, mô že me ana lo gic ky po li -
cajnú kultú ru cha rakte ri zo va� ako
sys tém spo loèných hodnôt a
presvedèe ní, predpokla dov, pred-
stáv, no riem, so ciálno–ty pic kých
ná zo rov a posto jov, kto ré bo li v
Po li cajnom zbo re pri ja té a rozví -
ja jú sa, ma jú ve¾ký vplyv na ko na -
nie, sprá va nie a uva žo va nie po li -
cajtov a urèu jú ich vz�ah k spo -
loènosti a po li cajnej orga ni zá cii.
Predsta vu je oso bitnú di menziu
orga ni zá cie, kto rá vý razne ov -
plyvòu je dianie v nej. Kaž dý no -
vopri ja tý po li cajt by sa mal zo -
riento va� v existu jú cich so ciá -
lnych nor mách a štandardoch ko -
na nia a prispô so bi� sa im. Pre po -
li caj ta sú základné spô so by sprá -
va nia sa a ko na nia vzo rom, žia-
da jú si sto tožne nie sa s ni mi a
ko na nie pod¾a nich.

Po li cajná kultú ra sa pre ja vu je i
na vo nok vo forme symbo lov, ri -
tuá lov, rôznych fo riem spo lo -
èenské ho kon tak tu po li cajtov, v
spo lo èenských zvy koch, v ma te -
riá lo vom vy ba ve ní a pod., je tvo -
re ná pí sa ný mi i ne pí sa ný mi pra -
vidla mi o spo loèných hod no tách
a spô so boch sprá va nia.

Po li cajná orga ni zá cia predsta -
vu je sys tém, kto rý zosku pu je
množstvo prvkov, napr.: mý ty,
sym bo ly, ri tuá ly, techno ló gie a
iné ma te riálne zdro je, ¾udské
zdro je, ciele, štruktú ru a stra té giu
orga ni zá cie, nor my, hod no ty, ko -
mu ni kaèné sy sté my, štý ly ve de -
nia ¾u dí. Prá ve orga ni zaèná kultú -
ra zdru žu je všetky prv ky do jed-
né ho ko he rentné ho sys té mu.
Podmie òu je pro ces rozho do va -
nia, ve de nia ¾u dí, spô sob, ako sa
v orga ni zá cii pra cu je, ko mu ni ku -
je, spô sob identi fi ko va nia, ana ly -
zo va nia a uplatòo va nia prístu pov
a štý lov rieše nia prob lé mov. Pre -
ja vu je sa v spô so be odovzdá va -
nia, ozna mo va nia a pre zentá cie
zvy kov, ri tuá lov, le giend a pod.

Cie¾om po li cajnej kultú ry je do -
siahnu tie sto tožne nia sa po li -

cajtov s èinnos�ou orga ni zá cie,
kto rá sme ru je k jej prospe ri te a
ší re niu dob ré ho me na. „Zdra vá“
po li cajná kultú ra de termi nu je zvy -
šo va nie spo lu patriènosti za mest -
nan cov, ich identi fi ká ciu s orga ni -
zá ciou, urých¾u je rozho do va nie a
imple mentá ciu plá nov a pro ce -
sov, zlep šu je ko mu ni ká ciu, zvy -
šu je parti ci pá ciu za mest nan cov
na riade ní orga ni zá cie, zvy šu je
mo ti vá ciu a lo ja li tu, vy me dzu je
jas né pra vidlá sprá va nia sa, zni -
žu je ná ro ky na kon tro lu, zvy šu je
efektívnos� èin nos ti, sta bi li tu a
spo ¾ahli vos� orga ni zá cie.

Po li cajná kultú ra sa v niekto -
rých zna koch zho du je s inou
orga ni zaènou kultú rou, avšak v
nieèom je je di neè ná, špe ci fická a
cha rak te ris tic ká pre prostre die
vý ko nu pro fe sijnej èin nos ti. Ur èu -
je pra vidlá, hod no ty, nor my, vzo -
ry sprá va nia a sym bo ly, kto ré sú
ty pic ké pre re la tívne uzavre tý so -
ciálny ob jekt, akým „svet po lí cie“
je. Medzi cha rak te ris tic ké ele -
men ty po li cajnej kultú ry za ra ïu je -
me napr.: po li cajnú so li da ri tu, kó -
dex mlèanli vosti, uta je nos�, prag -
ma tizmus, inklu zívnos� – uzavre -
tos�, tzv. mod rá opo na, kto rá izo -
lu je po li cajný svet od sve tov
iných so ciálnych sku pín, chrá ni
ho a zá ro veò zakrý va je ho „tem -
né“ strán ky1.

Po li cajná kultú ra má ve¾ký vý -
znam pre správne fungo va nie
orga ni zá cie a je potrebné uve do -
mi� si, že ovplyvòu je všetky jej
èin nos ti a pro ce sy pre bie ha jú ce v
orga ni zá cii. Zá ro veò pô so bí na
všetky for ma li zo va né funkcie pro -
ce su riade nia ¾udských zdro jov v
po li cajnej orga ni zá cii a prostred -
níctvom nich usmeròu je ko na nie
a sprá va nie po li cajtov. Funkcie
ma nažmentu ¾udských zdro jov
predsta vu jú ná stroj kreo va nia a
podpo ro va nia po li cajnej kultú ry. Z
uve de né ho vyplý va, že vz�ah
medzi po li cajnou kultú rou a ma -
naž mentom ¾udských zdro jov je
vzá jomný a mô že me ho uvies� na
príkla de nasle du jú cich funkcií
pro ce su riade nia ¾udských zdro -
jov:

n získa va nie a vý ber po li -
cajtov – zro zu mi te¾ným pre zento -
va ním fi lo zo fie a po li ti ky po li cajnej
orga ni zá cie sa prispie va k získa -
va niu po li cajtov s prí buznou hod -
no to vou orientá ciou, s predpokla -
dom identi fi ká cie s po li cajnou kul-
tú rou;

n a daptá cia no vopri ja tých po -
li cajtov – pro ces, kto rý si vy ža du -
je za bezpe èi� okrem so ciálnej a
pra covnej adaptá cie aj adaptá ciu
na po li cajnú kultú ru. No vým po li -

cajtom po má ha oriento va� sa a
prispô so bo va� sa existu jú cim so -
ciálnym nor mám a štandardom
ko na nia;

n vzde lá va nie a roz voj po li -
cajtov – prispie va k identi fi ká cii s
po li cajnou kultú rou, jej hod no ta -
mi, umož òu je väèšiu ne zá vislos�,
po sky tu je viac prí le ži tostí a je
zdro jom rozvo ja ka rié ry;

n ria de nie ka rié ry po li cajtov –
cie¾a ve do mým pô so be ním pri-
spie va k do sa ho va niu stra te gic -
kých cie¾ov po li cajnej orga ni zá -
cie, kto ré si vy ža du jú identi fi ká ciu
s mysle ním a ko na ním, kto ré sa
od nich oèa ká va. Pre cízne vy pra -
co va ný a do siahnu te¾ný ka riérny
plán je hyb nou si lou sprá va nia,
kto ré po li cajná orga ni zá cia v
zmysle svo jej kultú ry po ža du je;

n hodno te nie po li cajtov –
poodha ¾u je reálny stav pra covné -
ho po ten ciá lu po li cajnej orga ni zá -
cie i mož nos ti je ho využi tia. Sys -
tém hodno te nia, kto rý nadvä zu je
na odme òo va nie je mož né za ra -
di� medzi slabšie strán ky po li -
cajnej kultú ry;

n mo ti vá cia po li cajtov – pred-
sta vu je zá klad sprá va nia sa a ko -
na nia v pro fe sijnej èin nos ti. Pro-
stredníctvom nej mô že me do -
siahnu� identi fi ká ciu èlo ve ka – po -
li caj ta s pro fe siou, prá cou, s
orga ni zá ciou a jej kultú rou. Sa -
mot ná po li cajná kultú ra mô že
predsta vo va� vý znam ný ná stroj
mo ti vá cie;

n odme òo va nie po li cajtov –
vý znam ný prostrie dok mo ti vá cie.
Vy ža du je si vypra co va nie a reali -
zá ciu ta ké ho fi nanèné ho ale bo
ne fi nanèné ho odme òo va nia, kto -
ré prispie va k sprá va niu a ko na -
niu po li cajtov v zmysle orga ni -
zaènej kultú ry.
Pre ja vy „zdra vej orga ni zaènej

kultú ry“
V centre po zor nos ti orga ni zá cií

tre tie ho ti sícro èia sú ná zo ry o tzv.
„zdra vej orga ni zaènej kultú re“,
kto rej cha rak te ris tic ké pre ja vy sa
tý ka jú sprá va nia sa za mest nan -
cov, ale i pra vi diel a zvyk los tí ve -
de nia. Po sky tu je jas ný poh¾ad o
po sta ve ní orga ni zá cie, roz li šu je
jej hlavné hod no ty od me nej dô -
le ži tých a pod po ru je súdržnos�.
Niekto ré zo základných pre ja vov

zdra vej orga ni zaènej kultú ry2 sa
po kú si me na nasle du jú cich riad -
koch cha rakte ri zo va�.

Orga ni zá cia pô so bí ako tím –
za mestnanci by sa ma li navzá jom
podpo ro va�, podrža�, dô ve ro va� si
a spo loène sa usi lo va� do sa ho va�
sta no ve né ciele orga ni zá cie. Ne -
mal by by� pre nich pro blém pri ja�
zodpo vednos�, ma li by chá pa�
svo je miesto v rám ci orga ni zá cie,
ciele a úlo hy, kto ré plnia, by ma li
pri ja� za svo je, sto tožni� sa s ni mi,
v prí pa de, že si to si tuá cia vy ža -
du je, by ma li ve die� navrhnú�
vlastné rieše nia prob lé mov. Ty -
pic ký mi pre javmi prá ve po li cajné -
ho prostre dia sú lo jálnos�, ocho ta
po má ha� si a navzá jom sa pod-
rža�, tzv. po li cajná so li da ri ta, kto -
rá je vý ra zom pro fe sio nálnej sú -
držnosti.

Otvo re ná ko mu ni ká cia – pred -
sta vu je dô le ži tú sú èas� zdra vej
orga ni zaènej kultú ry. Sprostred-
ko va nie informá cií, zna los tí, vy -
jadro va nie ná zo rov, ná pa dov,
oèa ká va ní a po žia da viek, schop-
nos� aktívne a empa ticky vní ma�

pre ja vy sprá va nia a pre ží va nia a
pod. predsta vu je dô le ži tú sú èas�
efektívnej ko mu ni ká cie. Zá ro veò
umož òu je vèas né rieše nie konf-
liktov, uzatvá ra nie kompro mi sov,
získa va nie informá cií o dô le ži tých
otázkach sme ro va nia orga ni zá -
cie, ro bi� správne rozhodnu tia aj v
zá �a žo vých a ne jednoznaèných
si tuá ciách, le bo dy na mic ký a fle -
xi bilný cha rak ter po li cajnej èin -
nos ti vytvá ra si tuá cie, kto ré ne -
mož no predví da�. Ko mu ni ká ciu v
po li cajnom prostre dí de termi nu je
cha rak ter a ob sah úloh po li cajnej
èin nos ti, po žia davky na jej vý -
sled ky, ra cio nálnos�, efektívnos�.
Dô le ži tá je však sku toènos�, že
po li cajné (bezpeènostné) prostre -
die je cha rak te ris tic ké prá cou s
uta jo va ný mi sku toènos�a mi a vy -
ža du je si dodržia va nie tzv. kó de -
xu mlèanli vosti.3

Sil ná mo ti vá cia a orga ni zaèná
iden ti ta – ma na žé ri jed not li vých
úrov ní riade nia by ma li cie¾a ve do -
me vytvá ra� priestor na rozši ro va -
nie kompe tencií a zodpo vednosti
pre spo lupra covní kov a vies� ich
prostredníctvom pod po ry a povz -
bu dzo va nia, a nie for mou prí ka -

zov a po ky nov. Žiada sa uve do -
mi� si, že v po li cajnej orga ni zá cii
predsta vu je prí kaz základnú for -
mu, prostredníctvom kto rej je
mož né po ria de ným ko mu ni ko va�
informá cie o tom, èo je potrebné
vy ko na�, do siahnu� v sta no ve nom
èa se, pri me ra ný mi prostriedka mi.
Vy tý èe ný cie¾, reálne, splni te¾né a
akcepto va né úlo hy a po žia davky,
najmä po cho pe nie a po ro zu me -
nie zmyslu prí ka zu a uplatne nie
de mo kra tic ké ho štý lu ve de nia v
pro ce se pri ka zo va nia predsta vu jú
základné po žia davky kla de né na
efektívne pri ka zo va nie, kto ré je
jed nou zo spô so bi lostí ko mu ni -
kaènej kompe tencie;

Otvo re nos� vo èi zme nám – ce -
lospo lo èenské a vnútroinšti tu cio -
nálne fak to ry ma jú vplyv na fun-
go va nie a dlho do bý roz voj orga -
ni zá cií a sú zdro jom mno hých
zmien rea li zo va ných aj v prostre -
dí Po li cajné ho zbo ru. Zme ny, re -
for my, ku kto rých do chádza, by
ma li by� prí le ži tos�ou zvy šo va nia
kva li ty a zlepšo va nia výsledkov
slu žobnej èin nos ti príslušní kov
Po li cajné ho zbo ru. Zá ro veò sa
po nú ka priestor na h¾a da nie mož -
nos tí sti mu lo va nia a zvy šo va nia
spo kojnosti po li cajtov, ich za pá ja -
nie do pro ce su pre me ny, efek -
tívne ko mu ni ko va nie a vèas né a
dôsledné informo va nie a pod.
Imple mentá cia zmien je de ter mi -
no va ná akcepto va ním princí pov,
pra vi diel úspešnej reali zá cie pro -
ce su zmien4 na všetkých úrov-
niach riade nia po li cajnej orga ni -
zá cie;

Priazni vá so ciálno–psy cho lo -
gic ká at mo sfé ra – jedným z fakto -
rov, kto rý má vplyv na at mo sfé ru
v orga ni zá cii a vý razne ju ov -
plyvòu je, je spô sob vy ko ná va nia
riadia cej funkcie ve dú cim. Kaž dý
ma na žér použí va pre se ba cha -
rak te ris tic ký spô sob usmeròo va -
nia, podne co va nia, za me ria va nia,
koordi ná cie kon tro ly èin nos ti svo -
jich podria de ných, kto rý sme ru je
k to mu, aby ním ve de ná sku pi na
do siahla sta no ve né ciele, tzv. štýl
ve de nia. Cha rak ter vý ko nu slu -
žobnej èin nos ti, za bezpe èo va nie
ochra ny ži vo ta, zdra via, osobnej
slo bo dy a bez peè nos ti osôb a
ochra na ma jet ku atï.5 predzna -
me ná va fakt, že v Po li cajnom
zbo re sa uplat òu je najmä auto ri -
ta tívny štýl ve de nia svo jich spo -
lupra covní kov. Avšak tre ba si
uve do mi�, že svo je miesto (zá vi sí
to od viace rých fakto rov) má
isto–iste aj de mo kra tic ký štýl,
pre to že do sa ho va nie úspe chu
po li cajnej orga ni zá cie sa za bez -
pe èu je prostredníctvom úzkej
spo  lu prá ce ma na žé ra so spo lu -
pra covníkmi, spo loèné ho rozho -
do va nia pri rieše ní prob lé mov,
vzá jomnej obojsmernej ko mu ni -
ká cie, akcepto va nia ich posto jov,
ná zo rov, podne tov a pod.

Prístup k vzde lá va niu – kaž dá
mo derná spo loènos� zvy šu je po -
žia davky na kompe tencie za -
mest  nancov, kla die dô raz na ich

Mo de ly orga ni zaènej kultú ry ako vý cho dis ko pozná va nia po li cajnej kultú ry
Vý voj bezpeènostnej si tuá cie a dy na mic ké zme ny, kto ré
pre bie ha jú v sú èasnom turbu lentnom prostre dí v na šej
spo loènosti, vzni ka jú v dôsledku pre cho du od di rektívne -
ho riade nia po lí cie na de mo kra tic ky oriento va nú služ bu
pre obèa nov a inšti tú cie. Tieto zme ny si vy ža du jú od Po -
li cajné ho zbo ru zvy šo va nie úrovne pripra ve nosti na plne -
nie kom ple xu sú èasných úloh, kto ré mu vyplý va jú zo zá -
ko na o Po li cajnom zbo re.

(Pokraèovanie na strane 8)
1 MURDZA, K. Policajná kultúra. In Policajná teória a prax. Bratislava 2009, č. 1, s. 40.
2 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu. Praha 2003, s. 255-257. DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizovaní firmy. Praha 2007, 222-226.
3 MURDZA, K. Policajná kultúra. In Policajná teória a prax. Bratislava 2009, č. 1, s. 42.
4 PAJPACHOVÁ, M., HAŠEK, J. Zmeny v policajnej organizácii a význam empatie pri ich presadzovaní do policajnej praxe. In Policajná teória a prax. Bratislava 2011, č. 3, s. 79-90.
5 Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom  zbore v znení neskorších predpisov.
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Ko¾ko re èí vieš…
Pä� Angli èa nov v Audi Quatro

prí de na ta liansku hra ni cu. Ta -
liansky colník ich za sta ví a vra ví:
– To je pro ti predpi som piati v
Quatre. – Èo tým mys lí te pro ti
predpi som? – Quatro zna me ná
šty ri, – vysvet¾u je colník. – Quat-
ro je iba ná zov au ta! – ho vo rí už
mierne naštva tý An gli èan. – Poz -
ri te sa do pa pie rov, je to au to pre
pä� osôb. – To mi ne vysvet¾u je,
quatro zna me ná šty ri a vy ste v
aute piati. Po ru ši li ste te da zá -
kon. An gli èan kri èí: – Za vo lajte
mi vášho nadria de né ho, chcem
ho vo ri� s niekým, kto má viac
inte li gencie! – Pre páète, ne mô že
prís�, je prá ve za ne prázd ne ný s
tro mi pánmi vo Fiate Uno.

Osla vy
Fe ro, choï zabla ho že la� pá -

no vi riadi te ¾o vi, na ro di lo sa
mu die�a! – A èo má? – Fínsku
vod ku.

Èo je to èa sopriestor?
… keï majster po vie ro botní -

kom: Bu de te ko pa� ka nál odtia¾to
až do zajtra.

Tro cha hu mo ru na ho rú ce chví le od dy chu l Tro cha hu mo ru na ho rú ce chví le od dy chu
Pek lo

Zomrie nar ko man a prí de do
pek la. Obja ví sa na obrovskom
po li ko no pe a vi dí, že na kra ji se -
dí Bob Marley s nádherne ušú ¾a -
ným jointom. Prí de k ne mu a Bob
Marley sa ho pý ta: – Máš za pa -
¾o vaè? – Ne mám. – To je pek lo,
èo?

Taj ný kód
Po li cajný šéf kú pil tre zor. Dal si za vo la� svo jich podria de ných a

ho vo rí: – To to je najbezpeènejší tre zor v ce lom meste. Má osem-
miestny kód. Sú to sí ce sa mé štvorky, ale ne po viem vám, v akom
po ra dí.

Vzdia le ná
Aj va ša že na pribra la po

vianoèných sviatkoch pár ki -
logra mov? Tre ba jej do ho vo ri�
a do hodnú� sa s òou na
dennom be ha ní 1,5 km. Keï
bu de tak to be ha� je den
týždeò, tak zistí te, že je od vás
vzdia le ná 10,5 km.

Ne ru ši�!
Na že lezniènej sta ni ci spí

De žo na la vièke. Prí de k ne -
mu po li cajt a pý ta sa ho: – Èo
je to to noc¾a há reò? De žo sa
oto èí na dru hú stra nu a za -
šomre: – Èo som ja in for má -
tor?

Re mí za
Blondí na hrá futbal s bru ne -

tou. Bru netka dá gól a vykri ku je:
– Jed na nu la, jed na nu la. Po
chví li dá gól aj blondí na a vykri -
ku je: – Dve nu ly, dve nu ly.

Dri na
Prí de že na do vä ze nia a ho -

vo rí ba cha ro vi: – Ne moh li by
ste môjmu mu žo vi da� ne ja kú
¾ahšiu prá cu? – Mys lí te si, že
na le po va nie zná mok je �ažká
prá ca? – Na le po va nie? Mne
ho vo ril, že ko pe tu nel èi èo.

Po dozre nie
Pán No vák ho vo rí pá no vi Ho rá ko vi: – Po èujte, po tom, ako ste

u nás bo li s man žel kou na návšte ve, stra til sa nám je den strie -
borný prí bor! – Pre bo ha, há dam si ne mys lí te, že sme ho vza li
my?! – No, on sa po tom hneï na šiel, ale viete, to po dozre nie tu
už zosta ne.

Efekt
Aký výsle dok ma la va ša ces-

na ko vá diéta? – spy tu je sa le kár
pa ci en ta. – Stra til som 8 kg. A
všetkých zná mych.

Ïa le ko je do Ta li nu
Estó nec sto jí pri že lezniènej

tra ti. Po chví li ide oko lo ïalší
Estó nec na dre zi ne. Ce lý udý -
cha ný tla èí pá ku dre zi ny ho re a
do lu. Pr vý Estó nec sa pý ta: –
Ïa le ko je do Ta li nu? – Nie je to
ïa le ko. Pr vý Estó nec si na sko èí
na dre zi nu a chy tí sa pá ky. Ho re,
do lu, ho re, do lu. Po dvoch ho di -
nách mlèanli vé ho tla èe nia sa
spý ta zno vu: – Ïa le ko je do Ta li -
nu? – No te raz už je.

Pra vý dip lom
Na po lí cii vy šetru jú Fe ra: –

Po vedzte, kde ste kú pi li tak
kva litne vy ho to ve ný vy so ko -
škol ský dip lom? – Na šiel som
ho na uli ci. – Vy mi chce te po -
ve da�, že ste na šli na uli ci dip -
lom prá ve na svo je me no? –
Sku toène! Na šiel! – A ako
vysvetlí te tú zho du ná hod? –
To nie je zho da ná hod. Ob -
èianku na to me no som si kú -
pil neskôr.

Pri jí maèky
Pri jí ma cie po ho vo ry na Po li -

cajnú aka dé miu pre bie ha jú tak to:
Je da ný ot vor tro ju holní ko vé ho a
ot vor kru ho vé ho tva ru. Adep ti
dosta nú dve te le sá, jed no s kru -
ho vým podstavcom a dru hé s
tro ju holní ko vým podstavcom.
Ma jú za úlo hu vsu nú� te le so do
správ ne ho otvo ru. Na zákla de
výsledkov tes tu ich po tom rozde -
¾u jú na múdrych a sil ných.

Ali bi
Po púšti idú blondínka, bru -

netka a ru sovláska. Zra zu sa
za ni mi obja ví lev a za ène ich
na há òa�. Tak be žia, be žia, ale
lev ich už do bie ha. Bru netka
na be rie do dla ne piesok a ho -
dí ho le vo vi do oèi. Lev len za -
re ve. Be žia ïa lej, ale lev ich
opä� do bie ha. Ten to krát mu
ho dí piesok do oèi ru sovláska.
Lev za re ve. Be žia ïa lej a zra zu
pred se bou vi dia palmu. Ru -
sovláska a bru netka sa na òu
vyšplha jú, len blondínka zos -
ta ne stá� do le. Tie dve na òu
kri èia: – Ne bláz ni, vy lez ho re!
Blondínka im odpo ve dá: – A
èo, ja som hádza la piesok?

Zme na plá nu! Ne pôjde -
me autom do Pra hy, ale
vla kom do Br na!



Bý va lí po li caj ti a vo ja ci o všet-
ky svo je vý ho dy neprí du. Ho ci
vlá da im pô vodne chce la zda ni�
výslu ho vé dô chodky, mi nistri za -
èa li vá ha�. Napriek to mu, že oso -
bitné úèty re zortov ob ra ny a vnút-
ra, z kto rých sa dô chodky vyplá -
ca jú, sú v mí nu se. V re zorte vnút-
ra je to mí nus 8,3 mi lió na eur, v
prí pa de mi nis ter stva ob ra ny, kde
sú dô chodky vyššie, až mí nus
102 mi lió nov eur. Si lo vé mi -
nisterstvá navrhu jú, aby na miesto
to ho asi 35–ti síc po li cajtov, ha si -
èov, vo ja kov èi colní kov odvádza -
lo z výslu ho vých dô chodkov iba
od vod, kto rý pôjde na oso bitný
úèet, z kto ré ho sa tieto vyplá ca jú.

Re zort vnútra te raz ešte pre -
po èí ta va, aký vy so ký by od vod
mal by�, pod¾a informá cií Prav dy
by to však ma lo by� me nej, ako
ke by po li caj ti èi vo ja ci na penzii,
kto rí pra cu jú a zá ro veò po be ra jú
výslu ho vý dô cho dok, z ne ho pla -
ti li 19–percentnú daò. Po li cajní
odbo rá ri po tvr di li, že s ni mi mi nis -
ter stvo o odvo de na miesto zda -
ne nia výslu ho vých dô chodkov ro -
ku je. „Re zort to intenzívne pre po -
èí ta va, le bo so ciálne za bezpe èe -
nie po li cajtov je ve¾mi cit li vá té -
ma,“ ho vo rí zástupca šé fa po li -
cajných odbo rov Ma rián Magdoš-
ko.

Mi nis ter stvo vnútra je vo vy -
jadre niach opa tr né. „Ana ly zu je me
všetky mož nos ti, ako sta bi li zo va�
vý voj na oso bitnom úète,“ po ve -
da la ho vorky òa Lu cia Ga ra jo vá.
Po li caj ti, kto rí by pla ti li z výslu ho -
vých dô chodkov ur èi tý od vod, by
ma li dosta� od štá tu ïalšie so -
ciálne bo nu sy èi už vo forme prí-
spevku na rekreá ciu, ale bo zdra -
votnú sta rostli vos�.

V si lo vých re zortoch sa tiež
dis ku tu je o tom, èi sa sta no ví hra -
ni ca od cho du do dô chodku, èo v
sú èasnosti si lo vé zložky ne ma jú.
Vo ja ci, colní ci, po li caj ti, horskí
záchra ná ri, ha si èi, taj ní agen ti èi
vä zenskí do zorco via ma jú ná rok
na výslu ho vých dô cho dok po 15
od pra co va ných ro koch. Vlá da im
chce sta no vi� strop, aký ma jú
bežní dô chodco via, te da 62 ro -
kov. S tým však ne súhla sia odbo -
rá ri. Tvrdia, že dnes pra cu je v
Po li cajnom zbo re mož no len pä�
po li cajtov, kto rí ma jú 60 ro kov.
Re zort to tiž po èí ta s tým, že z
výslu ho vých dô chodkov by mu -
se li pra cu jú ci po li caj ti odvádza�
od vod až do riadne ho od cho du
do dô chodku, te da do 62 ro kov,
èím by prišlo na oso bitný úèet, z
kto ré ho sa výslu ho vé dô chodky
vyplá ca jú, viac pe òa zí.

Vlá da pô vodne na vrh la v
ozdravnom ba líè ku výslu ho vé dô -
chodky od ja nuá ra zda ni�. Ar gu -
men to va la, že v po rovna ní s iný -
mi dô chodko vý mi dáv ka mi sú re -
la tívne vy so ké. Na vy še sú prizná -
va né ¾u ïom v pro duktívnom ve ku
35–40 ro kov, kto rí po odcho de zo
si lo vých zlo žiek na ïa lej pra cu jú.
Te raz však mi nistri vnútra a ob ra -
ny Ro bert Ka li òák a Mar tin Glváè
pri púš�a jú zme nu. „Je dô le ži té,

aby sme ro ko va li o týchto ve -
ciach pria mo s po li cajtmi, s odbo -
rármi, aby sme vytvo ri li ná vrh,
kto rý bu de dlho ve ký a do kto ré ho
ne bu de tre ba vstu po va�. Je to re -
for ma so všetký mi po zi tí va mi a
ne ga tí va mi, ale pre dovšetkým to
má by� re for ma, kto rú bu dú pod-

po ro va� aj ma sy na šich za -
mestnancov,“ po ve dal o zme -
nách v so ciálnej ob las ti Ka li òák.

Pod¾a Glvá èa je o zda ne ní
výslu ho vých dô chodkov vo ja kov
ešte prisko ro ho vo ri�. „Sú èasný
so ciálny sys tém je dlho do bo
neudrža te¾ný a pra cu je sa na
komplexnom spra co va ní pred-
metné ho zá ko na,“ uvie dol Glváè.

Argu mentom pro ti zme nám pri
výslu ho vých dô chodkoch je, že
by prá ca pre štát presta la by�

zaují ma vá. Prá ve strach zo stra ty
vý hod vy vo lal v uply nu lom vo -
lebnom ob do bí vl ny odcho dov v
re zortoch ob ra ny aj vnútra. Chys -
ta né za ve de nie su perhru bej
mzdy vy hna lo z Po li cajné ho zbo -
ru za ostatné dva ro ky až 3 300
po li cajtov a zvý še ný po èet od -
cho dov za zna me na la aj obra na.

Prie merný výslu ho vý dô cho -
dok po be rá oko lo 33–ti síc po li -
cajtov, ha si èov, ale aj vo ja kov po
15 ro koch v službe. K nim tre ba
ešte pri po èí ta� agentov tajnej
služ by, colní kov, že leznièných
po li cajtov èi justiènú stráž. ¼u dia
po be ra jú ci výslu ho vý dô cho dok
mô žu aj po èas po be ra nia penzie
pra co va�, ná rok na dô cho dok im
v tom prí pa de ne za ni ká. Prí du oò
len v prí pa de, že sa vrá tia spä�
do aktívnej služ by v ozbro je ných
zložkách. Vte dy sa im je ho vyplá -
ca nie za sta ví.

(Prav da; 21.06.2012)

JÚL  20128

l Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesaèník. l Zodpovedný zástupca vydavate¾a: plk. Mgr. Marián Magdoš-
ko l Redakcia: Mgr. Peter Ondera l Adresa redakcie pre poštový styk: MV SR Pribinova è.2, 812 72 Bratislava. Pre osobný kontakt:
budova PZ Raèianska 45, Bratislava, vchod zo Sibírskej ul., prízemie, l Telefón: 09610/51956. Fax: 09610/59096. l e–mail: poli-
cia@minv.sk, peterondera@gmail.com, ozpvsr@minv.sk, marian.magdosko@minv.sk l www.ozpsr.sk l Uzávierka nasledovného
èísla 13. augusta 2012. To to èís lo bo lo vy tla èe né a expe do va né v 29. týždni. l Neobjednané príspevky redakcia nevracia. l Tlaèia VER-
SUS, a.s., prevádzka: Pribinova 21, 819 46  Bratislava. l Náklad: 10 000 kusov l Nepredajné

formo va nie a roz voj. Cie¾om vz de  lá va nia a rozvo ja v po li cajnej orga -
ni zá cii je vytvá ra� podmienky na vzde lá va nie a roz voj, èo prispie va k
zvy šo va niu úrovne pripra ve nosti po li cajtov na vý kon ich slu žobnej èin -
nos ti, rozví ja niu ich schop nos tí, zlepšo va niu ich vý ko nu, umož òu je se -
ba rea li zá ciu a zvy šo va nie spo kojnosti po li caj tov, ich lo ja li ty vo èi orga -
ni zá cii a v ne poslednom ra de ve die k zvy šo va niu úrovne po sky to va -
ných slu žieb.

Medzi indi ká to ry, kto ré nám umožnia zhodno ti� úro veò zdra vej po -
li cajnej kultú ry, za ra ïu je me napr. vz�a hy vzá jomnej dô ve ry, po ro zu -
me nia a spo lu prá ce, prostre die bez ma ni pu lá cie a ši ka no va nia, bez
prvkov diskri mi ná cie, dodržia va nie slu žobnej dis cip lí ny a mo rál ky,
otvo re nú ko mu ni ká ciu, s možnos�ou vy jadri� svoj osobný ná zor, ocho -
tu po môc� pri rieše ní pra covných prob lé mov a mož nos� ho vo ri� otvo -
re ne, bez pretvárky.

Pozna nie pre ja vov orga ni zaènej kultú ry, jej sil ných a sla bých strá -
nok umož òu je ovplyv òo va� efekti vi tu riade nia orga ni zá cie, zvy šo va� jej
vý konnos�, využí va� prí le ži tosti na do sa ho va nie sta no ve ných cie¾ov,
prekra èo va� oèa ká va nia obèa nov a inšti tú cií. Pro ces vní ma nia a poz -
ná va nia signá lov orga ni zaènej kultú ry je ve¾mi ná roè ný. A ne kon èí len
tým, vy ža du je si aj da né pre ja vy interpre to va�, po ro zu mie� im, po cho -
pi� a ne ga tívne zna ky eli mi no va�.

Ing. Mo ni ka Pajpa cho vá, PhD., A PZ
Ka ted ra informa ti ky a ma nažmentu

(Pokraèovanie zo strany 6)

Mo de ly orga ni zaènej kultú ry ako vý cho dis ko pozná va nia po li cajnej kultú ry

Mi nistri sa na po kon z¾akli zda ne nia výslu ho vých penzií Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
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ROZKAZY PREZIDENTA PZ

40. o zriadení odbornej komi-
sie Policajného zboru na vyko-
nanie opravnej skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej
polície v Nitre

41. o zabezpečení úloh v
súvislosti s konaním Majstrov -
stiev Európy vo futbale EURO
2012

42. o zabezpečení úloh v
súvislosti s konaním výjazdové-
ho zasadnutia Výboru Národnej
rady Slovenskej republiky pre
obranu a bezpečnosť a poslan-
cov Národnej rady Slovenskej
republiky u vzdušných síl ozbro-
jených síl Slovenskej republiky,
leteckej základne Sliač a vo
výcvikovom priestore vojenské-
ho obvodu Lešť v dňoch 7. a 8.
júna 2012

43. o opatreniach v cestnej
premávke počas letnej turistickej
sezóny v roku 2012

44. o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny úradu
boja proti organizovanej krimina-
lite Prezídia Policajného zboru a
odboru ochranných služieb Pre-
zídia Policajného zboru

45. o vykonaní zdokonaľova-
cieho výcviku zo streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného

zboru útvarov Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky zarade-
ných do I. a II. výcvikovej skupi-
ny

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

47. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
40/2012 o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie opravnej skúšky od -
bornej spôsobilosti príslušníkov
obecnej polície v Nitre

48. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 47/2006 o zriadení
modulu psovodov a služobných
psov Policajného zboru pri
poskytovaní pomoci v zahraničí
v znení neskorších predpisov

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

14. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 2/2009 o postupe pri
vydávaní vodičských preukazov,
medzinárodných vodičských pre-
ukazov, cestovných pasov a
občianskych preukazov v znení
neskorších predpisov

15. o zisťovaní a prejednáva-
ní správnych deliktov držiteľa
vozidla

Slo bodné krá ¾ovské mesto
No vá Ba òa si v tom to ro ku pri po -
me nu lo 100. vý ro èie za lo že nia
or ga ni zo va né ho futba lu. Pri tejto
slávnostnej prí le ži tosti bo li dòa
23. jú na 2012 or ga ni zo va né osla -
vy tohto vý ro èia. Za pekné ho
slneèné ho po èa sia v rám ci osláv
bol pripra ve ný bo ha tý kultúr -

no–spo lo èenský pro gram pre
oby va te ¾ov mesta No vá Ba òa a
blízke ho oko lia.

Ten to pro gram bol spestre ný
ukážka mi z ná roènej èin nos ti
špe ciálnych jedno tiek Po li cajné -
ho Zbo ru z Kraj ské ho riadi te¾stva
v Banskej By stri ci a Okresné ho
riadi te¾stva zo Žiaru nad Hro nom
pod doh¾a dom kraj ské ho riadi te ¾a
plk. JUDr. Ma riá na Slo bodní ka a
okresné ho riadi te ¾a plk. Ing. Já na
Va len ta. Príslušní ci Zbo ru vä -
zenskej a justiènej strá že z Ústa -
vu na vý kon väzby v Banskej By -
stri ci predsta vi li tiež èas� ná roè -
ných èin nos tí zo svo jej prá ce.
Èle no via Špe ciálnej ky no lo gickej
záchrannej služ by Slo va kia Ný -
rovce tiež predsta vi li kus svo jej
èin nos ti. Všetky tieto zložky všet-
kým návštevní kom a pre dovšet -

kým mlá de ži a de �om pripra vi li
hlbo ké zá žit ky a ne za budnu te¾né
spo mienky, s kto rý mi sa doteraz
nestretli. Aj tou to ces tou sa chce -
me všetkým zú èastne ným po ïa -
ko va� za ich aktívnu úèas� a pre -
zentá ciu svo jej príslušnosti a
hlavne aj ich nadria de ným po ïa -
ko va� za  to, že umož ni li predsta -

vi� èas� ná roènej èin nos ti svo jich
zlo žiek a prispe li k prí jemnej
atmosfé re osláv ta ké ho to je di -
neè né ho vý ro èia.

JUDr. ¼u bo mír Lauko

Po ïa ko va nie po li cajtom za pre zentá ciu èin nos ti

Sto roèni ca No vej Ba ne


