
Slu žobné aktí vy sa ko na li z
rozhodnu tia mi nis tra vnútra s
cie¾om objasni� aktuálnu si tuá ciu
v systé me so ciálne ho za bezpe -
èe nia vyššie uve de ných pro -
fesných sku pín, hlavne o sta ve
je ho fi nanco va nia z oso bitných
úètov na ten to úèel vytvo re ných.
Na všetkých slu žobných aktí voch,
kto ré za èí na li o 16,00 ho di ne (s
vý nimkou Tren èí na, kde bol za -
èia tok o 10,00 hod.), sa zú èast nil
mi nister vnútra SR JUDr. Ro bert
Ka li òák, pre zi dent PZ gen. Paed-
Dr. Ti bor Gašpar, ge ne rálny riadi -
te¾ sekcie perso nálnych a so -
ciálnych èin nos tí MV SR Ing.
Ondrej Va raèka a predse da OZP
v SR plk. Ing. Mi ro slav Lit va. V
niekto rých kraj ských mestách sa
na aktí voch zú èast ni li aj ná èel ník
Ge ne rálne ho štá bu OS ge ne rál -
po ru èík Pe ter Vojtek, pre zi dent
HaZZ plk. JUDr. Ale xan der Ne -

jed lý a podpredse do via OZP v
SR.

Dobro vo¾ná úèas�
Slu žobných aktí voch sa moh li

zú èastni� všetci po li caj ti, ha si èi,
príslušní ci ZVJS, vo ja ci, príslušní -
ci SIS a všetci výslu ho ví dô -
chodco via týchto pro fe sií. Úèas� v
jed not li vých kraj ských mestách v
poètoch od 400 do 600 úèastní -
kov (vý nimka Bra ti sla va – oko lo
120 úèastní kov). Za há je nie aktí -
vov a vysvetle nie ce lej si tuá cie
oko lo oso bitných úètov po li cajtov,
vo ja kov, príslušní kov ZVJS, prí-
slušní kov SIS vy ko nal vždy mi -
nister vnútra SR Ro bert Ka li òák.
Napriek to mu, že osemkrát hod -
no til to isté a na vr ho val tie isté
opatre nia, pod¾a bezprostredné -
ho po zo ro va nia mož no hodno ti�,
že ani je den kraj ne bol pri vi le go -
va ný a v každom krajskom meste
do sta li úèast ní ci slu žobné ho aktí -

vu rovna ké množstvo a kva li tu
informá cií. Ob sah vystú pe nia pá -
na mi nis tra mo hol kaž dý, ko ho sa
predná ša ná pro ble ma ti ka tý ka a
kto chcel, mo hol za ži� bezpros -
tredne.

H¾a da nie rieše ní
Pán mi nister pri po me nul, že

na kon ci je ho predchádza jú ce ho
pô so be nia vo funkcii mi nis tra
vnútra SR v ro ku 2010 za ne chal
na oso bitnom úète takmer 40 mil.
. Po návra te na mi nisterskú sto -
liè ku v ro ku 2012 su ma o nieèo
vyššia na tom to úète chý ba. Mi -
nister vnútra ana ly zo val aj prí èi ny
tohto sta vu a navrhol rieše nia.
Vysvetlil, že ním na vr ho va né rie-
še nia nie sú de fi ni tívne, a ak zo
zú èastne ných niekto na vrh ne
pria mo na aktí ve, ale bo prostred-
níctvom elektro nickej poš ty na je -
ho ad re su lepšie opatre nia na rie-
še nie si tuá cie, on ich len uví ta.
Zdô raznil však, že ne rie še nie sú -
èasné ho sta vu by spô so bo va lo
len je ho zhoršo va nie a od klad rie-
še nia by si vy žia dal v bu dúcnosti
ove ¾a agre sívnejšie a neprí jem -
nejšie opatre nia s ove ¾a väèším
do pa dom na za in te re so va ných.
Vystú pe nia mi nis tra vnútra bo li
však v každom krajskom meste
takmer iden tic ké. Roz dielne bo li

Stav oso bitné ho úètu neotvá ra priestor pre emó cie, dô le ži tý je reálny poh¾ad

V každom krajskom meste sa ko nal slu žobný aktív k otázkam no ve ly zá ko na è. 328

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 Kopčianska ulica: horor s.3
l Za stabilitu zboru s.4
l Mylné predstavy bývalého vedenia s.5
l Bude špičková nemocnica? 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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V dòoch od 25.07.2012 do 03.08.2012 sa vo všetkých kraj -
ských mestách SR usku toèni li slu žobné aktí vy pre prí-
slušní kov PZ, výslu ho vých dô chodcov PZ, príslušní kov
Ozbro je ných síl Slo venskej re pub li ky, vo jen ských výslu -
ho vých dô chodcov, príslušní kov Ha siè ské ho a zá chran -
né ho zbo ru SR, ich výslu ho vých dô chodcov, príslušní kov
Zbo ru vä zenskej a justiènej strá že (ïa lej len ZVJS), ich vý-
slu ho vých dô chodcov, príslušní kov SIS a ich výslu ho -
vých dô chodcov.

(Pokraèovanie na strane 2)

Podrobne sme pro ble ma ti ku
ro zo be ra li už v jú lo vom èís le. Prá -
ce na ko neènom ná vr hu no ve ly
zá ko na è. 328 intenzívne napre -
du jú, si tuá cia sa  však vy ví ja do -
slo va zo dòa na deò, stá le však
nie je všetko de fi ni tívne jas né –
ani v po do be ná vr hu. Ten by ma -
la schvá li� vlá da SR koncom au -
gus ta, resp. za èiatkom septemb-
ra, aby bo lo mož né predpokla da -
né fi nanèné do pa dy no ve ly zá ko -
na è. 328 za kalku lo va� do roz poè -
tu SR pre rok 2013. Na posledné
ak tua li ty z vý vo ja sa re dakcia
PO LÍ CIA opý ta la predse du OZP
v SR Mi ro sla va Lit vu.

l Pán predse da, už v jú lo -
vom èís le sme avi zo va li úmy -
sel mi nis tra vnútra zorga ni zo -
va� v každom kra ji slu žobné
aktí vy s cie¾om obozná mi� èo
najviac ¾u dí s hlavný mi zá -
mermi a cie¾mi zmien a utvo ri�
aktívnym po li cajtom i dô -
chodcom priestor na disku siu.
Vy ste sa zú èast ni li na všet-
kých aktí voch. Po kú si te sa o
zhrnu tie?

Aktí vy pre behli v každom kra ji,
ich usku toène nie bo lo pre -
dovšetkým odzrkadle ním úsi lia
ve de nia re zor tu i na šej odbo ro vej
orga ni zá cie o utvo re nie priesto ru

na disku siu a spo loèné h¾a da nie
podnetných návrhov. Tre ba po
pravde po ve da�, že konkrétnych
návrhov na sta bi li zá ciu oso bitné -
ho úètu sme ne po èu li ve ¾a, viac
sme si vy po èu li kri ti ku sú èasné ho
sta vu. ¼u ïom mož no ešte chý ba li
konkrétnejšie predsta vy o uva žo -
va ných kro koch, kto rým sme pre -
to pri ïalších aktí voch ve no va li
viac po zor nos ti – na úrov ni zná -
me ho a do hodnu té ho. Medzi èa -
som sa viace ré otvo re né otáz ky
po da ri lo uzatvo ri� spo loènou do -
ho dou ve de nia re zor tu a odbo rov.
Opä tovne pri po mí nam: stá le ho -
vo rí me o návrhoch rieše nia otvo -
re ných prob lé mov. Tak má me
napríklad už jas no v ïalšom zvý -
še ní pla tieb do sys té mu so ciálne -
ho za bezpe èe nia na úrov ni troch
percent od za mestná va te ¾a a
dvoch percent od za mestnancov.
Uzatvo ri la sa aj disku sia o me -
cha nizme vyplá ca nia odchodné -
ho, kto ré bu de po no vom hra de -
né z roz poè to vých transfe rov, èo
tiež umož ní oso bitné mu úètu o
èo si ¾ahšie dý cha�.

l Vie o tom mi nis ter stvo fi -
nancií?

Ve dú sa disku sie v rám ci
príprav roz poè tu pre rok 2013.
Mi nis ter stvo vnútra vznieslo po -
žia davku na doplne nie mzdo vých

prostriedkov na neobsa de né
mies ta po li cajtov. Obsa de nie
tých to miest by sa rovna ko po zi -
tívne ma lo odra zi� v príjmo vej

èasti oso bitné ho úètu. Vo vše -
obec nos ti mô že me po ve da�, že
vý davky oso bitné ho úètu ovplyv -
òu je po èet po be ra te ¾ov a prie -
merná výš ka dáv ky. Vý cho -
diskom a cie¾o vým rieše ním mu sí
by� pre to sta bi li zá cia vý davko vej
èasti, mu sí me pri ja� ce lý rad
opatre ní pro ti ïalšie mu neúmer -
né mu ná rastu po è tu po be ra te ¾ov.
Jedným z rozho du jú cich opatre ní
je predåže nie do by služ by.

l Vy ste na vr ho va li rieši�
ten to pro blém sko ko vo z 15 na
25 ro kov služ by v záujme to ho,
aby sa oso bitný úèet zasta bi li -
zo val èo najskôr.

Jed na lo sa o ná vrh v prvej fá -
ze disku sií, na po kon sme sa
zhodli na postupnom predlžo va ní,
èo však bu de potrebné kompen -
zo va� tým, že vý po èet zá kla du
pre dáv ku výslu ho vé ho za bezpe -
èe nia  bu de po èí ta ný z viac ro kov
a bu de sa postupne predlžo va�.
Chcem však upo ko ji� po li cajtov,
kto rí bu dú ma� ku dòu úèin nos ti
zá ko na – verme, že to bu de 1. ja -
nuár 2013 – dovàše ných 15 ro kov
služ by, sa tá to zme na ni ja ko ne -

(Pokraèovanie na strane 2)

Ani le to 2012 ne mož no v podmienkach nášho re zor tu
ozna èi� za uhorko vú se zó nu. Ak vla ni prá ve v najho rú -
cejších letných me sia coch pre bie hal boj so zá mermi vte -
dajšej vlá dy za vies� su perhru bú mzdu a ce lý rad reštrikcií,
do tý ka jú cich sa vlastne aj všetkých sú èasných i bý va lých
za mestnancov MV SR a ich ro din ných príslušní kov, le to
2012 najviac cha rak te ri zu je intenzívne úsi lie mi nis ter stva
vnútra vy rovna� sa s ne ga tívnym vý vo jom sta vu oso bitné -
ho úètu a pre bu do va� sys tém so ciálne ho za bezpe èe nia
príslušní kov PZ a výslu ho vých dô chodcov tak, aby pl nil
svo je hlavné posla nie sta bilne aj v dlho do bom ho ri zonte.

S predse dom OZP v SR Mi rosla vom Litvom o aktuálnom vý vo ji si tuá cie

„Uro bi li sme si súhrnný
preh¾ad výš ky dô chodkov u
výslu ho vých dô chodcov. Mo -
mentálne je prie merný dô cho -
dok u „ci vi lov“ 374 euro. My
má me mo mentálne 2 109 dô -
chodcov, kto rí ma jú ta ký to
ale bo niž ší výslu ho vý dô cho -
dok. Ich prie merný vek je 51
ro kov a prie merná dåžka služ -
by je 17 ro kov. Keï sa za -
mys lím èo len na tý mi to dvo -
ma údajmi, vy jde mi, že ide o
¾u dí v aktívnom ve ku, kto rí si
mô žu ešte za ro bi� na dru hý
„ci vilný“ dô cho dok. A te raz
skú sim zrá ta� obidva dô -
chodky. Ko¾ko mi vyj de v po -
rovna ní s jedným „normál-
nym“ po li cajným dô chod -
kom?“            Mi ro slav Lit va

S
ní

m
ka

 P
. 
O

nd
er

a



vystú pe nia úèastní kov aktí vov v
rám ci disku sie, na kto rú ich mi -
nister vnútra vy zval. Skú sim vám
ich priblí ži� tak ako som ich vní -
mal na prvom aktí ve v Nitre a na
poslednom v po ra dí v Bra tisla ve.

Záujem o pro ble ma ti ku je,
ale…

Nit ra, 25.07.2012. Pre èle nov
ve de nia OZP sa slu žobný aktív
za èal už v ka viarni isté ho ob -
chod né ho do mu, kto rý sa na -
chádza v blíz kos ti sá ly Mestské -
ho úra du, kde sa ko nal aktív. Do
16,00 hod. zostá va lo ešte nie -
ko¾ko de sia tok mi nút, a tak sme
chce li nieèo na rýchlo zjes�. Tým
sme si ale urýchli li za èia tok slu -
žobné ho aktí vu. V uve de nej ka -
viarni predse du OZP Lit vu spoz-
na li tra ja výslu ho ví dô chodco via,
bý va lí po li caj ti, kto rí sa taktiež
chys ta li na aktív a hneï za èa li
hodno ti� na vr ho va né opatre nia na
sta bi li zá ciu oso bitné ho úètu. Už
tu som za re gist ro val, že sa ší ria
nie celkom presné informá cie a
ko na nie slu žobných aktí vov je na -
najvýš potrebné. Sa mo zva ní ší ri -
te lia tzv. za ru èe ne ove re ných
informá cií by to tiž moh li sku toèné
zá me ry vše li ja ko „vy lepši�“ a
ïalšia vl na ne že la ných predèas -
ných odcho dov zo slu žobné ho
po me ru by už te raz nie dobrú si -
tuá ciu moh la ešte viac skompli ko -
va�. Napriek sna he pred se du
OZP v SR z dô vo du ma lé ho èa -
so vé ho priesto ru sa ne po da ri lo
opodstatne nos� na vr ho va ných o -
pat re ní trom dô chod com vysvet-
li�…

Informá cie obmedzu jú fá my
Žiaden pro blém, èa kal nás slu -

žobný aktív. Sá la pl ná, štruktú ra

prí tomných vi zuálne �ažko odhad -
nu te¾ná. Naj�ažšie sa iden ti fi ko va -
li SIS–ká ri. Bo li tam vô bec? Asi
áno, le bo indi vi duálne informá cie
ne žia da jú. Štruktú ra zú èastne -
ných sa za èa la ry so va� po vystú -
pe ní mi nis tra vnútra a po je ho
výzve na disku siu. Následne sa
zda lo, že v sá le sa na chádza jú
sa mí výslu ho ví dô chodco via –
armádni. Hneï pr vý disku tu jú ci
bol výslu ho vý dô chodca, bý va lý
vo jak z po vo la nia. Bol po merne
emo tívny. Všetkým nám vysvetlil,
ako príslušní ci ozbro je ných zbo -
rov na sadzu jú ži vo ty pri vý ko ne
po vo la nia. Mi nis tra vnútra Ro ber -
ta Ka li òá ka ozna èil ako oso bu
vinnú za sú èasný stav oso bitné ho
úètu (aj vo jen ské ho). V disku sii si
ani nevši mol, že si sám od po ru je.
Vy tý kal mi nis tro vi vnútra, že ten to
stav bo lo tre ba rieši� už za je ho
predchádza jú ce ho pô so be nia na
mi nisterskom poste v ro koch
2006 až 2010, ale zá ro veò od -
mie tal aké ko¾vek opatre nia v
rám  ci sta bi li zá cie oso bitné ho úè -
tu, kto ré by sa dotk li je ho. Pot -
leskom si ostat ní úèast ní ci aktí vu
vy nú ti li skonèe nie vystú pe nia
tohto bý va lé ho vo ja ka. O èo mu
vlastne najviac išlo? Sa mo -
zrejme, o neusku toène nú va lo ri -
zá ciu je ho výslu ho vé ho dô chod -
ku, kto rá sa ma la usku toèni� k
1.7.2012. Je to pri rodze né. To to
opatre nie sa do tý ka pria mo je ho.
Ako si však pre po èul, že opatre nia
na vr ho va né mi nistrom vnútra pri
ich reali zá cii postihnú aktívnych
po li cajtov a vo ja kov s odslú že ný -
mi rokmi 15 a me nej, 15 ro kov a
viac a tiež výslu ho vých dô chod -
cov. Miera príspevku na sta bi li zá -
ciu oso bitné ho úètu by ma la by�

po zoh¾adne ní aj v sú èasnom ob -
do bí za sie la ných návrhov ustá le -
ná tak, aby žiadna ka te gó ria za -
in te re so va ných ne ma la po cit, že
sa to rieši na ich úkor.

Nuž, nitriansky aktív bol tak
ako si „výslu ho vo vo jen ský“. Aj
ïalší disku tu jú ci bo li to tiž pre -
važne z ra dov bý va lých vo ja kov,
te da výslu ho ví dô chodco via. Té -

ma diskusných príspevkov: ne va -
lo ri zo va nie dô chodkov k
1.7.2012. Napriek to mu, že slu -
žobný aktív v Nitre bol pr vý v po -
ra dí, ne bo li sta no ve né žiadne
obmedze nia na dåžku diskusných
príspevkov a nikto ne vy ko ná val
funkciu mo de rá to ra, k ne ja ké mu
mi mo riadne mu vy bo èe niu z oèa -
ká va ných diskusných príspevkov
ne do šlo. Aktív tr val viac ako tri
ho di ny a aj po je ho skon èe ní mi -
nister vnútra dis ku to val vonku
pred bu do vou ešte takmer ho di nu
so záujemca mi o bližšie vysvetle -
nia niekto rých opatre ní.

Za be rie „osve ta“?

Dá sa po ve da�, že informá cie o
prie be hu a ob sa hu slu žobné ho
aktí vu v Nitre sa rýchlo ší ri li, na -
sle du jú ce slu žobné aktí vy v Pre -
šo ve, v Ko ši ciach, v Banskej By -
stri ci, v Ži li ne, v Trna ve a v Tren -
èí ne už bo li o nieèo vyspe lejšie. V
každom prí pa de mož no konšta to -
va�, že bo li de ter mi no va né úèast -
níkmi, kto rí si na ne prišli viac–

me nej rieši� svo je indi vi duálne
pro blé my. Medzi disku tu jú ci mi sa
však na šli aj ta kí, kto rí zjavne ce lú
si tuá ciu chá pa li zo širšie ho poh¾a -
du. Je predpoklad, že po è ty týchto
na šich bý va lých aj sú èasných ko -
le gov bu dú po usku toène ní aktí -
vov rás�, le bo zjavne viace rým ¾u -
ïom chý ba li presné informá cie o
za mýš¾a ných opat re niach v rám ci
so ciálne ho za bezpe èe nia po li -
cajtov a vo ja kov, a tiež im bo lo
tre ba objasni� vz�a hy a sú vislosti
medzi jed not li vý mi opatre nia mi.

Ke dy je vhod ný ter mín?
S¾ú bil som ešte informá ciu o

ko na ní aktí vu v Bra tisla ve. Bol

piatok 3. au gus ta 2012.. Ja
osobne som oèa ká val oko lo 600
až 800 úèastní kov. Sku toènos�:
oko lo 120 prí tomných. Nieèo však
na zna èil už mne ne zná my muž,
kto rý sa ale zjavne po znal s mo -
jím ko le gom, le bo k ne mu pristú -
pil s vý èit kou „A to ste mu se li da�
na piatok poobe de, keï sa všetci
po náh¾a jú na záhradky“? Je prav -
da, bol ve¾mi pekný, letný pod ve -
èer. Ale kto sa o si tuá ciu v na šom
so ciálnom za bez pe èe ní zaují ma,
pri šiel. Bol tam aj mi nister vnútra,
pre zi dent po li cajné ho zbo ru a aj
predse da OZP v SR. Mož no bo la
úèas� v Bra tisla ve ovplyvne ná aj
tým, že informá cie z predchádza -
jú cich siedmich aktí vov sa ší ri li
naozaj rýchlo, a Bra tislavèa nia už
bo li in for mo va ní.

Slu žobné aktí vy jednoznaène
spl ni li svoj úèel. Tí èo chce li po èu�
objektívne informá cie, tak ich aj
do sta li. Tí èo chce li na nich vy rie -
ši� svo je indi vi duálne pro blé my,
tiež do sta li informá cie. Te raz je
na všetkých za in te re so va ných, èi
vy hodno tia na vr ho va né opatre nia
ako opatre nia, kto ré by sa ma li
reali zo va� z dlho do bejšie ho po -
h¾a du v ich prospech, aj keï sa
im to mo mentálne mož no ne zdá.

Pa vol Mi cha lík, podpredse da
OZP v SR
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do tkne. Z h¾a diska bu dú cich po zi -
tív je na ším spo loèným cie¾om
mo ti vo va� po li cajtov, aby slú ži li èo
najdlhšie.

l Ne vzbu dí to ïalšiu ne vô ¾u
u iných sku pín dô chodcov?

Bu de me mu sie� ne ustá le a
viac zdô razòo va� neinformo va -
ným, že po li cajt pla tí do sys té mu
so ciálne ho za bezpe èe nia pod -
stat ne viac ako ci vilný ob èan a te -
raz do chádza k ïalšie mu zvý še -
niu odvo dov pre po li cajtov. Ak sa
tý mi to opatre nia mi sú bežne po -
da rí do siahnu� sta bi li tu roz poè tu
oso bitné ho úètu a ce lý sys tém
po ve die k to mu, aby nám po li caj ti
predèasne neodchádza li, opo -
nen ti stra tia všetky ar gu men ty.
Opä tovne zdô razním, že na ším
hlavným cie¾om je perso nálna
sta bi li zá cia Po li cajné ho zbo ru a
do siahnu tie èo najvyššej miery
spra vodli vosti. Napríklad si stá le
mys lím, že po li cajt, kto rý ne -
pretrži te slú ži, mu sí by� pri vý -
poète dô chodku ne ja kým spô so -
bom zvý hodne ný vo èi to mu, kto rý
zo zbo ru odí de a po tom sa opä -
tovne vrá ti do služ by. Zá ro veò
mu sí by� sys tém naozaj nasta ve -
ný tak, aby sa mu vy pla ti lo dlhšie
slú ži�, pre to že ten to cie¾ ne do -
siahne me iba presviedèa ním. Pri -
rodze ne, tá to mo ti vá cia mu sí by�
v sú la de s možnos�a mi štá tu a

pre to opa ku jem, ako ko¾vek je to
ne po pu lárne, že na sta bi li zá cii si -
tuá cie sa mu sia po die ¾a� všetky
tri zložky, te da štát, aktívni po li -
caj ti i výslu ho ví dô chodco via. Ak
sa po da rí do siahnu� vy tý èe né
ciele, ne bu de ta kej vlá dy, kto rá
by chce la ru ši� ale bo me ni� fun -
kèný a se bestaèný sys tém.

l Ïalšou váž nou té mou je
dô chodko vý vek. 55 ale bo 62
ro kov? Je v tom už jas no?

To to je otvo re ná a vážna dis -
ku sia, kde h¾a dá me vý cho diská a
zá pa sí me pri tom s viace rý mi ri zi -
ka mi. Má lo sa napríklad vie, že z
dielne mi nis ter stva fi nancií sa
zro dil ma te ri ál, kto rý na vr hu je
zda ni� výslu ho vé dô chodky. A to -
to je hroz ba, kto rú si mu sí me vy -
disku to va�. Ako urèi� pro duktívny
vek ob èa na? Tre ba po ve da�, že
príslušní ci PZ sú sku pi nou za -
mestnancov, kto rá ne má ur èe ný
vek od cho du do dô chodku. Dlho
už presviedèa me o tom, že do -
siahnu tie ve ku 55 ro kov ne má by�
zá kon ným dô vo dom na pre puste -
nie zo slu žobné ho po me ru. Po -
tom však vzni ká otáz ka, èo s po -
li cajtmi, kto rí už bo li do nú te ní tak -
to odís�. To sú otáz ky, kto ré mu -
sí me do rie ši� aj vo vz�a hu k re la -
tívne vzdia le nej bu dúcnosti, pre
ïalšie ge ne rá cie po li cajtov, kto rí
tre bárs len te raz nastu pu jú ale bo
bu dú nastu po va� v najbližších ro -

koch. Ten zá kon mu sí vi die� a ve -
die� predví da� ïa le ko dopre du.

l To je ešte ve ¾a úska lí,
viem si predsta vi� ur èi té dru hy
po da ní na °ústavný súd, kto ré
ne mu sia by� bez šan cí…

Sa mozrejme, nie som stú -
pencom to ho, aby sme pri jí ma li
opatre nia v rozpo re s te raz plat -
ný mi zá konmi. Ale keï už sa zá -
kon má pri ja� a ak má by� sta bi li -
zo va ný, tak sa ne mô že do ne ho
vstu po va� kaž dé dva ro ky. Mu sí
však zoh¾adòo va� bu dú ci vý voj a
by� pri ja tý v po do be, kto rá to
umož ní bez je ho zmien. Tá to
disku sia sa otvo ri la najmä v sú -
vislosti so zá me rom pre sa di� no -
vú 328–ku ako ústavný zá kon.
Myšlienka je to ve¾mi dob rá, ale
vy ža du je si vy rie ši� v predsti hu
prá ve ta ké pro blé my, o kto rých
ho vo rím.

l Èo ešte mô že me po ve da�
v tejto chví li?

Mo mentálne sme ešte v ob do -
bí pre po èí ta va nia eko no mic kých
do pa dov kaž dej úpra vy, o kto rej
sa uva žu je. V zá ve reènej fá ze
plá nu je mi nister predsta vi� re -
zortný ná vrh na ïalšej sé rii slu -
žobných aktí vov, aby bo lo jas né,
s èím vlastne ide me do medzi re -
zortné ho pri po mienko vé ho ko na -
nia, do vlá dy a po tom do par la -
men tu.

l Je celkom zrejmé, že naj-

jednotnejší od por pro ti no vým
úpra vám pôjde z ra dov výslu -
ho vých dô chodcov, kto rí ešte
ne do siahli riadny dô chodko vý
vek. Po viem to ve¾mi ¾u do vo:
re zort chce bra� na šim ¾u ïom z
penzií, kto ré ma li prizna né v
sú la de s plat ným zá ko nom…

.Som si ve do mý tohto ri zi ka.
Štát má po vinnos� ga ranto va� ob -
èa no vi zá ko nom prizna ný dô cho -
dok. Èo však v prí pa de, ak sko la -
bu je eko no mi ka? Tam aké ko¾vek
ga rancie pa da jú. Viïme ve ci reál-
ne, ri zi ko, že pad ne ce lý sys tém
oso bitné ho úètu, nie je v tejto
chví li ešte ni ja ko za žeh na né a
reálne ne vi dím inú možnos�, ako
to mu to ri zi ku èe li� – len tak, že
všetky tri zložky nieèo obe tu jú. To
zna me ná, že aktívni po li caj ti bu dú
ma� vyššie od vo dy a bu dú dlhšie
slú ži�, viac za pla tí štát a dô -
chodco via bu dú ma� do èasne sta -
bi li zaèné od vo dy z dô chodkov.
Ne vi dím iný reálny spô sob. Sa -
mozrejme, najkri tickejšia je sku pi -
na dô chodcov. Mi nister už na
aktí voch predsta vil mo del, kto rý
umož ní predèasným dô chodcom
kompenzo va� fi nanèné stra ty
služ bou na základných útva roch
vo fi nanènom vy jadre ní dvoj ná -
sob ku to ho, o èo v dô chodku prí -
du. Ten to ná vrh už na do bú da
svo je le gisla tívne kontú ry.

l Ne ho vo ri li sme ešte o de

fac to za sta ve ní va lo ri zá cie dô -
chodkov do èa su, kým sa ne -
bu dú va lo ri zo va� mzdy aktív-
nych po li cajtov. Tiež sa ve dú
ve¾ké disku sie…

Výslu ho vý dô cho dok zoh¾ad -
òu je odpra co va né ro ky a do -
siahnu tú mzdu. Mô že me disku to -
va�. Uro bi li sme si súhrnný pre -
h¾ad výš ky dô chodkov u  vý slu ho -
vých dô chodcov. Mo men tálne je
prie merný dô cho dok u „ci vi lov“
374 euro. My má me mo mentálne
2 109 dô chodcov, kto rí ma jú ta ký -
to ale bo niž ší výslu ho vý dô cho -
dok. Ich prie merný vek je 51 ro -
kov a prie merná dåžka služ by je
17 ro kov. Keï sa za mys lím èo len
nad tý mi to dvo ma údajmi, vy jde
mi, že ide o ¾u dí v aktívnom ve ku,
kto rí si mô žu ešte za ro bi� na dru -
hý „ci vilný“ dô cho dok. A te raz
skú sim zrá ta� obidva dô chodky.
Ko¾ko mi vy jde v po rovna ní s jed-
ným „normálnym“ po li cajným dô -
chodkom? Tak že, chá pem všetky
ar gu men ty, ale nieke dy, keï
niekto rí ve¾mi kri èia o nespra -
vodli vosti, tak by sme ma li vi die�
aj dru hú strán ku ve ci. A to sme
ešte nespo me nu li fakt, že ten – z
nášho poh¾a du skrom ný – prie -
merný ci vilný dô cho dok vlastne
ne do sa hu je viac ako 60 percent
dô chodcov! Pre to opa ku jem: drž -
me emó cie pri ze mi.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 1)

Stav oso bitné ho úètu neotvá ra priestor pre emó cie, dô le ži tý je reálny poh¾ad
(Pokraèovanie zo strany 1)

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

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho èís -

la je 14. septembra 2012
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Hlbší poh¾ad kon tro ló rov
BOZP na prí èi ny od ha le ných ne -
dostatkov však ne raz po tvr dí, že
ne dosta tok pe òa zí je sí ce vážny,
ale nie vždy je di ný dô vod, pre èo
pra covné podmienky po li cajtov
nie sú ta ké, aké by moh li by�.
Pouka zu jú aj na laxnos�, ne záu -
jem nadria de ných o odstra òo va -
nie ne dostatkov èas to aj v prí pa -
de nieko¾koeu ro vých ma li cher -
nos tí, kto ré zneprí jemòu jú ži vot,
len sa za ne ako si nikto ne cí ti
zodpo vedný.

Ta ké sú zrejme aj prí èi ny èasti
ne dostatkov, kto ré od ha li la jú no -
vá kon tro la v priesto roch do prav -
né ho inšpekto rá tu (od bor bez peè -
nos ti cestnej pre mávky a doprav-
ných evi dencií KR PZ v Bra tisla -
ve) na Kopèianskej uli ci. Bez
ïalšie ho ko mentá ra pri ná ša me
skrá te ný zá znam zá pi su z kon tro -
ly.

Dòa 18. 06. 2012 bo la na KR
PZ – Bra ti sla va vy ko na ná základ-
ná kon tro la BOZP, kto rú vy ko nal
špe cia lista ochra ny prá ce – od bo -
ro vý inšpektor bez peè nos ti prá ce
Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v Slo -
venskej re publi ke, pod¾a: § 9 zá -
ko na NR SR è. 124/2006 Z.z. o
BOZP, § 239 Zá konní ka prá ce v
zne ní neskorších predpi sov, V
MZ SSR è. 7/78, § 10 a § 11 vyhl.
SÚBP è. 59/1982 Zb., v zn. vyhl.
454/1990 Zb., § 135, § 136, §
137 Z 73/1998 o štátnej službe
príslušní kov PZ, SIS, ZVJS SR a
ŽP.
Kraj ský dopravný inšpekto rát

Od bor sa na chádza v priesto -
roch na Kopèianskej ul., pri èom
sta vebným rieše ním a vy ba ve -
nos�ou ne vy ho vu je sú èasným
potre bám. Vzh¾a dom na vek bu -
do vy, do chádza k èas tým vý -
padkom elektrickej ener gie „mi ni -
málne trikrát do týždòa“, z dô vo -
du zasta ra nosti dvoch elek tric -
kých vy ku ro va cích kotlov. Tý mi to
vý padka mi do chádza k po ru chám
èa senko va èa a èí sel ných vy vo lá -
va èov na jed not li vých okienkach.

Taktiež pre te ká vo da zo sta -
rých vo do vo dov, kto ré mu sia
údržbá ri upra vo va� v prie me re raz
do me sia ca.

Na každom po scho dí do -
chádza k opa dá va niu omietky zo
stro pov.

Ge ne rálnou opra vou, ale bo
pres�a ho va ním tohto ob jek tu,
by od pad lo množstvo sú èas -
ných prob lé mov, èím by sa za -
bez pe èil riadny chod stránko -
vých pra co vísk. Denne je za -
bez pe èe ný chod šty roch pra co -
vísk na evi do va nie vo zi diel, jed no
pra co visko na odhla so va nie, vo -
zi diel, jed no na vý daj no vých
osvedèe ní èas� I., mi ni málne dvo -
mi pra covníèka mi je za bez pe èe -
ná èinnos� sú vi sia ca s exe kuèný -
mi ko na nia mi (lustrá cia a blo ká -
cia vo zi diel) a taktiež zakla da nie
spi sov do ar chí vu.

Napriek ozna mom na interne te
a nástenných ta bu liach o postu pe
pri evi denèných úko noch bo lo
potrebné za bezpe èi� jedné ho po -
li caj ta na posky to va nie informá cií
v priesto roch pra co viska.

Nadmerný po èet strá nok pred -

sta vu je ve¾kú psy chickú zá �až po -
li cajtov a za mestnancov. Denne
je tu vy ba ve ných vy še 400 obèa -
nov a v èa se oko lo je de nástej ho -
di ny mu sí by� vy pnu tý „èa senko -
vaè“, aby do konca stránko vých
ho dín moh li by� vy ba ve né strán ky
s vyzdvihnu tým po ra do vým èís -
lom. Strán ko vé ho di ny sú pri tom
ur èe né na kaž dý deò. Pre za -
mestnancov je to ve¾mi za �a žu jú -
ce a pre to by bo lo vhod né jed no
po po ludnie v týždni (napr. štvr -
tok) strán ko vé ho di ny zru ši�.

Ziste nie konkrétnych ne -
dostatkov:

1.Na objekte sú ne vy ho vu jú ce,
ne tesnia ce okná, kto ré ob jekt ne -
za bezpe èu jú v zi me pro ti chla du,
v le te pro ti ho rú èa vám. Poško de -
né ža lú zie nespåòa po žia davky
ochra ny pro ti teplu. Po èas
dažïov vo da ste ká po mu ri ve,
kto ré je splesnu té. Roz por s § 6
a/ ods. 1 písm. d/ Zák. 124/2006,
§ 10 vyhl. SÚBP è. 59/1982 Zb.,
§ 135 ods. 1 zák. è. 73/1998, §
149 Zá ko na è. 311/2001 Z.z. Zá -
konník prá ce

2.V miestnosti odde le nia skú -
šok , kto rá je pod stre chou, je ko -
vo vý preklad, kto rý je sko ro do va -
ný a ste na splesnu tá z dô vo du
pre sa ko va nia vo dy z poško de nej
stre chy. (§ 6a/ ods. 1 písm. d/
zák. 124/2006, Zá ko na è.
311/2001 Z.z., § 149 Zá konník
prá ce, § 135 od. 1 zák. 73/1998
Z.z., úpra va è. 7/1978 Vestní ka
MZ SSR o hy gie nic kých po žia -

davkách na pra covné prostre die
a § 10 vyhl. SÚBP è 59/1982 Zb.)

3.Na viace rých miestach ob -
jek tu: na chodbe III. posch.
odpadnu tý so kel o ve¾kosti cca
500 x 600 mm, odpadnu tá omiet-
ka zo stro pu je i na re ži mo vom
pra co visku a v kance lá rii vy ba vo -
va nie strá nok. (§ 6a/ ods. 1 písm.
d/ zák. 124/2006, § 135 od. 1
zák. 73/1998 Z.z., úpra va è.
7/1978 Vestní ka MZ SSR o hy -
gie nic kých po žia davkách na pra -
covné prostre die a § 10 vyhl.

SÚBP è 59/1982 Zb. Zá ko na è.
311/2001 Z.z., § 149 Zá konník
prá ce.)

4.V objekte sa na chádza jú od -
kry té neóno vé svie tidlá s vy pá le -
ný mi žiarivka mi, èím je ob jekt
nielen ne dosta toène osvetle ný,
ale hro zí ne bezpe èenstvo z mož -
né ho do ty ku s elek tric ký mi vo -
dièmi. Roz por s § 6 a/ ods. 1
písm. d/ Zák. 124/2006, § 10
vyhl. SÚBP è. 59/1982 Zb., § 135
ods. 1 zák. è. 73/1998, Zá ko na è.
311/2001 Z.z. § 149 Zá konník
prá ce

5.Na chodbe i v kance lá riách
je poško de ná podla ho vá kry ti na.
V kance lá rii vy dá va nia tech nic -
kých preu ka zov je poško de ná
podla ho vá kry ti na prekry tá nepri -
le pe nou PVC kry ti nou – ne bezpe -
èenstvo za kopnu tia. Odpo rú èa me
vy me ni� poško de né PVC kry ti ny a
nahra di� dlaž bou. (Z 124/2006 §
6 ods. 1 písm. a/, d/ v náv.na
Vest. MZ 7/1978 – pra covné pro-
stre die, § 135 ods. 1 zák.
73/1998 Z.z., § 149 Zá ko na è.
311/2001 Z.z. Zá konník prá ce)

6.Na scho disku z prí ze mia na
vyššie podla žie je od bi tá hra na –
hro zí pošmyknu tie a pád. (Z
124/2006 § 6 ods. 1 písm. a/, d/ v
náv.na Vest. MZ 7/1978 – pra -
covné prostre die. § 135 od. 1
zák. 73/1998 Z.z.. § 149 Zá ko na
è. 311/2001 Z.z. Zá konník prá ce.)

7.Vo vstupnej ha le je zní že ný
podh¾ad, nad kto rým je ve de né
vo do vodné potru bie a elekt ric ké

ve de nie. Potru bie pras ká a vo da
pre sa ku je cez kry tie podh¾a du a
ste ká i cez elekt ric ké ve de nie. Na
kon ci vstupnej ha ly je odstrá ne né
kry tie elek tric ké ho osvetle nia.
Vzh¾a dom na zní že ný podh¾ad v
tejto èasti ob jek tu hro zí vážne ne -
bezpe èenstvo do ty ku s elek tric -
kým ve de ním s mož ným  smrte¾ -
ným úra zom. Si tuá ciu je nut né
be zodkladne rieši�! Roz por s § 6
a/ ods. 1 písm. d/ Zák. 124/2006,
§ 10 a § 194 vyhl. SÚBP è.
59/1982 Zb. v zn. vyhl. 454/1990
Zb., § 135 ods. 1 zák. è. 73/1998,
§ 149 Zá ko na è. 311/2001 Z.z.
Zá konník prá ce.

8.Priesto ry vyèle ne né pre ar -
chív sú ne posta èu jú ce, nie sú
dosta toène vy ba ve né re gálmi na
ulo že nie ma te riá lov. Archi vo va né
ma te ri á ly sú ulo že né na ze mi v
kance lá riách i po chod bách, èím
je zú že ný úni ko vý priestor. Roz lo -
ha ar chí vu je cca 300 m2 a po ža -
do va ná nut ná plo cha na pre -

h¾adné ulo že nie archi vo va ných
ma te riá lov je 1000 m2. Z dô vo du
zni žo va nia poètov za mestnancov,
pre chodne tu pra cu jú dve stá -
žistky, kto ré nestí ha jú v sta no ve -
nej le ho te vy ba vi� všetky po žia -
davky. (§ 6a/ ods. 1 písm. d/ zák.
124/2006, § 135 od. 1 zák.
73/1998 Z.z., úpra va è. 7/1978
Vestní ka MZ SSR o hy gie nic kých
po žia davkách na pra covné
prostre die a § 10 vyhl. SÚBP è
59/1982 Zb. § 149 Zá ko na è.
311/2001 Z.z. Zá konník prá ce.)

9.Ne vy ho vu jú ce pra covné
podmienky z dô vo du nepri lie ha -
vých okien (v le te je ho rú co), za -
mestnanci sú nú te ní využí va�
súkromné kli ma ti zaèné za ria de -
nie. V zi me nie sú dosta toène vy -

kú re né priesto ry už i pre to, že
zasta ra né ná kla do vé elekt ric ké
kot le ne do ká žu plo chu pra co -
viska dosta toène vy kú ri�. V tom to
objekte nie je mož né použi� prí -
davné elekt ric ké ohrie va èe, pre -
to že elektroinšta lá cia v dôsledku
pre �a že nosti, nezvlá da zvý še ný
odber elek tric ké ho prú du. Do -
chádza k vý padkom prú du a zly -
ha niu elek tro nic ké ho sys té mu
potrebné ho k evi dencii mo to ro -
vých vo zi diel a vy dá va niu tech -
nic kých preu ka zov. (§ 6 a/ ods. 1
písm. d/ zák. 124/2006, § 135
ods. 1 zák. È. 73/1998, § 10 a 11
vyhl. SÚBP è.59/1982 Zb., kto rou
sa urèu jú základné po žia davky
na zaiste nie BP a Tech nic kých
za ria de ní v zn. vyhl. 454/1990 Zb.
Zá ko na è. 311/2001 Z.z. § 149
Zá konník prá ce.)

10.Parko va cia plo cha pre kon-
tro lo va nie mo to ro vých vo zi diel je
ne rov ná. Sú tam výmla ty, kto ré
s�a žu jú vy ko na nie po ža do va nej

kon tro ly mo to ro vé ho vo zid la. Tú -
to je nut né opra vi� i z dô vo du
mož né ho úra zu na ne rovnej plo -
che. (§ 6a/ ods. 1 písm. d/ zák.
124/2006, § 135 od. 1 zák.
73/1998 Z.z. Zá ko na è. 311/2001
Z.z. § 149 Zá konník prá ce.)

11.Kon tro lou bo lo ziste né, že
zbra ne sú ulo že né indi vi duálne v
ple cho vých skri niach u kaž dé ho
príslušní ka PZ a ich kon tro la je
vy ko ná va ná riadia cim funkcio ná -
rom je den krát štvr�roène. (nar.
MV SR è. 35/1995 o pri de ¾o va ní,
no se ní a ukla da ní slu žobných
zbra ní na útva roch KR PZ – Bra -
ti sla va.)

Z výsledkov kon tro ly spra co val
La di slav Gra èík, podpredse da

OZP v SR

Za rá ža jú ce vý sled ky kon tro ly BOZP v priesto roch bra ti slav ské ho do prav né ho inšpekto rá tu na Kopèianskej uli ci

Pra co va� v po lí cii mož no aj v ta kýchto podmienkach… Mož no? A do ke dy?
To, že zïa le ka nie všetky na še útva ry pô so bia v ideálnych
pra covných podmienkach, je všeo becne zná me. Obli -
gátne zdô vodne nie: nie sú pe nia ze na re konštrukcie a
opra vy. Urèi te, ne raz je to li mi tu jú ci fak tor a èas to je prav -
di vý.

Že zateká? Slabé slovo!

Objekt trpí nedostatkom archívnych priestorov. Spisy sú
všade... O komforte pre stránky ani nemožno hovoriť.
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Po vedzme si to na ro vi nu. Sú -
èasná právna úpra va so ciálne ho
a zvláš� výslu ho vé ho za bezpe èe -
nia po li cajtov je neudrža te¾ne
ve¾ko ry sá. Bez okolkov. Zo berme
si jed no du chý prí pad. Dva ja mla -
dí dvadsa�roèní ¾u dia sa po skon -
èe ní strednej ško ly rozhodnú za -
mestna�. Je den nastú pi do ¾u bo -
vo¾né ho „ci vilné ho“ za mestna nia
a dru hý sa roz hod ne vstú pi� do
Po li cajné ho zbo ru. Ten pr vý s vi -
di nou, že mu sí v jed nom, ale bo
viace rých ci vilných za mestna -
niach odpra co va� mi ni málne 42
ro kov /za tia¾, ale chys tá sa zvý še -
nie ve ku od cho du na sta robný
dô cho dok/ a po li cajt má možnos�
odís� na výslu ho vý dô cho dok už
po pätnástich ro koch prá ce v PZ.
Ne bu dem te raz ana ly zo va� výš ku
mož ných dô chodkov jedné ho 62–
roèné ho a jedné ho 35–roèné ho
dô chodcu. Ne mám ani v úmysle
po rovná va� opotre bo va nos� mo -
jich „vzo riek“. V rám ci glo bálne ho
po rovná va nia to tiž exis tu je ve¾mi
ve ¾a ci vilných špe ci fík a taktiež
po li caj ti ma jú urèi tú va ria bi li tu
podmie nok pri odcho de na výslu -
ho vý dô cho dok. Po rovná va� však
bu dem je den pri ve¾mi do oèí bi jú -
ci fakt. V ci vi le je potrebné na sta -
robný dô cho dok (riadny, nie
predèasný) odpra co va� 42 ro kov,
v Po li cajnom zbo re po sta èí tak-
mer tre ti na z tejto do by.

Bez od dy chu
Tým, kto rí by mi chce li po pre -

èí ta ní pr vých viet z môjho èlán ku
opo no va� ná roènos�ou po li cajné -
ho re mesla, poskytnem nieko¾ko
informá cií. Pi sa te¾ tohto èlán ku
má viac ako 53 ro kov a v slu -
žobnom po me re ni kdy ne bol za -
ra de ný na ne ja kom oddy cho vom
fle ku. Za viac ako dve de sa�ro èia
v službe taktiež sti hol zma po va�
ná roènos� niekto rých po li cajných
èin nos tí. Skú sim však opaène.
Mys lí te si, že šes�de siatroèný
chlap, kto rý vy ko ná va prá cu ba ní -
ka, sa cí ti pri prá ci ako mla dík?
Ne bu dem to ïa lej rozpiplá va�.
Po nú kam však tro cha svojho
osobné ho za mysle nia. Možnos�

odís� po pätnástich ro koch prá ce
v Po li cajnom zbo re by bo la cel-
kom v po riadku, ak by bo la vní -
ma ná len ako možnos�, nie ako
cie¾. V oje di ne lých prí pa doch
mož no od chod po pätnástich ro -
koch hodno ti� ako adekvátnu
reakciu na ur èi té okol nos ti. Jed -
nou z okol nos tí mô že by� zdra -
votný stav príslušní ka PZ. Ak
niekto akcep tu je základnú vý me -
ru výslu ho vé ho dô chodku, le bo
zo zdra votných dô vo dov je pre
ne ho po pätnástich ro koch pri ja -
te¾nejšie po be ra� výslu ho vý dô -
cho dok, ako si ïa lej zhoršo va�
zdra votný stav – s vi di nou inva -
lidné ho dô chodku o nieko¾ko ro -
kov – dá sa to po cho pi�. Hra ni cu
po cho pe nia však asi �ažko
prekro èí mla dý 35– roèný muž v
dob rej fy zickej aj psy chickej kon-
dí cii, kto rý sa roz hod ne radšej po -
be ra� 30% slu žobné ho pla tu vo
forme výslu ho vé ho dô chodku,
ako by sa mal plne reali zo va� v
prá ci, na kto rú už má zís ka né
potrebné vzde la nie, ve do mosti a
pra covné ná vy ky.

Štart do bu dúcnosti?
Obe ta viac ako dvoch tre tín

slu žobné ho pla tu však zvyk ne by�
celkom lo gic ky zdô vodne ná. Nie-
ke dy je to tým, že po li cajt si už
po èas slu žobné ho po me ru vy bu -
do val ne ja ké základné podmien-
ky na podni ka nie /aj to je mož -
né!/, do stal po nu ku od prí buzných
ale bo zná mych na lukra tívnu zá -
robko vú èinnos�, a je tu ešte ce lý
rad iných mož nos tí. Stre tol som
sa však už aj s po li cajtmi, kto rí
dlho do bo plá no va li, že po pät-
nástich ro koch odí du na výslu ho -
vý dô cho dok, bez ne ja kej kon -
krétnej predsta vy o ïalšom pro -
fesnom za ra de ní. Po tom sa vraj
uvi dí, èo ïa lej.

Pre vy vá že nos� informá cií je
se riózne spo me nú�, že okrem
špe ku la tívnych dô vo dov na výslu -
ho vé dô chodky sú aj se riózne prí -
èi ny, ale… Jedným zo se rióznych
dô vo dov mô že by� znaè né pra -
covné za �a že nie. Ale to je aj „ v
ci vi le“. Zlá pra covná at mo sfé ra –

vy sky tu je sa aj na ci vilných pra -
co viskách. Stra ta riadia cej funk -
cie – ani vo èi to mu to nie sú „ci vi -
li“ imúnni. Áno, pri púš�am, že nie-
ke dy je to v tej na šej prá ci �ažké.
Ale to je pri rodze ný jav kaž dé ho
pra covné ho po me ru. Skrátka,
nieke dy nám pri ná ša prá ca po te -
še nie, ino ke dy je to na ne vydrža -
nie. As poò to tak nieke dy vní ma -
me. No a v tých �ažkých si tuá -
ciách ¾u dia v ci vilnom za mestna ní
mu sia h¾a da� rieše nie v rám ci
pokra èo va nia pra covné ho po me -
ru My však má me možnos� „s tým
seknú�“. Mno hí tak aj uro bi li, a
neskôr zisti li, že neuvá že ne a
predèasne. Tak to as poò prizná -
va jú v žiadostiach o zno vupri ja tie
do slu žobné ho po me ru príslušní -
ka PZ. A že ich nie je má lo, o tom
svedèia každo roèné šta tisti ky. 

Je den za troch?
Pozri me sa však na na še

výslu ho vé dô chodky aj z iné ho
uhla poh¾a du. Pri vy uží va ní mož -
nos ti po be ra� výslu ho vý dô cho -
dok po pätnástich ro koch služ by
je pro du ko va ných ve ¾a „dô chod -
cov“. Vzh¾a dom k „prie bežné mu“
cha rak te ru nášho dô chodko vé ho
sys té mu mu sia na výslu ho vé dô -
chodky za ro bi� po li caj ti v aktívnej
službe. Pod¾a posledných ziste ní
sa mu ži na Slo ven sku do ží va jú v
prie me re 72 ro kov a že ny 79 ro -
kov. Pri pus�me, že po li caj ti sa do -
ží va jú kratšie ho ve ku /ne mám o
tom to tvrde ní re le vantné informá -
cie/, rá tajme však s prie merným
ve kom do ži tia po li cajtov oko lo 65

ro kov. Aktívni po li caj ti by mu se li
za ro bi� na výslu ho vé dô chodky
troch „ge ne rá cií“ výslu ho vých dô -
chodcov, kto rí odišli po pätnástich
ro koch služ by v PZ. To sa ne dá
utiahnu�!

To to už nie je len teória. Náš
oso bitný úèet už dru hý rok mu sí
by� do to va ný, le bo te rajší sys tém
dô chodko vé ho za bezpe èe nia ne -
do ká že za bezpe èi� dosta tok fi -
nanèných prostriedkov na výslu -
ho vé dô chodky. Je zjavné, že k
tejto si tuá cii prispe li vý raz ným po -
die lom aj na ši bý va lí ko le go via,
kto rí odišli zo slu žobné ho po me ru
krát ko po do siahnu tí ná ro ku na
„základný“ výslu ho vý dô cho dok.
Sí ce neuro bi li niè pro tiprávne, ale
nesprá va li sa zodpo vedne. Je to -
tiž nad všetku po chybnos� jas né,
že ak by možnos� odís� na výslu -
ho vý dô cho dok po pätnástich ro -
koch služ by vy uži li všetci po li caj -
ti, tak sys tém oso bitné ho dô -
chodko vé ho za bezpe èe nia po li -
cajtov by bol v krátkej do be zru -
še ný. Èo by nasle do va lo po tom,
ne chcem ani špe ku lo va�. Po stih lo
by to urèi te aj bý va lých po li cajtov
na výslu ho vých dô chodkoch. Ako
to mu zabrá ni�?

Vydrža�!
Jed nou z ciest je zotrva nie v

aktívnej službe èo najdlhšie. Sa -
mozrejme, že v záujme tohto že -
la né ho sta vu je potrebné uro bi�
viace ro opatre ní. Je potrebné
vytvo ri� podmienky na ka riérny
rast po li cajtov v pri ja te¾nej pra -
covnej klí me. Za medzi� takmer

pe rio dic ky sa opa ku jú cim expe ri -
mentom v Po li cajnom zbo re v
rám ci pre sadzo va nia indi vi duál -
nych predstáv èel ných predsta vi -
te ¾ov PZ. No a v ne poslednom ra -
de do po ve do mia po li cajtov
potre bu je me dosta� predsta vu je -
di né ho, ce lo ži votné ho pra covné -
ho za ra de nia v PZ. Ale bo sa vám
zdá, že je normálne by� v 35. ro -
ku ži vo ta dô chodcom ?

PS: Cie¾om tohto èlán ku ne bo -
lo uro bi� ne ja kú podrobnú ana lý -
zu nášho dô chodko vé ho sys té mu
a je ho využí va nia, nieke dy zneu -
ží va nia. Mo jím cie¾om bo lo
pouká za� na to, že po li caj ti, kto rí
ži jú v predsta ve odslú že nia pät-
nástich ro kov a po tom „adios po -
lí cia“ sa nesprá va jú zodpo vedne
nielen vo èi iným, ale ani vo èi se -
be. V èa se, keï by si to bo li nú -
te ní uve do mi�, mô že by� už
nesko ro.

A na ko niec ešte nieèo. Ne rea -
gujte na èlá nok tak, že a èo vo ja -
ci a po dobne. My si upracme na
vlastnom dvo re a iní nech si upra -
cú tiež! Vy mlad ší sa radšej poob-
ze rajte vo svo jom pra covnom
oko lí. Urèi te nájde te ko le gu, kto rý
má odslú že ných 30 a viac ro kov
v PZ. Po pý tajte sa ho, „ako to
vydržal“… a rozmýš¾ajte. V Ban-
skej By stri ci sa mô že te opý ta� aj
po li caj ta, kto rý od pra co val v PZ
viac ako 40 ro kov…

Pa vol Mi cha lík, podpredse da
OZP v SR

Pre èo odchádza jú „…nás�roèní“?
Pre èo odchádza jú na výslu ho vý dô cho dok po li caj ti, kto rí
ma jú „odslú že ných“ me nej ako dvadsa� ro kov v Po li -
cajnom zbo re, vo viace rých prí pa doch hneï po pätnás-
tich ro koch v PZ? La ko nic ká odpo veï: pre to, le bo im to
zá kon umož òu je. Áno.

V kance lá rii podpredse du OZP
v SR ne dáv no za zvo nil te le fón.
Po je ho zdvihnu tí muž ský hlas
spus til svoj vo do pád s�ažností na
množstvo skri vodli vostí, kto rých
sa vo èi ne mu v poslednom ob do -
bí do pus ti li nadria de ní na rôznych
stupòoch riade nia a on si už ne -
vie ra dy. Bol „do nú te ný“ odís� z
riadia ce ho miesta, za ra di li ho na
nižšiu pra covnú po zí ciu, bo lo mu
zní že né osobné ohodno te nie,
neumožni li mu pružnú pra covnú
do bu na pra co visku! „Ako mi s
týmto po mô že te, ja si už sám ne -
viem ra dy“? zne la otáz ka, vlastne
dve otáz ky na do tyè né ho. „Viete,
pán ko le ga, kam ste sa do vo la li?
A ste èle nom OZP v SR“? rea go -
va li sme.

Odpo veï: „Vo lám na ve de nie
OZP v SR. Priznám sa, nie som
odbo rár.“ Reakcia podpredse du
OZP v SR: „Pán ko le ga, áno, pre
èle nov OZP v SR po sky tu je me
po moc aj v ta kýchto si tuá ciách.
Odbo rárske zdru že nia vo vše -
obec nos ti vzni ka jú aj na po moc
pri rieše ní ta kýchto si tuá cií, ale
len pre èle nov týchto zdru že ní.
Vy nie ste na ším èle nom, bo hu -
žia¾, va šou si tuá ciou sa ne bu de -
me zaobe ra�.“ Reakcia na dru hej
stra ne. „A to si mám ako že te raz
po môc� sám? To ne mám šancu
pro ti tej pre si le!“. Nasle do va lo iro -
nic ké „Ïa ku jem vám pekne za
po moc!“.

Vyššie po pí sa ný te le fo nic ký
ho vor je takmer auten tic ký. Za
posledné tri me sia ce som mal ta -
kýchto te le fo ná tov viace ro. Niek-

to ré bo li po kojnejšie, vecné, iné
ma li aj emo tívny ná boj. Na všet-
kých ma za uja lo ziste nie ich
auto rov, že sú vlastne v problé -
moch na pra co visku sa mi pro ti
pre si le pro tivní kov. Zisti li to však
až v èa se vzni ku ich prob lé mov.
V tom istom mo mente si viace rí
aj uve do mi li, že je di nou inšti tú -
ciou zria de nou na pra co visku, na
kto rú by sa moh li obrá ti� so žia-
dos�ou o po moc, je Od bo ro vý
zväz po lí cie v Slo venskej re publi -
ke. To to je však dobro vo¾né
obèianske zdru že nie, kto ré vznik -
lo na zákla de prá va slo bodne sa
zdru žo va�, s cie¾om vy ko ná va�
èin nos ti sme ru jú ce k pre sadzo va -
niu oprávne ných záujmov svo jich
èle nov – a to najmä pri zlepšo va -
ní ich pra covných, ži votných, so -
ciálnych, zdra votných a kultúr-
nych podmie nok prá ce. Na tieto
èin nos ti sú v OZP v SR utvo re né
or gá ny, prostredníctvom kto rých
sa èle no via mô žu do má ha� svo -
jich práv. V rám ci OZP v SR bol
zria de ný aj inšti tút právnej ochra -
ny pre èle nov OZP, kto rý zahàòa
ce lý sys tém posky to va nia právnej
ochra ny v prí pa de jej ne vyhnutnej
potre by. Všetko len pre èle nov.
To je abso lútne lo gic ké. Èle nov
je viac ako 8.000 a ob èas sa
niekto rí z nich tiež dosta nú do
prob lé mov. Je na šou po vin -
nos�ou im po má ha�. Viace rí z
tohto dô vo du aj vstú pi li do nášho
od bo ro vé ho zvä zu. Èin nos ti v
prospech na šich èle nov stí ha me
tak – tak. Ak by sme však chce li
po má ha� aj ¾u ïom mi mo OZP v

SR, ka pa citne by urèi te vzni kol
pro blém.. A vô bec: pre èo by sme
to ro bi li, ak by sme na to aj ma li
èa so vý priestor? Veï tým by sme
uká za li na ším èle nom, že ne mu -
sia by� orga ni zo va ní v odbo roch a
po mo ci sa im aj tak do sta ne. Vý -
voj by bol asi ta ký, že aj te rajší
na ši èle no via by z OZP v SR
vystú pi li a postupne by Od bo ro vý
zväz po lí cie v SR za ni kol pre
stra tu èlenskej základne…

Tu sa mi žiada obozná mi� èi ta -
te ¾ov tohto èlán ku s vy jadre ním
isté ho „vy so ko posta ve né ho“ fun -
k cio ná ra na jed nom krajskom ria-
di te¾stve, kto rý mi dvak rát pri na -
šom rozho vo re zdô raznil: „ke by
bo li všetci po li cajní funkcio ná ri ta -
kí èest ní a spra vodli ví ako som ja,
tak od bo ry by bo li vlastne zby -
toèné, le bo by ne ma li èo naprá -
va�“. Nuž ja som skôr ná chyl ný
da� ná vrh do Greenwi chu na po -
me no va nie jed not ky skrom nos ti
pod¾a je ho me na a nie jed not ky
èest nos ti a spra vodli vosti. Mož no
mu krivdím, ale stá le mal v tom
svo jom pa mätnom vy jadre ní pod -
mie òu jú ci spô sob. Èi že zosta ne -
me pri existencii od bo ro vých
zdru že ní, a pri ich èin nos ti v
prospech svo jich èle nov. A vy
ostat ní ? Je mi ¾ú to, mu sí te si po -
môc� sa mi. Je tu ale jed na mož-
nos�. Rozšírte ra dy odbo rá rov! V
prí pa de mož ných prob lé mov ne -
bu de te na ne sa mi. Ra di vám po -
mô že me. Má me v tejto ob las ti už
ur èi té skú se nosti a „me no“.

Pa vol Mi cha lík, podpredse da
OZP v SR

A to si mám ako že te raz po môc� sám?

Bý va lé ho rek to ra po li cajnej
aka dé mie Vác la va K. pre pusti li
z Po li cajné ho zbo ru. TASR to v
stre du po tvr di la Lu cia Ga ra jo vá
z ko mu ni kaèné ho od bo ru Kan-
ce lá rie mi nis tra vnútra. „Bý va lý
rek tor Aka dé mie Po li cajné ho
zbo ru v Bra tisla ve už nie je v
slu žobnom po me re príslušní ka
Po li cajné ho zbo ru,“ po ve da la
Ga ra jo vá. Vác lav K. je obvi ne -
ný pre ma ni pu lá ciu pri tohto -
roèných pri jí ma cích po ho vo -
roch a bra nie úplatku.

Z èe la ško ly ho pre zi dent
SR Ivan Gašpa ro viè od vo lal
26. 7. Ná vrh na odvo la nie rek -
to ra pri jal aka de mic ký se nát
ško ly 12. jú la a postú pil ho mi -
nis tro vi vnútra.

Šéf re zor tu vnútra Ro bert
Ka li òák (Smer–SD) za èiatkom
jú la in for mo val, že po li cajná
aka dé mia pri ja la v tom to ro ku
štvrti nu ¾u dí podvodne. Ich
riadne tes ty vy me ni li po èas pri -
jí ma cie ho ko na nia za tes ty so
správny mi odpo ve ïa mi. Mi ni -
málne v dvoch prí pa doch sa už
po lí cii po da ri lo do ká za� úpla tok
v celko vej su me 5000 eur.

Aka dé mia pod¾a me dia li zo -
va ných informá cií 29 podvodne
pri ja tých na ško lu ne vez me.
No vý mi štu dentmi sa na miesto
nich sta nú ïalší uchádza èi,
kto rí nasle do va li ïa lej pod
èiarou.

(TASR, 1.8.2012)

Bý va lé ho rek to ra po li cajnej aka dé mie pre pusti li z po lí cie
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Vec:
Ná vrh na ria de nia mi nis tra vnútra Slo -

venskej re pub li ky o ka riérnom postu pe
vy medze né ho okru hu príslušní kov Po li -
cajné ho zbo ru – zasla nie pri po mie nok.

Na zákla de Va šej po žia davky zo dòa
30. 12. 2011 o zasla nie pri po mie nok k
ná vr hu na ria de nia mi nis tra vnútra Slo -
venskej re pub li ky o ka riérnom postu pe
vy medze né ho okru hu príslušní kov Po li -
cajné ho zbo ru vám ozna mu jem, že Od -
bo ro vý zväz v SR, po obozná me ní sa s
predlo že ným ma te riá lom, v zmysle èl. 19
na ria de nia Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky è. 13/1999 o le gisla -
tívnych pra vidlách za sie la nasle dovné
pri po mienky:

Vše obec né pri po mienky:
V ná vr hu vyššie uve de né ho na ria de -

nia absentu jú jed no znaè né usta no ve nia.
Už v sa motnom názve na ria de nia „o ka -
riérnom postu pe vy medze né ho okru hu
príslušní kov Po li cajné ho zbo ru“ sa pre ja -
vu je absencia jed no znaè nos ti ná vr hu na -
ria de nia slovným spo je ním „vy medze né -
ho okru hu príslušní kov Po li cajné ho zbo -
ru“. Urèe nie roz sa hu „vy medze né ho
okru hu“ v èlán ku 1 v navrho va nom na ria -
de ní ako …uchádza èov pred usta no ve -
ním do funkcie, na kto rú sa vz�a hu je oso -
bitný predpis o hodno tia com systé me v
Po li cajnom zbo re – na ria de nie mi nis tra
vnútra Slo venskej re pub li ky è. 96/2011 o
hodno tia com systé me v Po li cajnom zbo -
re, a o doplne ní niekto rých interných
aktov riade nia v zne ní na ria de nia mi nis -
tra vnútra Slo venskej re pub li ky è.
148/2011, je nepri ja te¾né hneï z
nieko¾kých zá važ ných dô vo dov. V prvom
ra de sa mot ný „hodno tia ci sys tém“ nie je
uplatòo va ný na všetkých po li cajtov,
napriek to mu, že pri je ho za vádza ní bol
viackrát de kla ro va ný cie¾ – hodno tia ci
sys tém za vies� na všetkých po li cajtov.
Hodno tia ci sys tém aj u po li cajtov, na kto -
rých je za tia¾ uplatòo va ný, nie je rea li zo -
va ný „na ostro“. V sú èasnej do be sa ïa lej
„ka libru je“ a tejto fá ze za vádza nia hodno -
tia ce ho sys té mu zodpo ve dá aj miera
uplatòo va nia už vy da né ho N MV SR è.
96/2011. Ak má ma� „ka riérny po stup“
príslušní kov PZ tesnú väzbu na hodno tia -
ci sys tém, tak hodno tia ci sys tém mu sí by�
uplatòo va ný v de fi ni tívnej po do be. Za
predpokla du, že hodno tia ci sys tém má
by� okrem iné ho aj prostriedkom na za ve -
de nie ka riérne ho po stu pu, je ne vy -
hnutné, aby bo lo ustá le né pre do všetkým
ko neè né zne nie hodno tia ce ho sys té mu.
Pri po mienky k jed not li vým usta no ve -

niam:
1./ Èlá nok 1 Pô sobnos� – odvo lá va

sa na N MV SR è. 96/2011, v kto rom je
v èlán ku 1 pô sobnos� vy medze ná na …
vy bra né po li cajné služ by usta no ve né
pre zi dentom Po li cajné ho zbo ru. Je pot -
rebné aby bo la pô sobnos� presne vy me -
dze ná a vz�a ho va la sa na všetkých po li -
cajtov.
Tú to pri po mienku po va žu je me za zá -
sadnú.

2./ Èlá nok 3 Zá sa dy ka riérne ho po -
stu pu – bod (2) „Ka riérne rebríèky ty pu
1, ty pu 2 a ty pu 3 pre každú služ bu Po li -
cajné ho zbo ru ur èí na ria de nie pre zi den ta
Po li cajné ho zbo ru.“ Za si tuá cie keï cha -
rak ter ka riérnych rebríèkov mô že výz -
nam ne ovplyvni� cha rak ter ce lé ho na ria -

de nia o ka riérnom postu pe, sa ja ví ako
ne vyhnutné, aby ich vy medze nie bo lo už
sú èas�ou ná vr hu na ria de nia o ka riérnom
postu pe.
Tú to pri po mienku po va žu je me za zá -
sadnú. 

Bez splne nia tejto pri po mienky nie je
mož né vy hodno ti� úro veò bo dov è. 3–8
èlán ku 3 ná vr hu na ria de nia o ka riérnom
postu pe.

3./ Èlá nok 4 Podmienky a uplatne -
nie ka riérne ho po stu pu – bod (2) „Na
uplatne nie ka riérne ho po stu pu sa pri me -
ra ne vz�a hu jú usta no ve nia oso bitné ho
predpi su a do siahnu té vý sled ky v hodno -
te ní. To to usta no ve nie sa ja ví ako nezro -
zu mi te¾né, v èasti vy medze nej slo vom
„pri me ra ne“ – dá va priestor na subjek-
tívne pri ra de nie rôznej vá hy kri té ria. Na -
vy še sa vz�a hu je k bližšie ne urèe ným
usta no ve niam oso bitné ho predpi su (N
MV SR è. 96/2011), èo ten to bod èi ní
nezro zu mi te¾ným. Na vr hu je me pre to ce lý
bod 2 z èlán ku 4 vy pusti�, ale bo odstrá ni�
je ho nezro zu mi te¾nos�.
Tú to pri po mienku po va žu je me za zá -
sadnú.

4./ Èlá nok 4 bod (4) „Do siahnu té vý -
sled ky štvr�roèných hodno te ní po li -
cajtov….“. Štvr� roèné hodno te nie, na -
príklad po li cajtov kri mi nálnej po lí cie, sa
ja ví ako neobjektívne, s ma lou vý po -
vednou hod no tou so zni žo va ním stupòa
ob jek ti vi ty, od pra covní kov OKP na ok -
resných riadi te¾stvách PZ, cez pra covní -
kov OKP kraj ských riadi te¾stiev PZ, až po
pra covní kov Úra du bo ja pro ti ko rupcii a
Úra du bo ja pro ti orga ni zo va né mu zlo èi -
nu, ako aj vy šetro va te ¾ov a „ope ra tívcov“
iných útva rov – útvar kon tro ly a
inšpekènej služ by MV a iné. V hodno tia -
com systé me a tiež v ná vr hu ka riérne ho
po stu pu je potrebné sta no vi� pre vyššie
uve de ných po li cajtov hodno te nie s èa so -
vým rozpä tím 6 me sia cov a viac.
Tú to pri po mienku po va žu je me za zá -
sadnú.

5./ Èlá nok 4 bod (6) „V prí pa de zho -
dy aritme tických prie me rov štvr�roè ných
hodno te ní po li cajtov sa po ra die uchádza -
èov ur èí tak, že po li cajt s niž ším poètom
štvr�roèných hodno te ní sa do sta ne na
prieèku pred po li caj ta s vyš ším poètom
hodno te ní.“ To to usta no ve nie sa vo vz�a -
hu k poslednej ve te èlán ku 4 bod (4) „Do -
siahnu té vý sled ky hodno te ní sa urèu jú od
posledné ho usta no ve nia po li caj ta do fun -
kcie,“ ja ví ako opaène za me ra né, umož -
òu jú ce rýchly po stup no vým „funkcio ná -
rom“, s krát kou pra xou v riade ní na us ta -
no ve nej funkcii. Po li cajt s vyš ším poè tom
hodno te ní osvedèu je pod¾a nás sta bi li tu
vý ko nov na funkcii a mal by by� za ra de -
ný pred po li caj ta s niž ším poètom hod no -
te ní. Domnie va me sa, že zne nie toh to
bo du tak ako je na vr ho va né by ne pod po -
ro va lo sta bi li zá ciu po li cajtov v po lí cii.
Tú to pri po mienku po va žu je me za zá -
sadnú.

6./ Èlá nok 4 bod (10) „Usta no vu jú ci
nadria de ný vy hod no tí pri ja té žiadosti, po -
rov ná do siahnu té vý sled ky hodno te nia,
splne nie ïalších kri té rií a na ich zákla de
vy pra cu je po ra die uchádza èov na vo¾né
ta bu¾ko vé miesto; na prvom mieste uve -
die uchádza èa s najlepší mi do siahnu tý mi
výsledka mi.“ Zne nie tohto bo du je ne jas -
né a dá va priestor na subjektívne hodno -

te nie. „Ïalšie kri té riá„ sú kri té riá z §–u 33
ods. 1 Zá ko na è. 73/1998 Z. z. o štátnej
službe príslušní kov Po li cajné ho zbo ru,
Slo venskej informaènej služ by, Zbo ru vä -
zenskej a justiènej strá že Slo venskej re -
pub li ky a Že lezniènej po lí cie v zne ní ne -
skorších zmien. Ide o kva li fi kaèné pred-
pokla dy, odbornú spô so bi los�, dåžku od -
bor nej pra xe, zá ve ry slu žobné ho hodno -
te nia a zdra votný stav po li caj ta. Nie je
sta no ve né v akom po ra dí dô le ži tosti bu -
dú ak cepto va né jed not li vé kri té riá, ale bo
èi bu dú ma� rovna kú vá hu. Vz�a hy medzi
jed not li vý mi kri té ria mi je potrebné pre
pot re by ka riérne ho po stu pu vyšpe ci fi ko -
va�.
Tú to pri po mienku po va žu je me za zá -

sadnú.
7./ Èlá nok 4 bod (11) „V prí pa de ak

usta no vu jú ci nadria de ný roz hod ne o
usta no ve ní iné ho ako pr vé ho kan di dá ta z
po ra dia najlepších uchádza èov, tú to sku -
toènos� odô vodní v zázna me, v kto rom
uve die dô vo dy upred nostne nia ta ké ho
uchádza èa. Zá znam s odô vodne ním sa
zakla dá do perso nálne ho spi su usta no -
ve né ho po li caj ta.“ Aj napriek to mu, že sa
nám ja ví ako neobjektívne vy medze né
vy hodno te nie najl epšie ho „uchádza èa“ v
pred chá dza jú cich èlán koch a bo doch ná -
vr hu ka riérne ho po stu pu, zne nie bo du 11
èlán ku 4 prizná va le gi ti mi tu usta no ve nia
na funkciu iné ho uchádza èa ako pr vé ho
z najlepších, èi že najlepšie ho. Po sta èí na
to zá znam usta no vu jú ce ho nadria de né ho
s je ho odô vodne ním – subjektívnym. Je
mi ni mál ne potrebné pri ta komto prístu pe
k ná vr hu ka riérne ho po stu pu ta xa tívne
vy medzi� prí pa dy a podmienky, za kto -
rých je mož né usta no vi� iné ho ako
najlepšie ho uchádza èa.
Tú to pri po mienku po va žu je me za zá -
sadnú.

8./ Èlá nok 4 bod (12) „Usta no ve nie
iné ho kan di dá ta ako z po ra dia uve de né -
ho v tom to èlán ku nie je prí pustné.“ Zne -
nie tohto bo du je ne jas né! Z po ra dia uve -
de né ho v kto rom bo de èlán ku? Ak z bo -
du 11 èlán ku 4, tak je len dupli citne pri-
zna ná le gi ti mi ta vý nimky zo zá sad ka -
riérne ho po stu pu, resp. le gi ti mi ta ne vy -
me no va nia najlepšie ho uchádza èa. Na -
vr hu je me spresni� zne nie bo du (12).
Tú to pri po mienku po va žu je me za zá -
sadnú.

9./ Èlá nok 6 Pre chodné usta no ve -
nia

„Pre usta no ve nie vy medze né ho okru -
hu po li cajtov do funkcie pred úèinnos�ou
tohto na ria de nia sa ro zu mie, že bo li usta -
no ve ní pod¾a tohto na ria de nia.“ V ta -
komto zne ní èlán ku 6 ná vr hu ka riérne ho
po stu pu by bo li zle ga li zo va né všetky
usta no ve nia do funkcie, kto ré v mi nu los ti
/aj vo ve¾kej miere/ vy bo èo va li zo sú -
èasne na vr ho va ných kri té rií ka riérne ho
po stu pu. Svo jím spô so bom by ve¾ké mu
po è tu po li cajtov bo lo upre té prá vo
„rovna kej štarto va cej èiary“. Na vr hu je me
no vé zne nie èlán ku 6 v zne ní.: „Pre usta -
no ve nie po li cajtov do funkcie pred
úèinnos�ou tohto na ria de nia pla tí, že v
prí pa de ak bo li usta no ve ní do aktuálnej
funkcie v rozpo re so zá sa da mi tohto na -
ria de nia, je mož né za vý cho disko vú po zí -
ciu ich ka riérne ho po stu pu po va žo va�
poslednú funkciu, kto rá bo la v sú la de so
zá sa da mi ka riérne ho po stu pu uve de ný mi
v tom to na ria de ní.
Tú to pri po mienku po va žu je me za zá -
sadnú.

10./ V ná vr hu chý ba zru šo va cie /de -
ro gaèné/ usta no ve nie. V sú èasnej do be
je plat né na ria de nie Mi nis tra vnútra Slo -
venskej re pub li ky o zá sa dách ka riérne ho
po stu pu príslušní ka Po li cajné ho zbo ru è.
3/2007.
Tú to pri po mienku po va žu je me za zá -
sadnú.

Ne dáv no som sa stre tol s jedným
pria te ¾om, kto rý pra cu je na OKP ako
„ope ra tí vec“. Dlhšie sme sa ne vi de li,
tak sme na chví ¾u sadli a rozprá va li o
vše li èom. Po nieko¾kých pria te¾ských
ve tách som mu po lo žil po vinnú otáz -
ku: „A èo v prá ci, pochvá¾ sa“!?

To som ne mal uro bi�, le bo môj pria te¾
je pod¾a nasle du jú cej polho di no vej odpo -
ve de ve¾mi úspešný na pra co visku. Sti hol
mi jedným dy chom vy rozprá va�, že ešte je
len polrok, ale on už má viac–me nej
splne ný roèný plán prá ce (vý ko nov). Na
odde le ní, kde ich je asi de sa�, ma jú sta -
no ve né indi vi duálne ciele na kaž dé ho
rovna ko, a to je 12 „ve cí“ na rok 2012. On
už má 11 „ve cí“ odovzda ných a dve isté
„tu tovky“ má roz pra co va né. Vy pa da lo to
tak, že som sa mu tra fil po lo že nou otáz -
kou do té my, le bo aj pri mo jej vý reènosti
ma ne pus til k slo vu. Po chvá lil sa mi, že
na odde le ní sú len tra ja ta kí, kto rí ne ma jú
pro blém s „roènou nor mou“, do konca
skromne priznal, že je den je ho ko le ga má
o jed nu vec viacej ako on, ale ostat ní na
odde le ní ma jú po dve, ale bo tri ve ci. On
plus tí dva ja je ho ko le go via, èo už ma jú
cez de sa� ve cí, ma jú do konca ro ka je di -
ný pro blém, ako èo najdô ve ry hodnejšie
ka muflo va�, že už ne ma jú ambí cie ob -
jasni� ne ja kú trestnú èinnos�. Mu sia to tak
ro bi� už aj z to ho dô vo du, že medzi tý mi
ko le ga mi so slab ší mi výsledka mi sú aj ne -
ja kí star ší ko le go via, kto rí svo jím úspeš-
nejším ko le gom na dá va jú, že im „ka zia
nor my“.

Vi del som na òom, že on sám je
celkom spo kojný. Èa ká ho predsa takmer
polroèná sko ro do vo lenka v prá ci. Len tak
opatrne som sa ho skú sil opý ta�, èi ne ma -
jú v rám ci územnej pô sobnosti ne ja kú
trestnú èinnos�, aktuálnu, ale bo aj staršie -
ho dá ta, na kto rú by sa moh li za me ra� tre -
bárs aj ako ce lé odde le nie a zisti� pá cha -
te ¾ov. Áno, ma jú, priznal bez vá ha nia. Ale
tej nech sa ve nu jú tí je ho ko le go via, kto rí
ma jú má lo objasne ných ve cí, on už má
dos�. Okamži te som ten to je ho po stoj vy -
hodno til ako ne lo gic ký, na ko¾ko ve ¾a
objasne ných ve cí svedèí o ši kov nos ti
môjho pria te ¾a a je ho dvoch ko le gov, a
na opak zvyšku odde le nia sa ve¾mi ne da -
rí, ale ma li by sa pusti� do zlo ži tejšie ho a
zrejme zdåha vejšie ho objasòo va nia. Už
som nechcel pria te ¾a viac trá pi� otáz ka mi,
a, prav du po ve diac, nechce lo sa mi ïa lej
po èú va�, kam do hna la kombi ná cia hodno -
tia ce ho sys té mu, sku pi no vých cie¾ov a
indi vi duálnych cie¾ov niekto ré po li cajné
útva ry.

Náš roz ho vor, a vô bec na še stretnu tie
som ako si ume lo ukon èil, ale myš lien ko vé
po cho dy v rám ci pre be ra nej té my sa mi
ne po da ri lo hneï ukonèi�. Do slo va som sa
sna žil tro chu ana ly zo va� ce lý ob sah roz -
ho vo ru. K to mu to som dospel.

Na za èiatku je se riózne cha rakte ri zo -
va� oso bu môjho pria te ¾a, kto rý mi infor-
má cie posky tol. Je to zre lý, vyspe lý èlo -
vek, kto rý za ro ky služ by v PZ zís kal ur èi -
tý nadh¾ad pri hodno te ní svo jej po li cajnej
èin nos ti. Informá cie od ne ho však moh li
by� po zna me na né cha rakte rom stretnu tia
/ná hod né stretnu tie po dlhšej do be, pekný
letný deò/. Tie informá cie od ne ho zís ka -
né te da ne mu se li by� až tak presné. Ne ja -
ké zá merné skres¾o va nie však vy lu èu jem.
Dô ve ry hodnos� opi su si tuá cie na jed nom
po li cajnom odde le ní podpo ru jú aj po znat -
ky od iných ko le gov po li cajtov z rôznych
útva rov. Ja si do konca mys lím, že pre
väèši nu èi ta te ¾ov tohto èlán ku ani nie sú
opí sa né sku toènosti ne zná me, pri -
najmenšom sa s ni mi stretli sprostredko -
va ne. Bezpro stredne, ale isto èe li li
pojmom hodno tia ci sys tém, sku pi no vé
ciele /vý konnostné ciele/ a indi vi duálne

ciele. Ako som vní mal uve de né „ná stro je
hodno te nia“ ja:

Hodno tia ci sys tém
Kto rý? Ten s ve¾kou pub li ci tou ohla so -

va ný koncom ro ka 2010 a za èiatkom ro ka
2011, ale bo ten v po lo vi ci ro ka 2012 rea -
li zo va ný – ne rea li zo va ný? Bo li aj ne ja ké
medzistupne medzi tý mi to dvo ma. Cha -
rak ter je ho úèinko va nia tak tro chu pri po -
mí na je ho tvorcu. Ná stup na scé nu s
ve¾kým ha la som a po tom ti chý ne ná pad -
ný od chod. Ve rím, že je mož ný aj vý voj
au to ra hodno tia ce ho sys té mu, tak ako sa
vy ví jal je ho pro dukt. Prvotný mo del hod-
no tia ce ho sys té mu bol to tiž – jemne po -
ve da né – ne po da rok. Za nieèo viac ako
rok a pol sa viace ré do oèí bi jú ce nezmy -
selné prv ky z ne ho po da ri lo odstrá ni�. Bo -
la to však si zy fovská prá ca. Tvar vý -
chodzie ho pro duk tu ne pus tí. Ani ten naj-
lepší plas tic ký chi rurg z Qa si mo da neuro -
bí Adria nu Skle na øí ko vú. Ani upra ve ný
hodno tia ci sys tém ne bol sti mu lu jú ci pre
môjho pria te ¾a z OKP, aby ob jas nil tre -
bárs 30 trest ných ve cí a ne uspo ko jil sa so
svo ji mi 11–ti mi. Pre èo by to pod¾a ne ho
ro bil? Veï bol „viac ako uspo ko ji vý“. Vyš -
ší stu peò „uspo ko je nia“ už ne exis to val. A
odme ny tvorca vy pla til paušálne. Že by
sám ne ve ril pro duktom svojho „pro duk -
tu“? Ale ako sa vra ví „Boh do pus tí, ale ne -
opus tí“! I do èka la sa po li cajná pospo li tos�
po viac ako se demnástich me sia coch
„umo re nia“ to ho skve lé ho spô so bu na do -
siahnu tie vý ni moèných šta tistických
výsledkov. Niekto ré neprí jemné do pa dy
sa po da ri lo zablo ko va� ešte skôr. Naprík-
lad ta ké pre po je nie hodno tia ce ho sys té -
mu na ka riérny po stup. Bol vy pra co va ný
ná vrh na ria de nia „najvyššie ho“ na tú to
sym bió zu. Oblud ná sa v òom ja vi la najmä
sna ha uchrá ni� „vlastných“ vy bra ných
funkcio ná rov od po vin nos ti prejs� si tom
„spra vodli vé ho“ hodno tia ce ho sys té mu vo
väzbe k ich ka riérne mu po stu pu. Na
ilustrá ciu v zá ve re èlán ku pri pá jam pri po -
mienky OZP k ná vr hu na ria de nia, kto ré
tú to si tuá ciu do ku mentu jú /Do dnešné ho
dòa s na mi pri po mienky ne bo li pre ro ko va -
né !/

Vý konnostné ciele 
/sku pi no vé ciele/

To je ešte „onakvejší“ le vel. Plá no va�
/urèo va�/ trestnú èinnos� v rám ci Slo -
venskej re pub li ky, to je sil ná ká va. Rozpí -
sa� to na jed not li vé po li cajné kra je, bez
adekvátnych /as poò èa so vých ana lýz/, to
vy ža du je znaènú dáv ku „ne zá vis los ti“.
Se ba ve do mo si pri tom do vo lím tvrdi�, že
jed not li vé „kvó ty“ trest ných èi nov pre kra -
je ne bo li sta no ve né ani len s prihliadnu tím
na po zna né vý raz né od liš nos ti medzi ni -
mi. Po tom bo lo len na zodpo vedných
funkcio ná roch, ako pl ni li sta no ve né „kon -
tin gen ty“. Ho to vým „po žehna ním“ bo lo, ak
bol niekto rý kraj obda re ný sna ži vý mi funk-
cio nármi, pre kto rých bo li sta no ve né li mi -
ty trestnej èin nos ti „zá väzné“. Sa mo -
zrejme, plne nie no riem moh lo by� reali zo -
va né len cez vý kon ných po li cajtov. No a
tu už bo lo vi die�, že mno hí z nich preu ká -
za li viac triezve ho ro zu mu ako tvorco via
tých smerných èí sel. Celko vo však patrí
vïa ka všetkým, kto rí do reali zá cie
napåòa nia vý konnostných cie¾ov pre pa šo -
va li aj lo gic ké mysle nie. Èi sa už jed ná o
riadia cich, ale bo vý kon ných po li cajtov.
Po li cajný zbor to pre žil, ne ja ké jazvy však
zosta li. Priestor na re konva lescenciu ne -
má me. Tre ba prie bežne vy ko ná va� štan -
dardné po li cajné èin nos ti. Bu de to fuš ka
do siahnu� se rióznym vy ka zo va ním šta -
tistickú úspešnos� ro ku mi nu lé ho…

Bod ka na zá ver: jed no stretnu tie s bý -
va lým ko le gom a to¾ké za mysle nia vy pro -
vo ku je… Pritra fí sa.

Pa vol Mi cha lík

Je de nás� sta èí
Na pripomenutie...
Predovšetkým na osvieženie pamäte tých, čo by chceli
zabudnúť, ale aj na pripomenutie zásadného stanoviska
OZP k mechanizmu hodnotiaceho systému a ku kariér-
nemu postupu pre „vybratých“ á la bývalý policajný pre-
zident zverejňujeme zásadné pripomienky OZP v SR z ja-
nuára tohto roka. Bývalé vedenie PPZ ich ani nepreroko-
valo...                                                                     -red-

Pripomienky OZP v SR ku kariérnemu postupu vymedzeného okruhu príslušníkov PZ z 10. 1. 2012
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Komplexná do dáv ka zdra vot -
níckej tech ni ky a vy ba ve nia pre
potre by odde le ní ne moc ni ce má
obsa ho va� napríklad vy ba ve nie
ope raènej sá ly, ope raèný stôl pre
uro ló giu a gy ne ko ló giu, prís tro je
pre neuro ló giu èi infúzne sto ja ny.
Re zort vnútra žiada ako sú èas�
zá kazky aj mon táž a inšta lá ciu
za ria de nia, uve de nie do pre -
vádzky, odskú ša nie a tiež zaško -
le nie za mestnancov a servisné
služ by do stup né do 24 ho dín. Ve -

rejné obsta rá va nie ne bu de zahà -
òa� uzavre tie rámco vej do ho dy.
Mi nis ter stvo vnútra po va žu je

ná kup tech ni ky za 
ne vyhnutný.

„Ide o ne vyhnutné doplne nie
existu jú cej prístro jo vej tech ni ky,
kto rá je potrebná na posky to va -
nie zdra votnej sta rost li vos ti pod¾a
platnej le gisla tí vy,“ uviedla agen-
tú re SI TA Na tá lia Hatta lo vá z ko -
mu ni kaèné ho od bo ru mi nis ter -
stva.

„Sú èasné prístro jo vé vy ba ve -
nie Ne moc ni ce sv. Mi cha la bu de

po doplne ní schop né plne za -
bezpe èi� roz sah a kva li tu posky -
to va nej zdra votnej sta rost li vos ti
až do dostavby no vej bu do vy ne -
moc ni ce na Cinto rínskej uli ci,“ do -
da la.

Ne mocni ca sv. Mi cha la je ak -
cio vá spo loènos� so 100 per -

centnou ma jet ko vou úèas�ou štá -
tu v pô sobnosti mi nis ter stva vnú -
tra. V mi nu lom ro ku skon èi la v
stra te 2,74 mi lió na eur pri vý no -
soch 9,39 mi lió na eur a nákla -
doch 12,13 mi lió na eur.

K 31. de cembru 2011 za -
mestná va la ne mocni ca, kto rá

vznik la koncom ro ka 2008 spo je -
ním ne mocníc re zor tu ob ra ny a
re zor tu vnútra, 411 za mest nan -
cov v pra covnom po me re a 49
za mestnancov v obdobnom pra -
covnom po me re s prie mernou

me saènou mzdou 1 099,75 eura.
Uvádza sa to v Sprá ve o vý ko ne
práv akcio ná ra v ak cio vých spo -
loènostiach so 100 percentnou
ma jet ko vou úèas�ou štá tu v pô -
sobnosti Mi nis ter stva vnútra SR
za rok 2011.

Pod¾a sprá vy ne mocni ca zní ži -
la od 1. jú la 2011 po èet po ste lí zo
110 na 100. Taktiež sa v sprá ve
pí še, že no vé ve de nie od sep-
tembra do de cembra 2011 ana ly -
zo va lo ná kla dy spo loènosti a
spra co va lo no vú ví ziu, kto rá má
zní ži� stra tu a za bezpe èi� priazni -
vejší výsle dok hospo dá re nia v
bu dú com ob do bí.

Vlá da ešte v de cembri 2008
roz hod la o tom, že spo je ním ne -
mocníc re zortov vnútra a ob ra ny
vznik ne no vé zdra votnícke za ria -
de nie na Cinto rínskej uli ci. Štát

mal no vú bu do vu dosta va� z pe -
òa zí za pre daj pre by toèné ho ma -
jet ku dvoch re zortných ne mocníc.
Ka bi net po èí tal s tým, že tak
získa takmer 50 mi lió nov eur.

(SI TA, 11. 8. 2012)

Pre niekto rých má lo, pre iných
vraj ve ¾a. 409 km z Bra ti sla vy do
Le vo èe na bi cykloch prešlo od
pondelka do piatka de vä� po li -
cajtov (medzi ni mi aj jed na dá ma)
a dva ja ha si èi. Ces ta bo la or ga ni -
zo va ná Vi ka riá tom OS a OZ MV
SR, cie¾om bo la pú� Ordi na riá tu v
Le vo èi, kto rá sa usku toèni la v so -
bo tu a v ne de ¾u 7.–8. jú la. Pro -

gram tra diène za èal v Le vo èi, v
kosto le mi no ri tov, kde pa ni pro fe -
sor ka Emí lia Hra bo vec ma la pri
prí le ži tosti ro ku sv. Cy ri la a Me to -
da prednášku na tú to té mu. Po -
tom po kra èo val pro gram na Le -
voèskej ho re. V so bo tu do pu to va -
li do Le vo èe aj mo torká ri, tra ja z
PZ a ôsmi z HaZZ.

Do Le vo èe na bi cykli i na mo tor kách

Bra tislavskú Ne mocni cu sv. Mi cha la vy ba via tech ni kou za viac ako tri mi li ó ny eur
Mi nis ter stvo vnútra chce vy ba vi� Ne mocni cu sv. Mi cha la
v Bra tisla ve no vou tech ni kou. Zapla ti� za òu by ma lo 3,25
mi lió na eur. Vyplý va to z predbežné ho ozná me nia zve -
rejne né ho vo Vestní ku ve rejné ho obsta rá va nia.

Po vy hodno te ní ná me tov žia-
kov troch stredných škôl úžitko -
vé ho výtvarníctva pre ta ve ných
do pla gá tov mo ti vo va ných škod -
li vý mi javmi sú èasnosti (alko ho -
lom, dro ga mi, gamblerstvom,
vply vom so ciálnych sietí na mlá -
dež a obcho dom s ¾uïmi) vstu -

pu je ko mu ni kaèná kam paò Mi -
nis ter stva vnútra Slo venskej re -
pub li ky s názvom Viete, èo te raz
ro bí va še die�a? do ïalšej eta py.

Posledný jú lo vý piatok sa v
priesto roch Ca raffo vej väzni ce v
Pre šo ve usku toèni la ver ni sáž
vý sta vy tridsiatky pla gá tov, kto ré
ozna èi la ve rejnos�, ale aj od bor -
ná po ro ta za te ma tic ky najvýstiž-
nejšie a ume lecky najprepra co -
va nejšie. V cykle vý po ve dí mla -
dej ge ne rá cie o se be, ale tiež o
zodpo vednosti nás dospe lých
do mi nu je mi ni ma listicky po òa tý
pla gát Bra tislavèa na Patri ka Ga -
raya. Je ho chla pec sto ja ci nad
cukrí kom na mo tú zi ku, kto rý sa
obja vil aj na billboardoch na šich
miest, rovna ko ako na ti tulnej
stránke ne ve¾kej bro žú ry vy da -
nej Mi nisterstvom vnútra Slo -
venskej re pub li ky v rám ci
kampa ne Viete, èo te raz ro bí va -
še die�a?, zís kal ob div mno hých.
Veï kto z nás sa as poò raz v ži -
vo te neoci tol v po ku še ní sto jac
nad po my selným cukrí kom?

Vý sta vu pla gá tov, kto rú v
centre metro po ly Ša ri ša inšta lo -
va li pra cov ní ci Informaèné ho

cent ra na boj pro ti obcho do va niu
s ¾uïmi a pre venciu kri mi na li ty
Ko ši ce, otvo ril v pre šovskej Ca -
raffo vej väzni ci riadi te¾ od bo ru
pre vencie kri mi na li ty Mi nis ter -
stva vnútra Slo venskej re pub li ky
Ing. Jo zef Halcin. V prí ho vo re
vyzdvi hol zodpo vednos� ro di èa

za zdra vý vý voj svojho die�a �a –
a to aj v sú vislostiach, kto ré vo
svo jich prá cach stvárni li 17 a

18–roè ní bu dú ci umelci. Ri zi ká
èí ha jú ce na mla dé ho èlo ve ka
stvárni li v po do be al ko ho lu,
drog, so ciálnych sietí, gam -
blerstva i ob cho du s ¾uïmi.

Na piatko vej ver ni sá ži uviedli
tiež do ži vo ta publi ká ciu s ti tu -
lom Viete, èo te raz ro bí va še
die�a?, kto rá je ur èe ná pre -

dovšetkým ro di èom. Mi nis ter stvo
vnútra Slo venskej re pub li ky
chce jej vy da ním po môc� ro di -
èom spozna� pr vé prízna ky ro -
dia cej sa zá vis los ti svojho die�a -
�a. Zá ro veò upo zor òu je, ako sa
uží va nie ná vy ko vých lá tok
odzrkad¾u je v trestnej èin nos ti
pá cha nej mla dou ge ne rá ciou.
Ne ve¾ká bro žú ra ob sa hu je
nieko¾ko prí be hov chlapcov a
dievèat, kto rí pre padli lá kadlám
sú èasnosti, ale tiež ta kých, kto rí
sa sta li obe �a mi obcho do va nia s
¾uïmi.

Na piatko vej ver ni sá ži sa zú -
èast nil aj pri má tor Pre šo va Pa -
vel Ha gya ri. Zdô raznil, že po -
dob né po du ja tia bu de mesto
vždy podpo ro va�, aby ta ká to for -
ma pre ventívne ho pô so be nia
vplý va la na najširšie vrst vy oby -
va te¾stva. Mesto Pre šov a ta -
mojší Park kultú ry a od dy chu sa
sta li už vla ni spo luorga ni zá tormi
pre zentá cie Európske ho dòa bo -
ja pro ti obcho do va niu s ¾uïmi na
pre šovskej Hlavnej uli ci, kto rú
pripra vi lo Informaèné cent rum
na boj pro ti obcho do va niu s
¾uïmi a pre venciu kri mi na li ty Ko -
ši ce.

Vý sta vu v rám ci ko mu ni -
kaènej kampa ne Viete, èo te raz
ro bí va še die�a? bu dú si môc�

prezrie� aj návštevní ci ïalších
slo ven ských miest. Zá me rom
orga ni zá to rov je, aby bo la
postupne inšta lo va ná vo ve¾kých
ná kupných centrách a jej po -
solstvo oslo vi lo èo najširšiu ve -
rejnos�.

Na ïa Šindle ro vá

Ko mu ni kaèná kam paò MV SR s názvom Viete, èo te raz ro bí va še die�a? vy kro èi la medzi ¾u dí

Po solstvá na šich de tí

Vý sta vu tridsiatky pla gá tov v Ca raffo vej väzni ci v Pre šo ve
otvo ril riadi te¾ od bo ru pre vencie kri mi na li ty Kance lá rie mi nis tra
vnútra Slo venskej re pub li ky Ing. Jo zef Halcin.

Pla gá ty, na kto rých mla dí umelci stváròu jú škod li vé ja vy sú -
èasnosti, te šia sa aj v tom to letnom ob do bí záujmu ši ro kej ve -
rejnosti

Dostavba je zatiaľ otvorená otázka...

V oblasti prístrojového vybavenia má Nemocnica sv. Michala vyso-
ké ambície
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¼ahká dia gnó za
Jed nej pa ni zomrel v ne -

moc ni ci man žel a zve da vá su -
sedka sa pý ta:

– A na èo zomrel tvoj sta rý?
– Ále, na chrípku, vra ví su -

se da.Mar ka sú citne a s ¾ú -
tos�ou po vie:

– No, ešte že to ne bo lo niè
vážnejšie!

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
Na jed nej lo di

Èo to zna me ná, keï ne ja ký
po li tik ho vo rí, že sme všetci na
jed nej lo di? Nuž, chce ro bi� ka pi -
tá na a my má me veslo va�.

Chvá li sa spi so va te¾:
Pred de sia ti mi rokmi som na pí sal ta kú skve lú de tektívku, že do -

dnes ne viem, kto je vrah.

Pre �a že ný
Po li cajt za sta ví au to a ho -

vo rí vo di èo vi:– Pán vo diè, va -
še au to je pre �a že né, mu sím
vám odobra� vo dièské op -
rávne nie.Vo diè na to:– K¾udne,
ale to oprávne nie vá ži na -
najvýš dvadsa� gra mov!

Miesto pis

Pý ta sa na Slo ven sku tu -
ris ta ba èu:

Ba èa, kde sa tu pá li sli vo -
vi ca? 

Vi dí te ten kostol? 
Vi dím.
Tak okrem ne ho vša de!

Nervózne pra siatko
Ide nervózne pra siatko po

púšti a spad ne do ja my. Oko lo
ide za ja èik, zba dá ho a vo lá -
:„Poèkaj pra siatko, poèkaj, hneï
�a vy tiahnem!“A pra siatko na to:
„Ne poèkám!“

Hanbli vý po li cajt
Hanbli vý po li cajt vojde do ba ru a vi dí peknú sleè nu. Všetkých v ba -

re vystrie ¾a, a po tom sa pri ho vo rí sleène:
Sleè na, a èo tak sa ma?

Nor ma
Ko¾ko mu sí slo ven ský po li cajt

pi�, aby do sia hol 0,5 pro mi le al -
ko ho lu v kr vi? Tri dni niè…

Do tie ra vá po li cajtka
Dnes rá no som bol chví¾ku v

obcho de. Keï som vy šiel von,
stá la tam po li cajtka a prá ve vy pi -
so va la blo ko vú po ku tu.Tak som
k nej po di šiel a vra vím: „Ale no
tak, zlatko, to ta ké mu fe šá ko vi
ako som ja, ne mô žeš dopria� ani
ma lú prestávku?“Ig no ro va la ma
a tak som jej vy na dal do …
fízlov. Pozre la sa na mòa a za èa -
la vy pi so va� ïalšiu po ku tu za
ojazde né pneu ma ti ky. Tak som
ju na zval tu pou štetkou. A ona
za èa la vy pi so va� tre tí blok. Tak to
išlo ïalších dvadsa� mi nút, na dá -
val som jej do … a tak. Èím viac
som jej na dá val, tým viac po kút
na pí sa la. Mne to bo lo ale jed no.
Ja som bol pe ši…

Výsluch po dozri vé ho
Po li cajt bol na skúškach. Ve li -

te¾ ho vo rí: „De monštrujte nám na
tom to te le fónnom ståpe výsluch
po dozri vé ho! „Po li cajt prí de k
ståpu a ho vo rí: „Sto jíš, sto jíš, èo?
A mlèíš, mlèíš, èo? Tvá riš sa že
niè, prav da?“ Kop ne do ståpa a
zre ve: „Ale sprá vy pre ná šaš,
èo?!“

Èa rov ná bab ka
Se dia dva ja po li caj ti v no ci v

aute a od ra zu vi dia bab ku s
�ažký mi taš ka mi, ako pre chádza
cez ces tu. Oba ja vysko èia z au ta
a babke po mô žu s taš ka mi až
do mov. Pred do mom bab ka za -
sta ne a ho vo rí: Ja nie som oby -
èajná bab ka, ale èa rov ná bab ka
a že ste mi po moh li, tak vám spl -
ním tri že la nia.Po li caj ti sa po ra -
dia a ho vo ria:Chce me by� te raz
na krás nej, slnkom za lia tej plá ži
pri mo ri.

Whooop ….. a zra zu oba ja le -
žia na nádhernej plá ži.

Chce me, aby oko lo nás bo li
krásne na hé že ny! Whooop … a
oko lo po li cajtov sa pre chádza
ko pa nád her ných na hých žien.
Keï to po li caj ti vi dia, povzdych-
nú si:– Jaj, ke by sme už ni kdy v
ži vo te ne mu se li viac pra co va�!!!
Whoooop … a po li caj ti se dia
zno va v po li cajnom aute.

No ne šiblo by vám z to ho?
No vý le kár psy chiatrickej

lieèebne sa pri zozna mo va ní s
pa cientmi pý ta: Vy ste sa sem
ako do sta li? Pa ci ent: No viete, za
všetko mô že mo je manželstvo, to
som ne mal ni kdy uro bi�! Vzal
som si jed nu vdo vu, kto rá ma la
dospe lú dcé ru, kto rá sa sta la mo -
jou nevlastnou dcé rou … Keï
nás pri šiel navští vi� môj otec, tak
sa do dcé ry za mi lo val a po tom
sa s òou aj ože nil. Te da mo ja
nevlastná dcé ra sa sta la mo jou
nevlastnou mat kou. Po tom sa
mo jej že ne na ro dil syn, kto rý bol
sa mozrejme aj otca šva gor, le bo
to bol brat je ho man žel ky. No a
keïže mo ja nevlastná dcé ra bo -
la mo jou nevlastnou mat kou, jej
ma lý brat, môj syn, sa stal mo jím
strý kom. Z to ho vyplý va, že mo ja
že na, kto rá je mat kou mo jej
nevlastnej dcé ry, je tiež mo jou
ba biè kou a ja som te da jej vnuk.
Ale to nie je všetko. Pre to že,
mám za man žel ku svo ju ne -
vlastnú ba biè ku, nie som len
man žel a vnuk, ale som aj svoj
vlastný dedko… No ne šiblo by
vám z to ho?

Skve lý he rec
„To to je skve lý he rec, rozplý va

sa di vák v di vad le.“„To je náš no -
vý he rec a obja vil ho sám pán
riadi te¾,“ ob jas òu je oslo ve ný.„A
kde ho pro sím vás obja vil?“„Vi del
ho, ako srdcervú co pla èe na
pohre be svo jej svokry.“

O SVOKRÁCH
Vti py o svokrách vy -

mýš¾a jú tí, kto rí žiadnu
svokru ne ma jú, le bo tí, kto rí
svokru ma jú, ne ma jú chu�
na vtipko va nie.

Nepokúšaj sa to zvaliť na psa!
Manžel sa musí chrániť pred slnkom, práve sa vrátil z basy...

...Áno! 
Mám myš v pra-
vom hornom rohu
...a klikám
...nefunguje to!!!

Stará, hádaj, koľko vreckárov sa ma dnes pokúsilo okradnúť?!
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Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
J Ú L  2 0 1 2 

ROZKAZY PREZIDENTA PZ

49. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
19/2011 o zriadení pracovnej
skupiny k vypracovaniu metodic-
kého usmernenia k zavádzanej
koncepcii hodnotiaceho systému
a kariérneho postupu v znení
rozkazu prezidenta Policajného
zboru č. 24/2011

50. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
40/2009 o zriadení pracovnej
sku piny na plnenie opatrení na
zlepšenie stavu a úrovne vyše-
trovania a skráteného vyšetrova-
nia na úrade justičnej a kriminál-
nej polície Okresného riaditeľ-

stva Policajného zboru v Brati-
slave V. v znení neskorších
pred pisov

51. o vykonaní previerok
telesnej zdatnosti príslušníkov
Policajného zboru útvarov Minis-
terstva vnút ra Slovenskej repu-
bliky v náhradných termínoch a
opravnom termíne

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

16. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 13/2006, ktorým sa
upravuje používanie splnomoc-
nenia pri plnení úloh Policajného
zboru zvláštnej povahy a pove-
renia na cezhraničné sledovanie
v znení nariadenia prezidenta
Policajného zboru č. 1/2012

Prá ve schvá le nú dô chodko vú
re for mu po va žu je štátny ta jomník
mi nis ter stva prá ce Jo zef Bu ri an
za pre lo mo vú. Pod¾a ne ho sa na
Slo ven sku po dlhých útra pách
po da ri lo po pr vý raz v histó rii pri -
ja� uce le ný sú bor zmien v prvom
aj dru hom penzijnom pi lie ri. Ako
zdô razòu je, opatre nia v prospech
udrža te¾nosti sys té mu bo li dô le ži -
té aj z poh¾a du Európskej ko mi -
sie. Pa ra metre bo lo tre ba nasta -
vi� tak, aby v So ciálnej pois�ovni v
bu dúcnosti nevzni ka li ta ké neú -
nos né de fi ci ty ako dnes.

¼u dia sa mu sia pripra vi� na
no vé, nie po pu lárne pra vidlá.
Napríklad na ïalšie zvy šo va nie
ve ku od cho du do dô chodku od
ro ku 2017. Sú kri té riá je ho dví -
ha nia de fi ni tívne?Na sta vi li sme
ich tak, aby sa sys tém dlho ne -
mu sel me ni�. Zvy šo va nie sme na -
via za li na stredný vek do ži tia, no
v hre bo li aj iné úva hy. Napríklad
zoh¾adni� aj po mer pra cu jú cich a
dô chodcov èi aktuálnu mieru ne -
za mestna nosti vo ve ko vej sku pi -
ne tých, kto rí ma jú do penzie de -
sa� a me nej ro kov. Ne ma lo by
však vý znam tla èi� ¾u dí do ešte
väèšej ne za mestna nosti tým, že
im zvy šu je te vek od cho du do dô -
chodku. Tre ba však jasne po ve -
da� aj to, že Slo ven sko je v pri ja -
tých zme nách podstatne miernej-
šie ako oko li té kra ji ny. V Po¾sku
je už dnes vek od cho du do dô -
chodku v ro ku 2020 pre mu žov
nasta ve ný na 67 ro kov. V ro ku
2040 pôjdu od 67 ro kov do
penzie aj po¾ské že ny. U nás sa
s hra ni cou 65 ro kov po èí ta až
nieke dy po ro ku 2040.

Ne vy žia da si
stav ve rejných
fi nancií èosko -
ro ešte prudšie
zvy šo va nie penzijné ho ve ku aj
u nás? 

Úplne to vy lú èi� ne mô žem,
keïže hlavnou podmienkou
udrža te¾nosti penzijné ho sys té mu
je prá ve sta bi li ta ve rejných fi -
nancií. Ak sa nám však po da rí
pri ja� ústavný zá kon o po do be
penzijné ho sys té mu, tak ve¾mi
pravde po dobne by už v bu -
dúcnosti žiadne ve¾ké zme ny
prís� ne ma li. Faktom je, že de -
mogra fia sa ne vy ví ja priazni vo a
bez zvý še nia dô chodko vé ho ve -
ku ne mož no vytvo ri� tr va lo udrža -
te¾ný sys tém. 

Rieši li ste pri tvorbe ná vr hu
no ve ly aj di le mu, že ten to zá -
kon prí padne istým sku pi nám
¾u dí ublí ži?Ta ké di le my sú tu
vždy. Èo sa tý ka pre sa de ných
zmien v prvom pi lie ri, napríklad
re dukcie vyš ších penzií èi va lo ri -
zá cie o pevnú su mu, mu se li sme
sa rozhodnú�, èi chce me vytvo ri�
sys tém pri ja te¾ný pre 82 percent
¾u dí, ale bo tre bárs len pre tri per-
centá najbo hatších. V dru hom pi -
lie ri sme za se vytvo ri li ta ké
podmienky, že ¾u dia, kto rí chcú,
ma jú na ïa lej možnos� nielen si v
òom spo ri�, ale sa aj pri poisti�. A

napriek to mu, že sme od vod do
ka pi ta li zaèné ho pi lie ra zní ži li, stá -
le ho má me najsilnejší v Euró pe.
Poško di� nieko ho naozaj ne bo lo
zmyslom tejto re for my.

Ukrivde ní sa cí tia aj živ nost -
ní ci èi do ho dá ri.

Týmto sku pi nám nikto ni kdy
jasne ne po ve dal, že pre nízke
od vo dy raz ne bu dú ma� ná rok na
sta robný dô cho dok, inva lidnú
pen  ziu, ne mo censkú èi ma terskú.
Sú èasný sys tém je v prvom ra de
vý hod ný pre za mestná va te ¾ov,
kto rí ma jú u ta kýchto pra covní kov
menšie mzdo vé ná kla dy ako pri
za mestná va ní na tr va lý pra covný
po mer. Ty pic kým príkla dom sú
sta vebné fir my, kto ré pri fa loš -
nom za mestná va ní živnostní kov
do ká žu posta vi� bu do vu o 30 až
40 percent lacnejšie. Ta ký to
pokri ve ný sys tém ne mô že fungo -
va� do ne ko neè na. 

Aké sú va še ïalšie le gisla -
tívne zá me ry v ob las ti penzií?

Èo bu de napríklad s inšti tú tom
mi ni málne ho dô chodku?

Ten predsta ví me na bu dú ci
rok. V pra covnej verzii uva žu je -
me, že ho prizná me ¾u ïom, èo
od pra co va li viac ako 20 ro kov a
èo sa tý ka su my, bu de urèi te vyš-
šia ako ži vot né mi ni mum. Pre do -
siahnu tie hra ni ce mi ni málne ho
dô chodku sme zvý ši li od vo dy pri
živnostiach aj prá cach na do ho -
du. Zá ro veò je pod¾a nás sluš né
posta ra� sa o ¾u dí, kto rí po ce lý ži -
vot pra co va li za ve¾mi nízke
mzdy, aby na úra doch prá ce ne -
mu se li po ni žu jú co žiada� o dáv ky
v hmotnej núdzi. Má me však aj
ïalšie plá ny. Mi mo riadne zde vas -
to va ný je tre tí pi lier, kto rý tr pí
zlým da òo vým rieše ním nasta ve -
ným bý va lou vlá dou. A rýchlo tre -
ba do rie ši� aj inšti tút anui ty, aby
¾u dia ve de li, za akých podmie nok
si raz bu dú ku po va� súkromné
dô chodky z dru hé ho pi lie ra.

(Prav da, 13. 8. 2012)

Po li caj ti no vé slu žobné zbra ne
tak sko ro ne dosta nú. Mi nis ter -
stvo vnútra to tiž zru ši -
lo tender na ná kup
pišto lí ka lib ru 9 mm
Lu ger, kto rý bol vyhlá -
se ný ešte vla ni v jú ni.
„Ve rejné obsta rá va nie
na ná kup zbra ní bo lo
zru še né,“ po tvr di la
Emí lia Ko  èi šo vá z
Kance lá rie mi nis tra
vnútra.

Pô vodné podmienky ve rejné -
ho obsta rá va nia pod¾a nej umož -

òo va li, aby do -
dá va te lia do da li
až de vä� rôz-
nych ty pov zbra -

ní. „Tá to si tuá cia by bo la ne -
hospo dárna z eko no mic ké ho h¾a -
diska, rovna ko tech nic ké ho h¾a -
diska, pre to že je to v rozpo re s
potre bou uni fi ká cie zbra ní v Po li -
cajnom zbo re,“ vy svetli la Ko èi šo -
vá.

Mi nis ter stvo ma lo v plá ne na -
kú pi� 26–ti síc pišto lí za takmer
8,5 mi lió na eur. Ke dy bu de vyhlá -
se ná no vá sú �až za tia¾ nie je zná -
me a rovna ko ani to, èi sa tak
sta ne až po plat nos ti no ve ly zá -

ko na o ve rejnom obsta rá va ní,
kto rú mi nister vnútra Ro bert Ka li -

òák (Smer–SD) na plá no val na ja -
nuár bu dú ce ho ro ka. „Vzh¾a dom
na mo mentálnu eko no mickú si -
tuá ciu sú vi sia cu s viaza ním vý -
davkov vo všetkých vládnych re -
zortoch, Mi nis ter stvo vnútra SR
mu sí pre hodno ti� kaž dé jed no ve -
rejné obsta rá va nie,“ po ve da la
Ko èi šo vá.

Pod¾a pô vodných plá nov bý -
va lé ho ve de nia re zor tu ma li po li -
caj ti dosta� no vé pišto le ešte do
konca mi nu lé ho ro ka. Pro ces ve -
rejné ho obsta rá va nia sa však na -
tia hol, pre to že je den z neúspeš-
ných záujemcov o štátnu zá -
kazku na pa dol je ho prie beh na
Úra de pre ve rejné obsta rá va nie.

(TASR, 31.7.2012)

Tender na slu žobné zbra ne bol zru še ný

GRA TU LÁ CIA
V ho rú com auguste, ale zïa le ka nie v uhorko vej se zó ne sa v

plnom pra covnom na sa de ní do ži li dva ja na ši ko le go via z ve de nia
OZP v SR vý znam né ho ži votné ho ju bi lea. Napriek ná mietke pred-
se du OZP v SR Mi ro sla va Lit vu mu sí me èi ta te ¾om PO LÍ CIE pre-
zra di�, že náš predse da sa v plnom pra covnom elá ne a v zá vi de -
nia hodnej vi ta li te 6. au gus ta 2012 do žil 60. na ro de nín. Nuž a náš
podpredse da Ma rián Magdoško 19. au gus ta oslá vil rovnú pä�de -
siatku, te da abra há mo vi ny.

Obom na šim ko le gom úprimne pra je všetko najlepšie, ve ¾a zdra -
via a tvo ri vé ho elá nu do ïalších ro kov

Re dakcia PO LÍ CIA

Bu ri an: Zme na v dô chodkoch ne má ni ko mu ublí ži�

Od za èiatku tohto ro ka do ne -
de le 12. au gus ta sa na úze mí SR
sta lo 8.101 dopravných ne hôd,
te da o 930 me nej ako v rovna -
kom ob do bí mi nu lý rok (9.031).
Do ne de le bo lo od za èiatku ro ka
aj me nej usmrte ných a �ažko zra -
ne ných osôb. Kým v mi nu lom ro -
ku prišlo o ži vot pri dopravných
ne ho dách 183 osôb, v tom to ro ku
ich bo lo o 11 me nej (172). Na ná -
sled ky dopravných ne hôd do po -
sia¾ do pla ti lo ži vo tom 105 vo di èov
a spo lu jazdcov, 12 mo to cyklistov,
36 chodcov a 19 cyklistov.

Aj keï je na slo ven ských ces -
tách me nej ne hôd s následkom
na ži vo toch, Po li cajný zbor pri jal
ïalšie opatre nia. Na ces tách sa
zvý šil po èet po li cajných hlia dok,
èo sa po zi tívne od ra zi lo na zni žu -
jú com sa po ète smrte¾ných dop -
ravných ne hôd.

Rozsiahle opatre nia, kto ré po -
lí cia po èas le ta pri ja la sú za me ra -
né najmä na kon tro lu dodržia va -
nia rýchlosti jazdy a zá ka zu po ží -
va nia al ko ho lic kých ná po jov vo -
dièmi. Zvý še ný po li cajný doh¾ad

ostá va na ïa lej aj v blíz kos ti
kultúrno–spo lo èenských po du ja tí,
v oko lí kú pa lísk, le to vísk, ná kup -
ných centier, prie cho dov pre
chod  cov, detských ihrísk a par -
kov.

Do dopravno–bezpeènostných
opatre ní na po zi tívne ovplyvòo va -
nie ne ho do vosti na ces tách sú
za po je ní nielen príslušní ci dop -
ravnej po lí cie, ale aj po riadko vej,
že lezniènej, hra niènej a cudzi -
neckej po lí cie. Pri ja té opatre nia
mož no na ïa lej hodno ti� ako
ve¾mi efektívne a dobre na plá no -
va né. Do po sia¾ sme po èas letnej
tu ristickej se zó ny (od 1.7. do
12.8.) za zna me na li 1.639 dop -
ravných ne hôd, èo je o 73 me nej
ako v rovna kom ob do bí mi nu lý
rok (1.712). Pri týchto ne ho dách
vy has lo 33 ¾udských ži vo tov, èo
je o 11 me nej ako v mi nu lom ro -
ku (44). Me nej bo lo aj �ažko zra -
ne ných osôb. Pri ne ho dách sa
po èas letnej tu ristickej se zó ny
�ažko zra ni lo 98 osôb, èo je o 46
me nej ako v mi nu lom ro ku (144).

(OKP PPZ, 13. 8. 2012)

Vý voj ne ho do vosti na ïa lej po zi tívny
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