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Reforma ESO by mohla ušetri viac ako 700 miliónov, verí R. Kaliòák
Rozsiahla reforma verejnej správy ESO (Efektívna, Spo¾ahlivá a Otvorená štátna správa) by mohla do konca tohto volebného obdobia prinies aj vyššiu úsporu ako pôvodne avizovaných 700 miliónov eur. Na dnešnej tlaèovej
konferencii to vyhlásil minister vnútra Robert Kaliòák
(Smer–SD) s tým, že je trocha optimista a sumu sa zrejme
podarí prekroèi.
„Napriek tomu, že sme v roku
2013 mali záväzok ušetri 50 mi-

liónov eur, vzh¾adom na vývoj
ekonomiky sme museli pristúpi k

akcelerácii šetrenia. Pre rok 2013
to bude 97 miliónov eur v rámci
úspor na hospodárnosti štátnej
správy a 30 miliónov na mzdových prostriedkoch,“ vysvetlil Kaliòák. Aktivita bude navýšená aj v
roku 2014. „Èiastku ušetrených
peòazí musíme navýši až na úroveò 173 miliónov, èo bude znamena predstih oproti pôvodnému
plánu,“ avizoval.
Aktuálna druhá fáza reformy

Minister vnútra SR Robert Kaliňák na tlačovej konferencii s generálnym riaditeľom Sekcie verejnej
správy MV SR Adrianom Jenčom
snímka: minv

ESO má pod¾a pripraveného zákona prinies úspory 11,5 milióna
eur roène od budúceho roku.
Pôjde o zrušenie 248 špecializovaných úradov miestnej štátnej
správy od októbra 2013 a presun
ich agendy na okresné úrady.
Prepúšanie úradníkov sa však až
do fázy optimalizácie v roku 2014
neplánuje.
Miestna štátna správa má
ušetri 2,2 milióna, ministerstvá
9,3 milióna eur Z tejto sumy sa
má ušetri 2,2 milióna eur na
úrovni miestnej štátnej správy a
zvyšok na ministerstvách pôdohospodárstva, životného prostredia, dopravy, výstavby a na Úrade geodézie, kartografie a katastra SR. Zrušenie spomínaných
inštitúcií a úspory má zabezpeèi
zákon o organizácii miestnej štátnej správy, ktorý sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Po prijatí právnej normy teda
vznikne 72 okresných úradov
(Bratislava a Košice budú ma po
jednom okresnom úrade), na ich
èele budú prednostovia menovaní vládou. „Každý obèan by mal
ma v okrese jedno miesto, kde
sa môže obráti a vybavi celú
agendu, ktorú so štátom má,“
uviedol Kaliòák. Minister verí, že

aj táto druhá etapa reformy prebehne bez komplikácií.
„Zaèíname vytvára predpoklady na vznik klientskych centier a
okresných úradov,“ avizoval. Prvé klientske centrá, ktoré budú
kontaktným miestom, kde obèan
vybaví všetko, sa budú otvára v
roku 2014. Niektoré pilotné projekty však budú otvárané už tento rok.
Takéto klientske centrum má
by otvorené aj v Štúrove, ktoré
nie je okresným mestom, avšak
politické strany Most–Híd a SMK
poukazovali na to, že obyvatelia
mesta a okolia budú musie dochádza až do vzdialených Nových Zámkov. „Štúrovo nie je
okresné mesto, nemôže tam by
okresný úrad. Situácia sa ale od
nového roku vylepší tým, že tam
bude zriadené klientske centrum.
Tie budú vo všetkých mestách,
kde to bude potrebné a kde sa na
to vytvoria podmienky,“ uistil Kaliòák.
Minister chce bráni stretom
obèana a úradníka, má to vraj
protikorupèný charakter
Zámerom reformy ESO je aj
zabránenie kontaktu medzi obèanom a úradníkom, ktorý o jeho
(Pokraèovanie na strane 2)

Hovoríme s predsedom OZP v SR Miroslavom Litvom

„Riadiaci pracovníci, ktorí nevedia slušne komunikova
s podriadenými, jednoducho do funkcie nepatria“
Pán predseda, na blogu istého týždenníka nás zaujal
poh¾ad bývalého ministra vnútra Vladimíra Palka na novelu zákona è. 328. Tvrdí, že jeho návrh z roku 2005 odbory
odmietali, hoci bolo už vtedy jasné, že osobitný systém
sociálneho zabezpeèenia nedokáže uživi dôchodcov už
po 15 rokoch služby. Ale o novele z dielne ministra Kaliòáka tvrdí, že „tieto zmeny sa neurobili práve najsociálnejším spôsobom.“ Váš poh¾ad?
Vráme sa teda do roku 2005.
Vtedy navrhované zmeny v systéme osobitného sociálneho za bezpeèenia policajtov mali jeden
zásadný nedostatok – a to fakt,
že sa mali týka len policajtov a
nie aj vojakov. Èiže návrh v sebe
obsahoval jasný diskriminaèný
prístup. Pritom už v tých èasoch
mali ïaleko väèší problém so
solventnosou osobitného úètu
vojaci, nie policajti. Bolo nám jasné, že keï sa neurobí náprava u
vojakov, zmeny v policajnom
systéme zabezpeèenia niè zásadného pre osobitný systém
neprinesú. Najmä preto sme teda
boli proti a prvé protestné zhromaždenie sme zvolali do Bratislavy na deò, keï sa mal parlament

zaobera novelou v prvom èítaní .
Bolo to 25. októbra 2005 a èo
nasledovalo, všetci dobre vieme.
My sme v tých èasoch rovnako
boli za potrebu zmeny, ale nie
spôsobom, aký bol navrhnutý pánom ministrom Palkom. Návrh
obsahoval celý rad ïalších zásadných nedostatkov, napríklad
neriešil otázku odvodov pre bytkov z úètu. Pán bývalý minister tiež akosi zabudol pripomenú, èo bolo príèinou zhoršenia
stavu aj nášho osobitného úètu –
to bolo masívne scivilòovanie,
ktoré prudko navýšilo poèet
výsluhových dôchodcov, zväèša
s dos vysokými platmi a nepokrytie tohto výpadku v príjmoch
osobitného úètu zo strany vlády.

OZP ho na tieto dôsledky vopred
upozornil a navrhol útlmovú formu realizácie. Návrh minister
neakceptoval, èím spôsobil kolaps osobitného úètu.
l V èom je teda pod¾a vás
terajšia novela sociálneho zabezpeèenia lepšia?
Novela podstatne efektívnejšie
vyrovnáva príjmovú a výdavkovú
stranu osobitného úètu aj bez zavedenia ním navrhovaného limitu
dosiahnutia veku a nevytvára
problém príjmovej núdze pre èloveka v období medzi splnením
prvej a druhej podmienky na výplatu výsluhového dôchodku.
l Jedným z dôvodov pro testu bola aj nespokojnos s
odmeòovaním policajtov…
My sme vytrvalo upozoròovali
na to, že policajti sú vládnymi
rozhodnutiami stále znevýhodòovaní voèi vojakom. V armáde prebehla platová reforma, v polícii
nie, výsledok bol, že najmä platy
zaèínajúcich policajtov boli absolútne nemotivujúce. Preto sa do
PZ robil nábor, nie výber, èoho
dôsledkom bolo zníženie kvality

prichádzajúcich policajtov. Za
tento stav zodpovedal minister,
jeho dôsledky pociujeme dodnes.
l Poïme k ïalšej téme. Sledujete priebeh postupu v programe ESO?
ESO je dlhodobejšia téma, pozorne sledujeme, èi podporné
centrá zvládnu úlohy na ne kladené – aj èo sa týka rýchlosti a kvality. Niektoré procesy môže
zbrzdi nedostatok financií, ale
zdá sa nám, že rozhodujúcim
aspektom úspechu alebo neúspechu ESA bude kvalita výkonu práce tých, èo za budovanie
centier podpory zodpovedajú.
Naša trpezlivos a tolerancia voèi
nedostatkom však má tiež svoje
hranice.
l Èo je nové v oblasti zásobovania výstrojnými súèiastkami?
Už pre minulé èíslo POLÍCIE
som sa jasne vyjadril. Stanovili
sme termíny, dokedy oèakávame
pozitívne zmeny. Lehota plynie, v
stanovený èas zhodnotíme, èo sa
podarilo a èo nie, èi dôjde k

zlepšeniu. Verím, že vèas nájdeme spoloènú reè so zodpovednými riadiacimi pracovníkmi v prospech všetkých policajtov.
l Vo chvíli uzávierky nášho
májového èísla sme napäto èakali, kedy prezídium zverejní
nový hodnotiaci systém, nestalo sa tak. Poznáte tento návrh?
Na porade krajských riadite¾ov
som vyzval, aby sa hodnotiaci
systém stal predmetom rozsiahlej
diskusie a aby bol prediskutovaný
naozaj v celej línii riadenia. Koniec koncov, tento princíp si dali
tvorcovia systému priamo do
vienka, zatia¾ však neregistrujem
prejavy aktívneho zapojenia
najnižších èlánkov riadenia a prípadné ich iniciatívne návrhy na
vylepšenie. Od riadiacich pracovníkov na najnižších úrovniach
bude závisie, aby hodnotiace kritériá èo najlepšie odzrkad¾ovali
potreby praxe a aby sa dôkladne
prediskutovali všetky aspekty.
Rozsiahla diskusia o novom návrhu by mala by takpovediac povinná. V tejto súvislosti ma trápia
(Pokraèovanie na strane 2)
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Zmeny v polícii? Kariéra má závisie od práce a nie od toho, koho policajt pozná
BRATISLAVA – Po reforme
výsluhových dôchodkov a
novom systéme hodnotení
èaká policajtov pravdepodobne ïalšia zmena. Policajné odbory už totiž majú
pripravený návrh, ako by
chceli do budúcna rieši kariérny rast v zbore. Do
konca roka by mali pripravi
návrh novely zákona. Ten
má v praxi znamena aj koniec politiky tam, kde v polícii rozhoduje odbornos.
Policajného prezidenta si mi nistri majú sami vybera aj v budúcnosti. „To, èo chceme je, aby
kariérny postup policajta závisel
na výsledkoch jeho práce, kvalifikácii a nie na tom, koho pozná a
kto za ním stojí. Na odborných

úrovniach chceme odbúra politické nominácie,“ povedal pre Aktuálne.sk šéf policajných odborov
Miroslav Litva.
O tom, kde konèí politika je
však pripravený diskutova. „Musíme si urèi, kde je odborná hranica a kde už politická. Pod¾a
môjho názoru by to mal by strop
policajných funkcií, potrebujeme
sa však názorovo zhodnú s vedením ministerstva vnútra,“ dodal
Litva.
Pripustil, že každý minister má
nejakú predstavu o práci polície,
ako by mala vyzera jej strategická línia. „Odborná a výkonná už
ale nie, treba si vymedzi hranice,“ zdôraznil šéf policajných
odborárov.
Ak sa podarí presadi nové
pravidlá, bude každý nový policajt
musie zaèa v úvodzovkách na

ulici a až potom sa na základe
svojich pracovných výsledkov
prepracova vyššie. Rovnako
postupne by to však pod¾a neho
malo fungova aj smerom dolu.
Aby sa nestávalo, ze sa z funkcionára po zmene vedenia stane
zo dòa na deò radový policajt.
Kaliòák: Zaèa na ulici je zá klad
Minister vnútra Robert Kaliòák
sa diskusii na túto tému nebráni.
Ako dodal, sú pozície, ktoré by sa
nemali preobsadzova ani po
zmene vedenia rezortu. „Èi je ministrova nominácia prezident a viceprezidenti, alebo aj krajskí šéfovia, o tom sa dá diskutova a ja
s tým nemám problém. My sme
tam mali odborníkov predtým, aj
teraz. Policajti musia by mimo
politickej príslušnosti, takže si to
viem predstavi,“ vyhlásil.

Ako dodal, vždy bol zástancom kariérneho rastu. „Zaèa na
ulici aspoò na dva roky je úplný
základ, preto som aj pri výsluhových dôchodkoch hovoril, že neexistuje policajt, ktorý bol celý život iba v kancelárii: Tiež musel
by èas služby vo výkone,“ tvrdí
minister.
Analytik chce nezávislú
inšpekciu
Bezpeènostný analytik Milan
Žitný upozoròuje, že ak sa majú
koneène presne stanovi kritériá
pre vymenovanie policajných
funkcionárov, musí by dohoda
naprieè politickým spektrom, aby
po zmene politickej garnitúry neprišla aj ïalšia zmena systému.
„Ak by v roku 2016 prišiel ïalší
minister, ktorý by pravidlá zrušil,
bolo by to zasa len doèasné riešenie. Systém pritom môže pri-

nies úžitok až po desiatich–dvanástich rokoch, keï si policajti sami zvyknú na to, že ich postup je
závislý od ich práce a nie od toho, ako sa minister vyspí,“ myslí
si Žitný.
Presné kritériá by pod¾a neho
mali plati aj pri výbere policajného prezidenta. „Ako náhle je
možnos vo¾ného výberu ministrom, funkcionár nie je policajtom,
ale sluhom,“ tvrdí.
Ïalším krokom popri kariérnom raste by pod¾a analytika malo by zavedenie samostatnej a
nezávislej inšpekcie, ktorá by
kontrolovala policajtov aj vojakov
tak, ako v susednej Èeskej republike. Teraz totiž pod¾a neho
reálne nemôže inšpekcia siahnu
na nikoho. „Všade sú priate¾ské
väzby,“ argumentuje.
(aktualne.sk, 18.3.2013)

Zaèína „ve¾ké“ kolektívne vyjednávanie pre rok 2014, vo verejnej a štátnej službe je najvyšší èas na valorizáciu platov

Úroveò platových tried èasti zamestnancov štátu je už pod hladinou minimálnej mzdy
Podpredseda OZP v SR Marián Magdoško je jedným z vyjednávaèov pre kolektívne vyjednávanie na rok 2014 a zároveò je èlenom Predstavenstva KOZ SR, ktoré 15. mája
rokovalo o týchto ve¾mi vážnych témach. Redakcia POLÍCIA ho požiadala o rozhovor.
l Pán podpredseda, na zasadaní Predstavenstva KOZ SR
ste sa zrejme zaoberali návrhmi kolektívnych zmlúv pre ve rejnú a štátnu službu na rok
2014, ktoré nedávno schválila
rada predsedov. V akom štádiu
príprav je tzv. ve¾ké kolektívne
vyjednávanie z úrovne KOZ
SR?
Kolektívne vyjednávania vo
verejnej aj štátnej službe na rok
2014 budú skåbené s pokraèujúcimi vyjednávaniami v zmysle ko lektívnych zmlúv pre rok 2013.
Tieto témy teda boli aj predmetom rokovania Predstavenstva
KOZ SR. Rada predsedov odborových zväzov už schválila obsah
návrhov kolektívnych zmlúv a vedenie KOZ SR písomne požiadalo predsedu vlády SR Roberta Fica o ustanovenie vyjednávaèov
pre kolektívne vyjednávanie vo
verejnej aj v štátnej službe pre
rok 2014. Len èo budú urèení vy-

jednávaèi, KOZ SR im odošle návrh obidvoch kolektívnych zmlúv
s požiadavkou na èo najskorší
termín zaèiatku vyjednávania.
Dôvod je jasný: stav hodnotíme
doslova ako alarmujúci, pretože
valorizácia v štátnej a verejnej
službe bola naposledy v roku
2010, aj to iba o jedno percento,
èiže tri roky nebola žiadna valorizácia. Ak si zarátame priemernú
infláciu èo len 3, 3 percenta za
uplynulé tri roky, èo je ešte ve¾mi
optimistický údaj, za tri roky došlo
k reálnemu poklesu tarifných platov. Pre nás je na rok 2014 abso lútne prioritnou požiadavkou práve valorizácia platov vo verejnej a
štátnej službe, lebo zachytáva
najviac zamestnancov. Pre túto
najväèšiu skupinu, teda pre verejnú a štátnu službu požadujeme
valorizáciu vo výške 12 percent.
l Opticky to vyzerá sluš ne…
To èíslo sa môže zda nieko-

Reforma ESO by mohla ušetri viac ako 700 miliónov, verí R. Kaliòák
(Pokraèovanie zo strany 1)

veci rozhoduje. Pod¾a Kaliòáka to
má aj protikorupèný charakter.
„Bude to podobné ako v banke,
ktorá rozhoduje o úvere pre obèana bez jeho prítomnosti,“ vy svetlil.
Minister zdôraznil, že po troch
mesiacoch od spustenia reformy
ESO možno konštatova, že prijaté zmeny sa pod funkciu úradov
nepodpísali. „Je to najmä preto,
že ESO sa sústredí na štruktu rálne zmeny a úspory a nezasahuje do kompetenèných pravidiel
a rozhodovacích procesov. MV
teda nekumuluje moc, ale pôsobí
ako logistická organizácia,“ zdô raznil.
Prvá fáza reformy ESO znamenala zánik 64 špecializova-

ných krajských úradov, ktorých
pôsobnos a kompetencie sa presunuli od januára 2013 na iné
štátne inštitúcie. Zrušené boli
krajské úrady životného prostre -

dia, krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie èi
krajské pozemkové, lesné a katastrálne úrady.
Má to by najväèšia reforma
štátnej správy od roku 1989.
Ambíciou ministerstva vnútra je
nielen ušetri výdavky, ale tiež
zefektívni fungovanie a zlepši
dostupnos verejnej správy pre
obèana.
(18.04.2013; www.teraz.sk)

mu vysoké, ale keï si zrátame
infláciu za posledné tri roky, v
skutoènosti návrh neobsahuje niè
iné, len dorovnanie reálnych platov bez ich navýšenia. Neviem,
dokedy budú zamestnanci ochotní trpie situáciu, že reálne platy

M. Magdoško
klesajú a ceny aj základných
potravín rastú. Toto je prioritná
požiadavka odborov.
l Najviac sa hovorí o zamestnancoch školstva a zdravotníctva.
Áno, ale ve¾mi napätá situácia
je aj medzi našimi obèianskymi
zamestnancami, veï sme dospeli
do situácie, keï tarifné platy v
nižších triedach sú pod úrovòou
oficiálne stanovenej minimálnej
mzdy pre rok 2013, teda pod
úrovòou 337,70 eur. Vo verejnej
službe sú v základnej platovej tabu¾ke pod touto úrovòou triedy 1
až 6, v štátnej prvá. Zamestnávate¾ tak musí platy dorovnáva na
úroveò minimálnej mzdy. To je
absurdné a dehonestujúce, je to
stav hodný banánovej republiky.
l Pri zavádzaní ESA sa navyše ukázalo, že aj medzi jednotlivými ministerstvami sú
ve¾ké rozdiely v odmeòovaní
zamestnancov s totožnými ale bo ve¾mi príbuznými pracovnými náplòami…
Hovorme teraz len za rezort
vnútra. My sme požiadali zamestnávate¾a, aby sa urgentne
venoval správnemu platovému
zaradeniu zamestnancov na centrách podpory a aby urobil poria-

dok v úrovni platov zamestnancov, ktorí prišli do rezortu z iných
zložiek. Získali sme prís¾ub zamestnávate¾a, že tak urobí najneskôr do 1. augusta. Ale toto nie je
hlavný problém vyjednávania,
ktoré nás èaká. Tým je práve valorizácia tarifných platov zamestnancov vo verejnej a štátnej
službe. Žiadame, aby v platových
tabu¾kách prvá trieda zaèínala na
úrovni minimálnej mzdy a žiadame zachova ïalšie benefity, ako
je o týždeò dlhšia dovolenka,
skrátenie pracovného èasu,
žiadame navýši príspevok na dôchodkové pripoistenie na tri percentá namiesto terajších dvoch a
výšku sociálneho fondu navrhujeme na úrovni 1,5 percenta. Tieto
naše požiadavky považujeme za
optimálne z h¾adiska našich zamestnancov, ale kolektívne vyjednávanie je vyjednávaním
dvoch strán, tak uvidíme, do akej
miery budeme úspešní. Rada
predsedov odborových zväzov
schválila tím vyjednávaèov, èakáme na krok vlády a môžeme zaèa.
l Vráme sa ešte do aktuálneho roka, kolektívne zmluvy
obsahovali ustanovenie, pod¾a
ktorého sa obe strany budú v
polroku zaobera možnosami
valorizácie platov ešte v roku
2013.

Áno, bude prebieha vyjednávanie medzi KOZ SR a vládnymi
vyjednávaèmi, urèenými pre rok
2013. Budeme rokova o výh¾ade
hospodárskych výsledkov pre
druhý polrok, èi bude nejaká
možnos valorizácie ešte v tomto
roku. Urobíme pre to maximum,
osobne si myslím, že nulová valorizácia je ve¾mi škodlivá pre ekonomiku, pretože zamestnanci,
ktorí musia výrazne šetri, brzdia
domácu spotrebu. U nás sa robí
ve¾ká propagácia, že kupujte domáce výrobky, ale kto ich bude
kupova a za èo? Urèite nie sme
za rozhadzovanie peòazí, ale súèasný stav núti väèšinu slovenských rodín – aj tých, kde sú obaja rodièia zamestnaní – k výrazným škrtom v rozpoètoch a k
obmedzovaniu spotreby. To nie
je dobré ani pre ekonomiku tohto
štátu, v štatistikách je to už výrazne vidie. Nastal èas, aby sa
tento negatívny vývoj zastavil.
Zhodou okolností práve v deò rokovania Predstavenstva KOZ SR
Rada solidarity a rozvoja rokovala o obsahu vládou predloženého
prorastového dokumentu. KOZ
SR ho bude v najbližších dòoch
distribuova odborovým zväzom,
z úrovne KOZ sa chceme do prorastových opatrení aktívne zapoji.
Zhováral sa Peter Ondera

„Riadiaci pracovníci, ktorí nevedia slušne komunikova
s podriadenými, jednoducho do funkcie nepatria“
(Pokraèovanie zo strany 1)

informácie, ktoré dostávam o
postupoch niektorých nadriadených. Hovorili sme, že predåženie
doby služby kladie väèší dôraz
na kvalitu atmosféry na pracoviskách – bez zbytoèného stresu
a buzerácie. Stále sa však
dozvedám o prístupe niektorých
nadriadených, ktorým je cudzia
elementárna slušnos vo vzahu k
podriadeným a vlastná im je nadpráca, doslova buzerácia ¾udí v
okolí. Riadiaci pracovníci, ktorí
nevedia slušne komunikova s
podriadenými, jednoducho do

funkcie nepatria, táto éra je už za
nami. Ak stupòujem tlak na pracovný výkon, musím k tomu utvori aj podmienky, prispie k normálnej pracovnej atmosfére, pretože aj riadiaci pracovník nemôže
len pýta, ale musí aj dáva. A to
vôbec nehovorím len o peniazoch. Ak sa dajú na misky váh
klady a zápory takých riadiacich
pracovníkov, ktorí len pýtajú,
výsledok váženia musí by jediný
– ich odchod z funkcie. Verím, že
tí, ktorých sa moje slová týkajú,
pochopia, o èom hovorím.
Zhováral sa Peter Ondera
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Ministerstvo chce posilni vlastné kapacity pre stravovanie zamestnancov

„Gastráèe“ sú lacné len na prvý poh¾ad
Jedným z dlhodobých trendov v èinnosti OZP v SR je
podpora rezortného stravovania, úsilie, aby mal èo
najväèší poèet zamestnancov ministerstva denne zabezpeèenú možnos teplej stravy. Zamestnávate¾ tak priamo prevádzkuje, prípadne prenajíma kuchyne a výdajne
stravy, alebo túto úlohu, zakotvenú v kolektívnych zmluvách, rieši náhradnou formou, vydávaním tzv. gastrolístkov, teda stravovacích poukážok. Pre rok 2013 je – koneène – stanovená pre celý rezort jednotná nominálna
hodnota gastrolístka na 3,15 eura, prièom pod¾a zákona
má 55 percent z tejto sumy hradi zamestnávate¾, 45 percent zamestnanec, ak to kolektívna zmluva neupraví inak.
V prípade MV SR kolektívne
zmluvy pre tento rok stanovujú
zásady pre rozdelenie sociálneho
fondu, z ktorého ide až 35
percent na stravovanie, èo je
0,14 eura na jedno teplé jedlo. To
je teda bonus pre zamestnanca
nad rámec zákona a v tejto chvíli
celkom vynecháme úvahy, preèo
v iných rezortoch èi v štátnych
úradoch rôzneho druhu majú ešte
v súèasnosti gastrolístky vyšších
hodnôt, ako je to v podmienkach
MV SR. Nové vedenie rezortu
oznámilo svoj zámer zvýši podiel
zamestnancov, ktorí dostanú
možnos stravovania priamo na
pracovisku. Odborový zväz polície v SR toto rozhodnutie víta. O
priblíženie zámeru redakcia POLÍCIA požiadala vedúcu služobného úradu MV SR Denisu
Sakovú, na inom mieste teda
publikujeme informácie, ktoré
nám zaslal služobný úrad.
Èo je lacné a èo drahé?
Jedným z dôvodov, ktorý ve die rezort k takémuto smerovaniu, je otázka nákladov, úsilie o
zefektívnenie aj tejto èinnosti. To
je motív, preèo by ministerstvo rado znížilo poèet gastrolístkov v
rezorte, lebo pri hrubom porovna-

ní nákladov na zabezpeèenie
stravovania vychádzajú „gastráèe“ ako forma draho. Prax navyše ukazuje, že ve¾a ¾udí, ktorí
dostávajú gastrolístky, radšej
oželie teplú stravu v zamestnaní
a používa ich pri bežných nákupoch – tobôž, keï už aj väèšina
obchodných reazcov gastrolístky
prijíma dokonca aj na iný ako
potravinársky sortiment. Zlé jazy ky hovoria, že za „gastráèe“ si už
môžete v tomto štáte kúpi úplne
všetko…
„Gastráèe“ sú vôbec vïaèná,
priam vše¾udová téma. Diskusia
o zmysle a význame existencie
gastrolístkov vo všeobecnosti sa
vedie už roky. Poh¾ad liberálov je
jasný: nikto ma nemôže núti konzumova na pracovisku teplé jedlo, keï nechcem, gastrolístky
použijem pod¾a vlastnej úvahy.
Viac ako desa rokov dozadu vte -

dajší poslanec za SD¼, teda „¾avièiar“ Vladimír Maòka predložil v
parlamente návrh, aby sa gastrolístky dali použi naozaj len na nákup teplého jedla. Výsledok bol,
že z¾udovela nadávka: „Ty
maòka!“ Pravièiari zasa boli za
ich úplné zrušenie, pretože gastrolístky im pripomínajú kríženca
lístkového prídelového systému
na potraviny a tuzexovej poukážky, èiže bonu.
Aj reprezentant SaS, nedávny
minister práce Jozef Mihal v rámci novelizácie Zákonníka práce
prišiel s návrhom na ich zrušenie.
Peniaze, ktoré na ich zakúpenie
poskytuje zamestnávate¾, by
pod¾a jeho návrhu zamestnanec
dostal k platu a hotovo, je po starosti s povinnosou firmy zabezpeèi zamestnancovi teplé
jedlo. Ako to už v demokracii chodí, aj tento návrh má dosia¾ svojich priaznivcov i odporcov, zámery zlyhali v prvom rade na
neochote ministerstva financií
uzna túto èiastku v prípade
vyplácania ku mzde ako nezdanite¾nú. Inými slovami, dosia¾ nezdaòovaný príspevok zamestnávate¾a na stravovanie by sa stal súèasou hrubej mzdy, bol by teda
zdanený. Nuž a s tým jednotne
nesúhlasili ani ¾avièiari, ani pravièiari, všetko ostalo po starom.
Ohromujúce èísla
Život medzitým išiel po
vlastnej ceste. Pod¾a odborných
podkladov ešte šes – sedem rokov dozadu používalo gastrolístky
na Slovensku okolo 400–tisíc zamestnancov a živnostníkov, dnes
je to už cca 750–tisíc „stravníkov“. Asociácia emitentov stravovacích poukážok (AESP) aktuálne hovorí dokonca o 800–tisíc zákazníkoch. Zatia¾ èo k 1. 1. 2006
bola stanovená minimálna výška
ceny gastrolístka na 67 Sk (2, 22
eura), v roku 2009 ju už ministerstvo práce v zmysle zákonnej
úpravy urèilo na 2,48 eura a od 1.
9. 2012 je minimálna hodnota
gastrolístka 3 eurá (v našom rezorte je aktuálne 3,15 eura). Pri
spomenutom množstve „konzumentov“ gastrolístkov na Sloven sku tak cez gastrolístky prejde pri
priemernom 21–dòovom pra covnom mesiaci roène tržba vo
výške 567 miliónov eur! (Skúste
si z tejto sumy vyráta trojpercentný „prevádzkový poplatok“,
ktorý si berú emitenti a zakrúti sa
vám hlava…)
Pod¾a poskytnutej informácie
rezort vnútra vynakladá roène na
nákup gastrolístkov 13 až 15 mi-

liónov eur (pre starších: 391, 64
až 451,89 milióna Sk). Tiež slušné peniažky… A v èom je pes zakopaný? Nominálna cena gastrolístka je jedna vec, jeho skutoèná,
reálna hodnota zasa druhá, pretože kupujúci – v našom prípade
MV SR – musí emitentovi zaplati
za vydanie lístkov a spracovanie
úètovníctva. Emitenti neradi
používajú termín provízia, radšej
hovoria o už spomenutom „prevádzkovom poplatku“. Ten býva
spravidla tri percentá z nominálnej hodnoty. A to nie sú jediné

bárs 10–tisíc eur a odovzdá ich
emitentovi, ten mu však nevyplatí
10–tisíc eur, ale o 500 eur menej.
A to je aj dôvod, preèo sa tejto
téme venujeme, keïže takýmto
mechanizmom aj náš rezort na
prevádzkových poplatkoch vycáluje zo štátneho rozpoètu na úèty
súkromných emitentov roène celkom slušné peniaze… Nehovoriac o tom, že putovanie zamestnancov po okolitých reštauraèných zariadeniach a „teplých“
bufetoch v pracovnom èase znamená, že málokto dodrží 30–mi-

peniaze, z ktorých emitenti gastrolístkov viac ako slušne žijú.
Ïalšiu províziu, najèastejšie vo
výške 4–5 percent, si totiž emitenti zakotvujú v zmluvách s pre vádzkovate¾mi stravovacích zariadení, ktorí majú na vchodových
dverách vylepené príslušné logo.
Zjednodušene povedané: reštaurácia vyberie v rámci tržby gastrolístky v nominálnej hodnote tre-

nútový limit na obed. Hovorí sa
tomu mrhanie fondom pracovného èasu. A ak má dotyèný zamestnanec naozaj prísneho šéfa,
výsledok je ten istý – zamestnanec na normálny obed nejde,
gastrolístok neplní svoj pôvodný
úèel zabezpeèi pracujúcemu teplé jedlo v pracovnom èase.
Dilemy vzahov
Existencia gastrolístkov v na -

šej spoloènosti, rezort vnútra nevynímajúc, má tak viaceré úskalia. Asociácia emitentov argumentuje, že vïaka gastrolístkom
prudko vzrástli tržby reštaurácií,
„gastráèe“ tak nepriamo podporujú aj zamestnanos vo verejnom
stravovaní a domácu spotrebu.
Reštaurácie zasa bedákajú, že
odkedy zaèali bra gastrolístky v
neobmedzenom množstve aj
obchodné reazce, tržby za predaj jedál im zasa prudko zleteli
dole. A tak si pomáhajú iným
spôsobom: lístky emitentom neodovzdajú, ale za ne nakúpia zasa iný tovar v Metre èi inde, pretože nikto neustráži, èi majite¾
reštaurácie gastrolístok po prevzatí od zákazníka daným spôsobom oznaèí alebo nie. Že tak
obchádza daòové povinnosti, je
tiež jasné…
Èudesný kruh sa tak uzatvára
a v koneènom dôsledku „gastráèe“ vôbec nie sú také lacné, ako
na prvý poh¾ad vyzerajú, naopak,
sú poškodení všetci, vrátane štátu. Pod¾a nášho názoru pravdu
majú aj tí, ktorí tvrdia, že existencia gastrolístkov v takom objeme
prispieva aj k zvýšeniu inflácie,
pretože stravovacie zariadenia,
ale aj obchodné reazce si „prevádzkový poplatok“ emitentom
vynahradia celkom jednoducho
tým, že ho zakalkulujú do predajnej ceny tovaru. Jediným výhercom sú naozaj súkromné firmy, emitenti stravovacích poukážok. Toto sú teda dôvody, pre
ktoré zámery ministerstva využi
všetky možnosti pre poskytovanie
teplej stravy zamestnancom priamo v zariadeniach rezortu treba
len uvíta.
Peter Ondera
Schéma SME,

Aké sú zámery rezortu v oblasti stravovania zamestnancov?

Ministerstvo analyzuje súèasný
stav, h¾adá efektívne riešenia

Zámerom analýzy existujúceho stavu stravovania zamestnancov ministerstva vnútra
je zisti skutkový stav v krajských a okresných mestách, kde
je sústredený väèší poèet zamestnancov PZ, HaZZ, ObÚ a
h¾ada optimalizované riešenie
poskytovania stravovania pre
pracovníkov rezortu vo vlastných
kuchyniach s vlastným personálom resp. centrálnym výberom
dodávate¾a pre celé mesto s
rozvozom a výdajom stravy na
jednotlivých pracoviskách.
Pre zamestnancov MV SR je
poskytovaná zamestnanecká
strava okrem priameho výdaja aj
vo forme gastrolístkov, roèné náklady na ich kúpu sú cca 13–15
mil. EUR. Využitím vlastných ku chýò s výrobou vlastnej stravy
by sa náklady na poskytovanie
zamestnaneckej stravy znížili a
zaistila by sa aj jej vyššia kvalita
a èerstvos a v neposlednom ra-

de by peniaze urèené na stravovanie skonèili naozaj v jedle.
Ïalšou možnosou je využitie
existujúcich kuchýò v zariadeniach Centra úèelových zariadení, ktorých kapacita nie je dostatoène využitá a mohli by vari aj
pre ïalšie úrady a pracovníkov
rezortu vo svojej blízkosti. Príkladom môže by napr. Inštitút verejnej správy v Bratislave, ktorý
má k dispozícii kuchyòu s kapacitou 300 jedál /po èiastoènej
modernizácii 600/ a jedáleò s
kapacitou 60 miest, mohli by tak
podáva stravu pre susedné OR
PZ, resp. dodáva stravu pre
ïalšie útvary v meste, prípadne
pre ubytovòu PZ v Dúbravke.
Podobne zariadenie Signál v
Piešanoch disponuje kuchyòou,
ktorá by mohla dodáva stravu
pre OR PZ Piešany, Obvodný
úrad a hasièský útvar.
Po zistení skutkového stavu v
krajských mestách bude vytipo-

vané mesto, kde by sa otestoval
pilotný projekt centrálnej kuchyne a výroby jedál pre všetky úrady MV SR a postupne aj pre
ostatné orgány štátnej správy.
Následne by sa rovnakým
spôsobom postupovalo aj v
ïalších krajských a okresných
mestách, kde budú podmienky a
kuchyòa vhodná na takúto reorganizáciu v poskytovaní zamestnaneckej stravy. Cie¾om je
v maximálne možnej miere
využi kapacity existujúcich
vlastných kuchýò pre výrobu a
podávanie zamestnaneckej stravy pre zamestnancov MV SR a
postupne aj ïalších orgánov
štátnej správy a najmä v regiónoch s vysokou nezamestnanosou poskytnú aj takouto formou pracovné príležitosti.
(Z podkladov Služobného
úradu MV SR)
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Realizácia programu ESO: èasto kladené otázky a odpovede k nim
1. Ako bude zabezpeèené
zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov?
Pod¾a èl. 46 bod 2 písm. e) nariadenia MV SR è. 57/2007 o
organizaènom poriadku MV SR,
je pôsobnos na úseku vzdelávania daná sekcii personálnych a
sociálnych èinností, Centru vzdelávania a psychológie.
2. Pod¾a § 64 zákona o štátnej službe vedúci služobného
úradu na úèely prírastku majetku zabezpeèí vyhodnotenie a
uchovanie majetkového priznania. Nariadenie vedúcej slu žobného úradu MV SR z 20. de cembra 2012 o personálnej pôsobnosti vo veciach štátnozamestnaneckých vzahov v služobnom úrade MV SR nerieši
problematiku vyhodnocovania
a uchovávania majetkových
priznaní.
Súèasou oprávnení vedúcej
služobného úradu a zároveò aj
povinností, ktoré vedúcej služobného úradu vyplývajú zo zákona o štátnej službe, v súvislosti
s uplatòovaním § 12 ods. 2 zákona o štátnej službe, sú aj jej
oprávnenia a povinnosti z § 63 a
64 tohto zákona a sú súèasou
delegovanej pôsobnosti na vedúcich zamestnancov – zamestnancov s personálnou pôsobnosou. Dòa 5.3.2013 bolo pod è.
p.: SPSÈ–PO– 264 /2013 vydané
a rozoslané usmernenie k odovzdávaniu majetkového priznania
štátnych zamestnancov pod¾a zákona è. 400/2009 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov znení neskorších predpisov a vedúcich zamestnancov pod¾a zákona è.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme.
3. Ako bude riešené ob sadzovanie miest v doèasnej
štátnej službe do výberu bez

predchádzajúceho súhlasu slu žobného úradu – podobne aj
na zastupovanie poèas MD,
dlhodobej PN?
Pri žiadaní o výnimky na
obsadzovanie štátnozamestnaneckých a zamestnaneckých
miest sa uplatòuje pokyn è.
SRLZ–ORSZP/2010/OO1837 z
20. 9. 2010, vydaný vedúcim služobného úradu MV SR. Výnimka
sa žiada nielen na obsadzovanie
miest v stálej štátnej službe, ale
aj na obsadzovanie miest v doèasnej štátnej službe. Obdobne
sa postupuje aj u zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom
záujme.
4. Prijímajú sa noví uchádzaèi do služobného pomeru príslušníka PZ?
Do služobného pomeru príslušníka PZ sú vykonávané prijímacie konania priebežne pod¾a
aktuálnych potrieb a možností
útvarov PZ. O prijatí na základné
útvary Policajného zboru rozhodujú riaditelia krajských riadite¾stiev PZ, ktorí najlepšie poznajú potreby základných útvarov PZ
a súèasne zodpovedajú, že do
služobného pomeru príslušníka
PZ budú prijatí uchádzaèi, ktorí
splnili najlepšie podmienky prijatia. O nároènosti prijímacieho konania svedèí aj tá skutoènos, že
približne polovica uchádzaèov,
ktorí majú záujem o služobný pomer príslušníka PZ neprejde kritériami prijímacieho konania.
5. Aký je rozsah personálnej
pôsobnosti nadriadených vo
vzahu k svojim podriadeným a
rozsah disciplinárnej pôsob nosti nadriadených?
Rozsah personálnej pôsobnosti nadriadených vo veciach
služobného pomeru príslušníkov
PZ upravuje nariadenie ministra
vnútra SR è. 174/2010. Problematiku disciplinárneho konania

upravujú ustanovenia § 52 až 62
zákona è. 73/1998 Z. z. a nariadenie ministra vnútra SR è.
22/2009 o disciplinárnej právomoci. Na vydávanie disciplinárnych a personálnych rozhodnutí sa vzahujú ustanovenia 12.
èasti tohto zákona.
6. Je nieèo nové v podmienkach kariérneho postupu policajtov ?
Podmienky kariérneho postu pu sú upravené v nariadení ministra vnútra SR è. 3/2007 v znení neskorších predpisov. V súèasnosti sa analyzujú podmienky
kariérneho postupu uvedené v citovanom nariadení, za úèelom
pripravi novelizáciu tohto nariadenia a doplni ho o ïalšie kritéria, ktoré by skvalitnili proces kariérneho postupu.
7. Ako si skontrolujeme
èerpanie na jednotlivých položkách napr. kontrola rozpoètu
na 630 – tovary a služby?
KR PZ v princípe už nie sú
zodpovední za samotné èerpanie
rozpoètu v ponímaní finanèných
tokov, s výnimkou transferov za
prenesený výkon ŠS. Zodpovedajú primárne len za spotrebu
nákladov, ktoré riadia. Tú majú
spolu s plánom nákladov
možnos vidie v module CO,
resp. spotrebu aj s obligom (nevybavené žiadanky zadané cez
portál) vo výkazoch CO v BW.
Údaje za plnenie plánu nákladov
sú tiež súèasou automatického
reportingu pre prednostov, ktorý
bude spustený k 1.4.2013. Pre
jednotlivé položky a podpoložky
ekonomickej klasifikácie sú v SAPe vytvorené skupiny nákladových druhov.
8. Kto bude podpisova
žiadanky pri využití vodièa centier alebo jednotiek podpory s
využitím pridelených vozidiel?
Pridelené vozidlá sú vo vše-

obecnosti k dispozícii iba urèeným prevádzkovate¾om, a to na
základe žiadanky o prepravu.
Jazdu
služobným
vozidlom
schva¾uje príslušný nadriadený v
súlade s èl. 15 ods. 8 písmeno b)
nariadenia Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky è. 68/2010 o
používaní služobných cestných
vozidiel (ïalej len „nariadenie è.
68/2010“).
9. Kedy budú nové normatívy SMV KR PZ a s tým súvisiaci limit PHM pre systemizované
vozidla?
Normatívne poèty vozidiel KR
PZ boli pod¾a èl. 11 ods. 2 nariadenia è. 68/2010 naostatok upravované (boli zvýšené poèty služobných cestných vozidiel) v období mesiacov november – december 2011. V prípade, že
potreby výkonu služby sa na jednotlivých KR PZ zmenili je nutné
postupova v zmysle èl. 11 ods. 5
písmeno
c)
nariadenia
è.
68/2010. To znamená, že prevádzkovate¾, v našom prípade KR
PZ, predkladá stanoveným postupom návrh na úpravu normatívnych poètov SCV.
10. Aj napriek viacerým pí somným usmerneniam oh¾a dom rozpisu schváleného roz poètu, nie je možné dostatoène
vysvetli systém rozpisu prideleného rozpoètu na finanèné a
nákladové strediská, z toho
vyplývajú aj ïalšie otázky, a to
nepreh¾adné sledovanie èerpania rozpoètových prostriedkov
a pri ich následnom nedostatku ak vykona presuny medzi
jednotlivými podpoložkami na
nákladové strediská, (napr.
PHM a vozidla, ktoré vyžíva CP
pre zabezpeèenie svojich úloh
pre všetky útvary v rámci CP
sú èerpané a využívané hlavne
z rozpoètu KRPZ a nie je
zrejme ako to rozèleni, na -

ko¾ko CP, ako také, vozidla a
rozpoèet nemá.
Rozpoètové prostriedky sú
rozpísané na jednotlivé finanèné
strediská pod¾a jednotlivých rozpoètových podpoložiek (modul
SAP_FM), na nákladové strediská je vykonaný rozpis nákla dov pod¾a jednotlivých nákladových druhov (modul SAP_CO).
Èerpanie rozpoètových prostriedkov pod¾a jednotlivých rozpoètových podpoložiek je možné sledova v module SAP_FM a èerpanie nákladov pod¾a nákladových stredísk a nákladových druhov je možné sledova v module
SAP_CO a SAP_BW.
Èo sa týka èerpania PHM na
jednotlivé vozidlá, túto skutoènos
je možné sledova v module
SAP_TN. Rozpoètové prostriedky
na PHM sú pridelené centrálne
na SHNM MV SR, neèerpajú sa
teda z rozpoètu KR PZ. Limity
nákladov na PHM sú pridelené
na jednotlivé nákladové strediská
a ich èerpanie je sledované pod¾a
nákladových stredísk. S cie¾om
eliminovania èerpania limitu
nákladov na PHM z nákladového
strediska KR PZ resp. ObÚ v súlade s platným interným aktom
riadenia bude stanovený normatívny poèet vozidiel na centrá
podpory.
11. Ako si skontrolujeme
èerpanie na jednotlivých položkách (napr. kontrola rozpoètu
na 630 – tovary a služby)?
Èerpanie rozpoètu na jednotlivých položkách je možné skontrolova tak ako doteraz v programe SAP_FM. Pokia¾ ide o èerpanie limitu nákladov za dané nákladové stredisko, je možné sledovanie èerpania aj v programe
SAP_CO alebo v SAP_BW.
Z podkladov Služobného
úradu MV SR

Odborový zväz polície v SR podpísal zmluvu s ubytovate¾om v Suèuraji (Hvar, Chorvátsko)
Výhody len pre èlenov OZP v SR

Odborový zväz polície v SR 17. mája 2013 podpísal
zmluvu o poskytnutí zaujímavých cenových zliav za
ubytovanie so súkromným podnikate¾om Mate Pavlovièom, ktorý prevádzkuje penzión v Chorvátsku na
ostrove Hvar, stredisko Suèuraj. Plné znenie podpísanej zmluvy a komplexné informácie o stredisku nájdete na intranetovej stránke OZP SR ako aj na vonkajšej
webovej stránke www.ozpsr.sk.
(red)
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Slováci bodovali aj na otvorených majstrovstvách Èeskej republiky TART CZ

Reprezentant Policajného zboru získal pohár za 3. miesto v stopovaní
V dòoch 19. až 21. apríla tohto roku usporiadalo Kynologické združenie TART CZ v Mìlníku v spolupráci so
Športovým klubom Polície Èeskej republiky otvorené
Medzinárodné majstrovstvá Èeskej republiky TART CZ,
na ktorých sa zúèastnili psovodi Polície ÈR, Vojenskej polície ÈR, Väzenskej služby ÈR, Polície Litovskej republiky,
èlenovia KZ TART CZ a psovodi Policajného zboru Slovenskej republiky.
Na majstrovstvách súažilo 22
prihlásených psovodov v deviatich dvojèlenných družstvách. Súèasou podujatia bola vložená
obranárska súaž urèená pre
psov, ktorých stavba tela zodpo-

nológie a hipológie P PZ pplk.
Mgr. Branislava Diïáka.
Kynologické združenie TART
CZ pozvalo do tohtoroèného zbo-

tin Kiessling so psom MAX, s celkovým súètom 549 bodov (poslušnos 99 bodov, stopa 74 bodov, obrana 376 bodov). Keïže

nárskych disciplínach sa uskutoènila v športovom areáli Integrovanej strednej školy technickej
v Mìlníku a súaž v pachových
prácach (stopovanie), v intraviláne mesta. Aj keï boli terény roz-

Delegácia slovenskej služobnej kynológie
Martin Kiessling súažil aj s
ïalším psom QATRO (celkové 4.
miesto v kategórii všestranných –
poslušnos 99 bodov, stopa 95
bodov, obrana 333 bodov), v súaži družstiev bol èlenom víazné-

ho tímu s Jiøím Bròákom, a súèasne èlenom tímu, ktorý si vybojoval 2. miesto (s Václavom
Mlejnkom z Polície ÈR, so služobným psom DEREK). V kategórii všestranných psov skonèil
na 3. mieste Ladislav Košler so
služobným psom CIR (Polícia ÈR
Jindøichuv Hradec) s celkovým
poètom 540 bodov (poslušnos
90 bodov, stopa 95 bodov, obrana 355 bodov).
V tvrdej konkurencii si bardejovský policajt práp. Martin Mali òák vybojoval pekné 3. miesto v
stopárskej súaži a celkové 8.
miesto. Aj keï si jeho služobný
pes XAVER „vyhrýzol“ 323 bodov, v poslušnosti získal 98 bodov a na stope pekných 94 bodov, pri celkovom súète 515 bodov, mu to „vystaèilo“ iba na 8.
miesto. Npor. Miroslavovi Kubalovi skomplikovali stopovanie zajaèiky hopkajúce v mladom obilí, a
tak obsadil celkové 16. miesto.
Text a foto: ©
Mgr. Peter Nevolný, OKH P PZ

Morálka: Povinnos alebo cnos?
Ceny pre najlepších…
vedala predpísaným disciplínam,
v ktorej súažilo 15 prihlásených
psovodov. Priebeh majstrovstiev
sprevádzalo chladnejšie a vlhké
poèasie nepriaznivé pre fotografov a kameramanov, ale ideálne
pre súažiace psy. Slnieèko sa
ukázalo až v nede¾u ráno, keï
prebiehali obranárske súaže –
hladké zadržanie figuranta v
ochrannom obleku ringo, a zadržanie figuranta s protiútokom, vystrojeného klasickým ochranným
rukávom a cvièným bièom.
Súaž v poslušnosti a obra-

delené na dve pracoviská – A a
B, všetci súažiaci stopovali za
takmer rovnakých podmienok – v
nízkom obilnom poraste, za vlhkého a chladnejšieho poèasia,
sprevádzaného miernym vetrom.
Na podujatí sa zúèastnila delegácia Policajného zboru vedená
plk. Ing. Mgr. Andrejom Trenèanským, vedúcim strediska klasického výcviku služobných psov
odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru v Malých
Levároch, ktorý zastúpil práceneschopného riadite¾a odboru ky-

Pedagóg SOŠ PZ v Košiciach sa stal držite¾om Diamantovej
plakety za 80–násobné darovanie krvi

Je príkladom pre ostatných
Rozhodnutie darova krv môže
ovplyvni osud iného èloveka a
zachráni mu život. „Daruj krv, daruj
život.“ Håbku a význam týchto slov
bezpochyby v plnom rozsahu pochopil náš kolega, mjr. Mgr. Marek
Sedlaèko.
Oznámením Slovenského Èerveného kríža, územného spolku Prešov sa Stredná odborná škola Policajného zboru Košice dozvedela o
udelení Diamantovej plakety prof.
MUDr. Jána Jánskeho tomuto príslušníkovi Policajného zboru, zaradenému vo funkcii odborného uèite¾a predmetovej skupiny Služby
dopravnej polície. Plaketa nazvaná
po èeskom neurológovi a psy chiatrovi MUDr. Jánovi Jánskom, ktorý ako jeden z prvých opísal
delenie ¾udskej krvi na štyri základné krvné skupiny, bola mjr. Mgr.
Marekovi Sedlaèkovi udelená za 80–násobné bezpríspevkové darovanie krvi ako prejav uvedomelosti a humanizmu.
Mjr. Mgr. Marek Sedlaèko sa svojim ¾udským postojom snaží
oslovi a motivova najmä mladých policajtov, aby sa stali bezpríspevkovými darcami krvi. Jeho výchovné pôsobenie a propagácia
darcovstva krvi má hlboký význam pri formovaní novoprijatých policajtov a prispieva k rozvíjaniu ich osobnosti v duchu myšlienky
„Pomáha a chráni.“
mjr. PaedDr. Lucia Vargová,
riadite¾ka Strednej odbornej školy PZ Košice

Práporèík Martin Maliòák (v¾avo) z Bardejova si vybojoval v
stopách pekné tretie miesto. Na
snímke s Miroslavom Kubalom
(Nové Zámky), o. i. naším predsedom základnej organizácie
OZP v SR
ru rozhodcov inštruktora strediska klasického výcviku služobných psov odboru kynológie a hipológie P PZ v Malých Levároch
npor. Marka Miženka, ktorý posudzoval stopy na pracovisku A,
a obranné práce.
Súažné družstvo psovodov
Policajného zboru tvorili npor. Miroslav Kubala, služobne zaradený ako vedúci oddelenia služobnej kynológie poriadkovej polície OR PZ Nové Zámky (KR PZ
Nitra), so služobným psom IWOR
a práp. Martin Maliòák, služobne
zaradený ako referent psovod
OSK PP OR PZ v Bardejove (KR
PZ v Prešove), so služobným
psom XAVER.
Najlepší výkon na tohtoroèných majstrovstvách podal služobný pes PEPAN znojemského
policajta Jiøího Bròáka, ktorý s
preh¾adom získal všetky štyri
„zlaté“ poháre – ako víaz kategórie všestranných psov, víaz kategórie obranárov, víaz kategórie
stopárov a ako èlen víazného
družstva reprezentujúceho TART
Lišov. Jiøí Bròák zvíazil s celkovým súètom 575 bodov (poslušnos 100 bodov, stopa 95 bodov,
obrana 380 bodov). Na 2. mieste
skonèil jeho lišovský kolega Mar-

Doprava zasahuje v rôznych
formách do života každého èloveka. Od narodenia sa èlovek
stáva úèastníkom cestnej premávky, ktorá rôznymi spôsobmi
uspokojuje jeho základné životné potreby, záujmy, využitie
vo¾ného èasu, ale aj pracovné
aktivity.
V polícii pracujem už
nieko¾ko desiatok rokov. Väèšinu èasu som sa venoval problematike dopravnej polície. V „minulom storoèí“ bol dopravný policajt, tak ako aj samotná
dopravná polícia, verejnosou
vnímaná len v rámci „povinnej
jazdy“ Policajného zboru a vo
vnútri rezortu ako odbor doplòovacej zložky. Súèasná spoloènos, založená na všeobecných znalostiach, kladie na
zložku dopravnej polície nielen
požiadavky týkajúce sa odbornej pripravenosti, ale núti nás
uvedomova si aj ¾udský rozmer
existencie èloveka. Oznaèenie
„Pomáha a chráni“ postupom
èasu zaèalo zdobi naše služobné vozidlá. Zaèali sa v znaènej miere využíva najrozliènejšie komunikaèné technológie, ktoré nás nútia ži viac vo
virtuálnom svete ako v reálnych
sociálnych komunitách. Naša
práca podlieha sústavnej spoloèenskej kontrole pri dodržiavaní
istých praktických pravidiel, pre
konanie èloveka v každodennej
komunikaènej praxi. Nejde len o
faktory dodržiavania zákonnosti, všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavania
kódexu profesionálneho správania, ale hlavne o etiku, o morálku všedného dòa ako aj o etické profesionálne správanie sa
na verejnosti.
Postupom èasu sa dopravná
polícia stala ažiskovým indikátorom verejnej mienky a dôveryhodnosti spoloènosti.
Morálka má v èloveku uvo¾ni

rozumové konanie a oslobodi
ho z iracionalizmu vášní. Takáto základná úloha morálky ma
napadla, keï som z údivom sledoval a poèúval pána redaktora
o každodennom terore a šikanovaní luèenských vodièov
„dopravákmi“, ktorí pokutujú
úèastníkov cestnej premávky už
aj za obchádzanie výtlkov a za
bezdôvodné „vypa¾ovanie peòazí“. V tejto konzumnej spoloènosti asi zaèína plati zásada
„každý nech verí èomu chce a
koná tak, ako je to pre neho
najlepšie.“ Problém pod¾a môjho názoru však nie je v tom, že
¾udia už neveria nièomu, ale že
uveria hocièomu a najmä vtedy,
ak sa to dozvedia z médií a ak
o tom následne rozprávajú
takmer všetci. ažiskovou témou pred novinárskou „disciplínou“ by v tomto prípade bola
otázka pravdivosti šírenej informácie. „LOŽ“ v komunikácii sa
používa najmä z dvoch dôvodov: 1) plní funkciu obrannú, 2)
funkciu oznamovaciu – èlovek
chce, aby sa klamlivá správa šírila ïalej. Na šírenie takýchto
zmanipulovaných správ sa, žia¾,
èasto podie¾ajú aj masovokomunikaèné prostriedky, a tak
èasto pomáhajú vytvára zdeformovanú verejnú mienku.
Preto má by najvyššou
cnosou èloveka pravda a o òu
sa musí opiera reforma morálneho života. Rozvaha, múdros,
umenie správne kona, schopnos primerane a správne
hodnoti, rozpozna vinu, pocit
vlastnej dôstojnosti, pracovitos,
¾udskos, predvídavos, priate¾stvo, zdvorilos a iné cnosti a
dobré vlastnosti èloveka vychádzajú z pravdy.
Moc polície nespoèíva v poète príslušníkov, ani v prostriedkoch, ani v zbraniach, ale jej sila spoèíva v svedomí obèanov.
Ing. Ján Mokoš, Luèenec
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XVII. roèník stolnotenisového turnaja o Putovný pohár POLÍCIE a IV. Majstrovstvá MV SR a PZ priniesli hodnotné výkony

Pekný deò v plnom športovom nasadení, strávený medzi priate¾mi bielej loptièky
Areál Národného stolnotenisového centra v bratislavských Krasòanoch sa posledný aprílový piatok zaplnil policajnými civilnými i oznaèenými vozidlami zo všetkých
kútov Slovenska. Dôvodom bol už XVII. roèník stolnotenisového turnaja o Putovný pohár POLÍCIE, ktorý organizátori opä spojili aj s Majstrovstvami MV SR a PZ v stolnom
tenise. Spoluorganizátorom a zakladate¾om týchto podujatí je Odborový zväz polície v SR, vïaka za plnú podporu
a pochopenie patrí prezidentovi PZ Tiborovi Gašparovi.
Svoju úèas potvrdilo dovedna
85 súažiacich (o pä viac ako
vlani), z toho 39 v majstrovských
kategóriách, o putovný pohár sa
rozhodlo zabojova 36 milovníkov
stolného tenisu. Oproti predchádzajúcim roèníkom prišlo o èosi
menej dievèat, bolo ich len desa
(vlani 14), ale na zápale im to neubralo, systém rozlosovania a
Ç13 disponibilných stolov v sále
dalo všetkých možnos zašportova si do sýtosti.

Súaží sa zúèastnilo 85 milovníkov bielej loptièky

Celkové výsledky
Registrovaní hráèi
1.
GAJDOŠ Martin, KR PZ NITRA
2.
KRÁL Slavomír, KR PZ KE
3.
KURUC Martin, KR PZ KE
REVAJ Tichomír, KR PZ KE
Ženy
1.
SPIŠÁKOVÁ Lenka, KR PZ BA
2.
SALMENOVÁ Klaudia, KR PZ BA
3.
SLOVÁÈIKOVÁ Martina, ZVaJS
GRAUSOVÁ Miroslava, KR PZ BA

Zo slávnostného otváracieho ceremoniálu

Neregistrovaní hráèi a hráèi nad 60 rokov
1.
JAŠŠ Peter, KR PZ ZA
2.
MAKYTA Pavel, výsluhový dôchodca
3.
HUDEC Ján, KR PZ ZA
Miroslav Porubèan, ZVaJS
súažiacich, ktorí absolvovali
všetkých sedemnás roèníkov,
prím v tomto smere patrí Jozefovi
Mihálovi a Jozefovi Kudrecovi.
Nechýbal lanský víaz, vitálny
73–roèný Vojtech Mikloš z Aka-

Reprezentatívne bolo aj slávnostné otvorenie súaží pod záštitou Odborového zväzu polície v
SR za úèasti predsedu organizaèného výboru, podpredsedu
OZP v SR Ladislava Graèíka.
Priate¾ov stolného tenisu prišli

Najstarším súažiacim bol
79–roèný Miroslav Kulíšek
striebornému Mirovi Urbanovi,
ktorý sa tento rok prekvapujúco
nedostal na stupne víazov.
Prvenstvo z vlaòajška obhájil
Martin Gajdoš. Ïalší hráèi,
úspešní aj v predchádzajúcich

Šastné úsmevy víaziek…

Prvenstvo v hlavnej kategórii obhájil Martin Gajdoš (Nitra)

pozdravi prezident UNITOP–u
Stanislav Zátorský a Juraj Filan
vo funkcii podpredsedu organizaèného výboru turnaja, predseda SSTZ Zdenko Kríž, generálny
sekretár SSTZ Anton Hamran,
tradiène nechýbal riadite¾ odboru
výcviku PPZ Miloš Smejkal a
ïalší verní priaznivci. Pochopite¾ne, ani tento roèník sa nemohol zaobís bez „duše“ celého podujatia Jána Vaniaka vo funkcii
hlavného rozhodcu.
Organizaène tradiène ve¾mi
dobre zvládnutého zápolenia sa
prvýkrát v histórii zúèastnili aj kolegovia zo ZVaJS. Medzi úèast níkmi sme dokonca našli dvoch

Ocenenie kategórie neregistrovaných a nad 60 rokov

démie PZ èi verný úèastník Karol
Vytykaè, ale ani suverénne naj starší úèastník, 79–roèný (!), stále obdivuhodne pohyblivý Miroslav Kulíšek.
Registrovaní hráèi predvádzali
výkony hodné slovenskej policajnej reprezentácie, pozornos
pútala tradiène „silná päka“ (Gajdoš, Král, Kuruc, Urban, Repaský), nedarilo sa akurát vlani

roèníkoch, však potvrdili svoju
formu i ambície. Pri neúèasti
lanskej víazky Dominiky Gabovièovej sa najvyšší stupienok ušiel
lanskej dvojke Lenke Spišákovej.
V skratke: vydarený roèník, plný
o. i. srdeèných stretnutí ¾udí z celého Slovenska, ktorých spája
láska k bielej loptièke.
Peter Ondera
Snímky autor
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Riadiaca práca a etika nie je v rozpore – práve naopak, je podmienkou úspešnosti!

Každý manažér musí zaèa od seba a by príkladom aj pre ostatných
chádza zo zásady, že je neetické, ak by sme si morálne zásady
a získanú kvalifikáciu nechávali
iba pre seba, pre vlastné osobné
uspokojenie a neaplikovali ich vo
– egoizmus;
svojej každodennej pracovnej
– konzumerizmus;
èinnosti. Každý manažér musí
– nezodpovednos;
zaèa od seba a by príkladom
– závis a zloba. (Bláha, Dytrt, aj pre ostatných. Treba preto,
2003, s. 45)
aby každý z nich h¾adal vhodné
Z histórie sa vždy uèíme, ale nástroje, ktoré by vytvorili preakú vo¾bu rozhodovania zvolíme myslený etický program a umožv prítomnosti, to záleží len od nili vies dialóg s cie¾om donás, my sme tým vodidlom, kom- siahnu konsenzus pri vytváraní,
pasom vo vlastnom rozhodovaní. presadzovaní a monitorovaní eticPreto sa žiada vytvorenie vnú - kého programu. Je nevyhnutné
torného systému mantinelov, premietnu do riadiacich procesov
ktoré by sme nemali prekroèi – je organizácie zásady manažérskej
to vlastne naše svedomie.
etiky. Jej hodnoty sú zvyèajne vyUplatòovanie etiky v každo- jadrené formou etického kódexu
dennej praxi ovplyvòujú manažé- alebo kréda.
ri, realizujú spôsoby riadenia ¾udí,
Etický kódex
ktorí sú súèasou riadenia ¾udEtika je spoloèenskou ve ských zdrojov v organizácii a for- dou, ktorej predmetom skúma my komunikácie so zamest- nia je morálka. Z poh¾adu morálnancami, musia vedie definova ky je potrebné spojenie klasickej
svoje ciele, h¾ada spôsoby ako múdrosti s pokrokom, s racionaliich dosiahnu, musia ma stano- záciou a prosperitou. Dnešný
vený osobný plán rozvoja a sna- svet je pod vplyvom technologicži sa o ïalší rast, sta sa jedineè- kého rozvoja a inovácií – práve v
nou osobnosou, ktorá má záuj- nich musí spoèíva výzva pre riemy, zruènosti, ambície, ktorá do- šenie „globálnych problémov“ èlokáže aktívne a efektívne riadi veka a životného prostredia. S
svoj pracovný život, a to v súlade odpovedajúcim politickým, ale i
s profesionálnym rozvojom.
morálnym úsilím môžu by probléDôležité je, aby každý mana- my zvládnuté. (Putnová, Seknièžér v prvom rade poznal dobre ka, 2007, s. 40) Každý èlovek by
sám seba, získaval spätnú väzbu mal ma svoju ¾udskú dôstojod svojho okolia, rozprával sa nos a pokoru k okolitému sveotvorene s ostanými ¾uïmi a tak tu, rešpektova jeho princípy,
získal poznanie, ako ho vnímajú zákonitosti, pravidlá a hodnoty.
na pracovisku. V poslednom èase
Etický kódex organizácie (v
sa èoraz viac kladie dôraz na anglicky hovoriacich krajinách sa
„emocionálnu inteligenciu“ ako používa oznaèenie code of busiprotiklad k tradièným intelek- ness ethics) sa týka dodržiavania
tuálnym kritériám. Dobré osobné etických zásad v tejto konkrétnej
vzahy sú k¾úèom k šastiu a ús- organizácii. Etické kódexy organipechu v práci aj v živote. „Emo- zácií poskytujú návod ako postucionálne gramotní“ ¾udia ve¾mi pova a èo je v ich rámci možné.
dobre poznajú sami seba, vážia Manley (1991) popísal svoje
si ostatných a súcitia s nimi. vlastné skúsenosti z tvorby etic(Heller, 2005, s. 17)
kých kódexov pre organizáciu.
¼udská prirodzenos, schop- Vychádzal z konzultácií asi so

Spoloènos súèasného sveta žije znaènými dynamickými
zmenami, ktoré na òu èoraz viac kladú aj otázky etického
charakteru.
Otázkou etiky sa dokonca zaèínajú zaobera aj tí, ktorí òou
akoby chceli zastreši vlastné nedostatky, respektíve sa schováva
za iných. Stávajú sa tak nevhodným príkladom pre tých, ktorým
slovo etika má èo poveda – teda
zvláš manažérov, presvedèených o prínose a správnosti etiky,
riadiacich pracovníkov, ktorí mali
odvahu pristúpi ku kritike neetického správania vo svojom blízkom okolí, pretože inak by svojim
konaním zanedbali výchovný
aspekt.
Za manažérsku etiku vo svojom najhlbšom význame sa preto
považuje také úsilie pracovníkov,
ktoré premieta zásady etiky do
všetkých fáz rozhodovania a riadenia práce. Je to nielen otázka
morálky riadenia, s òou súvisia
ïalšie požiadavky. Majú svoj morálny základ v zodpovednosti manažéra, ktorý zodpovedá za postavenie a meno organizácie jej
vlastníkovi (zriaïovate¾ovi) a
všetkým zamestnancom.
Dôležitou úlohou manažérskej
etiky je tak získanie vhodných zamestnancov pre plnenie cie¾ov
organizácie, ktoré nemožno obmedzova len na riešenie operatívnych problémov, ale i na riešenie stratégie riadeného objektu.
Manažér musí svojich zamestnancov stimulova k tvorivej práci,
aby sa podie¾ali na prehlbovaní
etiky v riadení, ako aj pri plnení
daných úloh.
Predpoklady úspechu
Manažér musí teda zaisova
systémové riadenie objektu ako
celku. Nejde to bez ažkostí, èasto sa vyskytnú komplikácie, pretože nie všetci v okolí sa budú
chcie správa rovnako eticky.
Treba preto vyvinú úsilie, ktoré
bude dlhodobo efektívne. Manažérska etika musí vychádza z
troch pilierov – subsystémov, ktoré sú navzájom na seba závislé a
ktoré sa navzájom dopåòajú, a to
je morálka, erudícia (kvalifikácia)
a schopnos aplikácie týchto
predpokladov v praxi.
V oblasti morálky sú na prvom
mieste klasické pojmy a historicky overené zásady morálky. V
tejto súvislosti sa žiada spomenú
knihu (Èlovìk, dobro a zlo, 1993),
v ktorej si Erazim Kohák zvolil té mu morálnej filozofie (moral phi losophy) a analyzoval morálne
ideály európskeho ¾udstva v ob dobí antiky, stredoveku a novove ku. Na základe dejinného diania,
historických udalostí dospel k ná zoru, èo v dejinách ¾udstva fungu je a èo nefunguje.
Èo funguje?
– zodpovednos a svedomi tos;
– rados z práce;
– postoj úcty a vzájomnosti;
– láska a starostlivos;
– služba.
Èo nefunguje?
– arogantnos;

namova nových zamestnancov
organizácie s hodnotami firmy.
B. Kódex je smernicou v nejednoznaèných situáciách, kedy
celkom nie je jasné, aké správanie je etické alebo vhodné, pretože kódexy prispievajú k tomu,
aby upevnili vhodné správanie,
urèili opatrenia, ktoré budú použité pre elimináciu nevhodných èinností, orientovali organizáciu na
dlhodobú stratégiu, nie na krátkodobé zisky za každú cenu.
C. Kódex dáva manažérom
návod pre jednanie s externými
partnermi a zainteresovanými
skupinami.
D. Kódex pomáha manažérom
v riadení a kontrolovaní vzahov a
v komunikácii so zákazníkmi, dodávate¾mi a ïalšími aktérmi trhu.
E. Kódex naèrtáva základné
právomoci a povinnosti manažérov a zamestnancov, „je sprievodcom pre jednanie ¾udí a takto
posilòuje firemnú kultúru“.
F. Kódexy znižujú poèet súdnych sporov.
G. Kódexy zlepšujú firemné finanèné výsledky.
H. Kódexy zvyšujú pracovnú
morálku zamestnancov a umožòujú ¾ahšie získavanie pracovníkov z vonkajších zdrojov.
I. Kódexy pôsobia ako katalyzátor konštruktívnych zmien a
zaisujú vyrovnávanie sa s vonkajším prostredím.
J. Kódexy zvyšujú zrozumite¾nos zámerov a záujmov organizácie, jej cie¾ov a realizácie.
K. Kódexy prispievajú k uspokojovaniu potrieb majoritných akcionárov.
L. Kódexy zvyšujú otvorenos,
pravdivos a èestnos komunikácie vo vnútri firmy.
M. Kódexy napomáhajú prenosu a integrácií kultúr organizáciám, ktoré pôsobia v rôznych
krajinách (kultúrach) a prispievajú
k zvyšovaniu organizaènej kultúry.
N. Kódexy obmedzujú neetické, nevhodné i nelegálne
požiadavky
spolupracovníkov
na
manažérov organizácie.
O. Kódexy zvyšujú efektivitu najmä v
oblastiach, v ktorých
sa trh málo presadzuje a právo je
slabé alebo neúèinné.
P. Kódexy prispievajú k tomu, že
podnik sa správa
ako dobrý „obèan“ v
spoloènosti.
Q. Kódexy zvyšujú dôveryhodnos
manažmentu, ktorý
dal podnet k ich
tvorbe.
(Bláha, Dytrt, 2003, s. 102)
Nazdávam sa, že tieto kritéria
sú univerzálne použite¾né v akejko¾vek súkromnej, ale i v „štátnej“
firme èi organizácii.
Spoloèná zodpovednos
Znaènú pozornos si získali
dva výskumy, ktoré sú podnetom

Čo kukáš
tak blbo,
nemal si ju
zožrať!

nos komunikácie otvára i tretiu
možnos, a to je schopnos vyvola, stimulova celý rad motívov,
teda prinúti èloveka k èinu, sta novi si priority, dokáza si organi zova èas a prácu a vedie si
vybra spolupracovníkov.
V oblasti aplikácie treba vy -

400 manažérmi, z diskusií so 77
poradcami v právnej oblasti a s
85 predsedami správnych rád.
Prínosy a klady etických kódexov
usporiadal do následných bodov:
A. Etický kódex môže pomôc
manažérom a zamestnancom
zdie¾a spoloèné hodnoty a zoz-

pre tvorbu etických kódexov. Jeden z nich vznikol v britskom
Institute of business Ethics (Ethical Business, 2002;) jeho výsledky sú komparáciou odpovedí na
dotazníky o etických kódexoch z
Ve¾kej Británie z rokov 2001 a
1998. Druhý výskum (Corporate
Codes of Organisation) bol spracovaný pod hlavièkou Medzinárodnej organizácie práce (ILO –
International Labour Organisation) a predstavuje súbor štúdií o
etických kódexoch a rozdielnych
formách ich využitia v USA, v Kanade a v Európe. (Bláha, Dytrt,
2003, s. 102)
Treba poveda, že sú rôzne
námietky proti tvorbe etických kódexov. Jedni ho pokladajú za
akési slohové cvièenie, ktoré má
význam pre verejnos, no nie pre
praktický vplyv na správanie sa
¾udí v organizácii. Ïalšou vecnou
pripomienkou je skutoènos, že v
organizácii pracujú dospelí ¾udia,
ktorí už majú vytvorené svoje
hodnoty, a tak pre nich etický kódex už niè nezmení a že od etického kódexu nemožno oèakáva
zlepšenie ekonomickej situácie v
organizácii, zlepšenie stavu manažérov alebo zamestnancov.
Treba podotknú, že manažér
a ostatní zamestnanci sa navzájom potrebujú, sú spoloène závislí
na prosperite a vôbec existencii
organizácie. Manažérska etika sa
teda netýka iba ve¾kých priemy selných alebo odchodných firiem,
ale je potrebné uplatòova ju všade tam, kde sa riadi. Morálny manažér nemusí by úspešný, ale
aby bol, musí ís ïalej, musí rozširova svoje vedomosti a schopnosti.
Manažérom naháòa uplatòovanie etiky isté obavy a pochybnosti, èi sa im vèas podarí zamestnancov stimulova, èi dokážu
zabezpeèi budúce správanie
svojej organizácie, èi budú
všetkému rozumie, èím vlastne
strácajú èas, ktorý potrebujú na
riadenie budúcnosti svojej organizácie. Manažér vystupuje ako
syntetik, odborník na riadenie celku; analytik je odborník na riadenie a výkon zverených èiastkových èinností. Spomenuté typy sú
nevyhnutné. Etika je cestou k
zlepšeniu medzi¾udských vzahov, v tendenciách budúceho vývoja spoloènosti sa nevyhnutne
musí poèíta s kultúrou a s etickým správaním firiem èi inštitúcií.
pplk. PhDr. Stanislav Pálka,
MV SR
V budúcom èísle: Etika v práci s ¾uïmi: príspevok k pochopeniu etického základu práce manažéra

Upozornenie
Uzávierka budúceho èísla je 11. júna 2013
Redakcia
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Pred 20. rokmi havaroval vrtu¾ník ministerstva vnútra, zomreli dvaja príslušníci PPÚ

Kolegovia na nich stále spomínajú
Dòa 17. júna 1993 došlo k havárii vrtu¾níka Mi–8 Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky. Na
palube tohto vrtu¾níka boli desiati
príslušníci Pohotovostného policajného útvaru z Banskej Bystrice a trojèlenná posádka. Vrtu¾ník
letel z Vojenského výcvikového
priestoru Leš na letisko Sliaè.
Príslušníci PPÚ z Banskej Bystrice vykonávali s vrtu¾níkom Mi–8
vo Vojenskom výcvikovom priestore Leš výcvik v zlaòovaní. Na
spiatoènej ceste z Vojenského
výcvikového priestoru Leš na letisko Sliaè v priestore vrchu Vápenec v lokalite Pustý hrad pri
Zvolene došlo k havárii. V sychravom a hmlistom poèasí vrtu¾ník
pravdepodobne klesol nižšie,
vrtu¾ou zachytil strom a zrútil sa
ved¾a lesnej cesty. Pri havárii došlo k zraneniu všetkých 13 osôb,
ktoré boli na palube vrtu¾níka.
Štyria utrpeli ažké zranenia a deviati policajti utrpeli vážne, ale nie
život ohrozujúce zranenia.

Na následky ažkých zranení
po nieko¾kých dòoch zomreli: dòa
21. 06. 1993 dvadsajedenroèný
príslušník pohotovostného policajného útvaru z Banskej Bystrice ppor. Róbert Lonc a dòa 24.
06. 1993 dvadsapäroèný druhý
pilot npor. Ing. Dušan Kreibik.
Dvadsaštyriroèný príslušník PPÚ
z Banskej Bystrice ppor. Stanislav Dlabáè utrpel zranenia, ktoré
mu už neumožnili návrat do Policajného zboru a musel zosta na
invalidnom dôchodku. Ostatní
zranení sa po dlhodobých lieèeniach vrátili do výkonu služby.
Pribudla pamätná tabu¾a
Od tejto nešastnej udalosti
uplynulo už 20 rokov. Tak, ako sa
výrazným spôsobom zmenil priestor v ktorom k tragickej udalosti
došlo, tak sa zmenil aj život. V
èase leteckej havárie Pustý hrad
bol viac menej zalesneným
priestorom, v ktorom sa len zaèalo odkrýva jedno z najväèších
hradísk na území Slovenskej re-

publiky, respektíve v strednej
Európe. Viacerí z kolegov, ktorí
leteckú haváriu prežili, alebo vtedy pracovali na PPÚ v B. Bystri-

v Policajnom zbore, pripomínajú
túto tragickú udalos a spomínajú
na màtvych kolegov. Na mieste
leteckej havárie dali k 15. výroèiu

ci, už opustili rady príslušníkov
Policajného zboru. Každoroène si
však s kolegami, ktorí ešte slúžia

tragédie zhotovi pamätnú tabu¾u
a pravidelne sa o òu aj starajú.
Táto pamätná tabu¾a, ktorá je

umiestnená na kameni nieko¾kosto metrov od vstupnej brány,
sa stala integrálnou súèasou
Pustého hradu. Pristavujú sa pri
nej aj bežní obèania a èi už
svieèkou alebo malou kytièkou si
uctia pamiatku policajtov, ktorí pri
tejto leteckej havárii zahynuli.
Teraz, pri 20. výroèí kolegovia
opä dali zhotovi pamätnú tabu¾u
k 20. výroèiu. Na každoroèných
stretnutiach, na ktorých sa stretávajú bývalí kolegovia a aj kamaráti, spomíname na kolegov, ktorí
pri tejto leteckej havárii zahynuli,
ako aj na službu v Policajnom
zbore, ktorá týchto ¾udí spája1a.
Ani jeden rok sa nestalo, že by sa
stretnutie nekonalo. Dòa 14. 6.
2013 sa uskutoèní už 20. roèník
týchto stretnutí. A tak na záver
môžeme konštatova, že npor.
Ing. Dušan Kreibik a ppor. Róbert
Lonc sú stále v mysliach kolegov
a kamarátov.
Kolegovia a priatelia

Ude¾ovanie sviatosti birmovania v Ružomberku
Mons. František Rábek, prvý
vojenský biskup – ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky ude¾oval v
Ružomberku sviatos birmovania.
Tento deò sa hlboko zapíše do
sàdc detí zamestnancov ako i samotných zamestnancov OR PZ v
Ružomberku, ktorí v druhú májovú nede¾u, na Deò matiek 12.
mája 2013 prijali z rúk Mons.
Františka Rábeka, za prítomnosti
policajného kaplána npor. PaedDr. Petra Hámora, pôsobiaceho
vo farnosti Policajnej duchovnej
správy pri OR PZ v Ružomberku
sviatos birmovania v kostole
Svätej rodiny v Ružomberku
miestna èas Rybárpole.
Táto nede¾a bude pre prí-

Kvapka krvi na SOŠ PZ Bratislava

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
APRÍL 2013
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
28. o vykonaní sústredenia a
preskúšania psovodov a služobných psov zaradených v module
psovodov a služobných psov pri
poskytovaní pomoci v zahraničí
29. o vykonaní previerok
telesnej zdatnosti príslušníkov
Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
30. o vykonaní streleckej prípravy a previerkových strelieb
príslušníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slo-

venskej republiky zaradených do
III. výcvikovej skupiny
31. o zriadení komisie na
výkup psov pre potreby Policajného zboru
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
8. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 16/2008 o organizačnom poriadku Prezídia Policajného zboru v znení neskorších predpisov
9. o poradných orgánoch prezidenta Policajného zboru
10. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 8/2007 o poskytovaní krátkodobej ochrany osôb

tomných birmovancov a tiež ich
rodinných príslušníkov nezabudnute¾ná. Za prípravu a Udelenie sviatosti birmovania patrí
ve¾ká srdeèná vïaka Mons. Františkovi Rábekovi, ako aj policajnému kaplánovi npor. PaedDr.
Petrovi Hámorovi, ktorý s láskou
otca, chápavosou priate¾a a obetavosou zodpovedne pripravil
všetkých na tento slávnostný
deò.
ÏAKUJEME!
Birmovanci s rodinami
a priate¾mi, Ružomberok

Stredná odborná škola PZ Bratislava v spolupráci s
Národnou transfúznou stanicou Bratislava – Ružinov
zorganizovala dòa 07. 05. 2013 hromadný odber krvi.
Z radov poslucháèov darovalo krv 59 dobrovo¾ných
darcov. Za tento humánny èin – darovanie vzácnej
tekutiny, ktorá môže zachráni život inému èloveku
– všetkým darcom, poslucháèom školy chceme touto cestou vyslovi uznanie.
Ïakujeme!
kpt. Mgr. Miroslava Velèická
SOŠ PZ Bratislava

Spomíname
Dòa 29.5.2013 uplynie pä rokov od tragickej smrti
nášho kolegu kpt. Jána Pendráka.
Spomínajú rodina a kolektív OO KR PZ v Prešove.
Kolektív operaèného odboru KR PZ v Prešove.
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