
 Èo vás na po ra de za uja lo?
Po ra du cha rak te ri zo va lo ve¾ké

množstvo èí siel, ale je cí ti�, že
pre zí dium podstatne prehåbi lo
ana ly tickú èinnos�, a to je dobre.
Tým, že sú okres ní riadi te lia spo -
lu, ve dia lepšie po rovná va�, vi dia,
že èo sta èí u nich do ma, ne mu sí
obstá� v konku rencii ïalších. Z
nášho poh¾a du bo li pre zen to va né
vý sled ky dob rým zákla dom pre
ïalší po sun v pro ce se bu do va nia
sys té mu hodno te nia jednotlivcov
a útva rov s pre po je ním na dispo -
ni bilné fi nanèné prostriedky. Tro -
chu mi chý ba lo za po je nie ce -
loslo venských útva rov do týchto
po rovná va ní, me nej sa ho vo ri lo o
ich po die le na ce loslo venských
výsledkoch. A je tiež jas né, že
bu de ešte nut né popra co va� na
opti ma li zá cii poètov po li cajtov v
jed not li vých re gió noch v zá vis los -
ti na ná pa de trestnej èin nos ti,
rozlo he, po ète oby va te ¾ov… Je to
sí ce zlo ži tá té ma, ale fakt sa tým
ve de nie už zaobe rá dlho a stá le
nie je na kon ci.
 Rok 2013 opti kou OZP?
Rok bol pre od bo ry mi mo -

riadne �ažký najmä z h¾a diska fi -
na li zá cie no ve ly zá ko na è. 328.
Výsledkom je ná sled ná sta bi li zá -
cia oso bitné ho úètu. Je to najdô -
le ži tejší predpoklad pre bu dúc -
nos�. Ne dá mi v tejto sú vislosti
spo me nú� množstvo fám, kto ré

ešte stá le ro tu jú v rôznych obme -
nách po ce lom vnútre. Je to až
ne po cho pi te¾né, že ich do ká žu
prevzia� a ší ri� aj vzde la ní, skú se -
nejší ¾u dia a èlo vek po tom za ène
ma� oba vu o ich gra motnos�.
Ako by si niekto rí ani neuve do mo -
va li eko no mickú rea li tu, v kto rej
ži je me. Verným zrkadlom týchto
de formá cií je aj ne ustá le po -
rovná va nie s podmienka mi po li -
caj tov v iných kra ji nách – na po -
spol ne od bor né a ve¾mi skresle -
né. Naozaj som mno ho krát zde -
se ný zo spô so bu mysle nia niek-
to rých ko le gov a z to ho, akú ma -
jú sla bú pa mä�. Ve¾mi však ško -
dia to mu, èo je najdô le ži tejšie, a
to je za cho va nie oso bitné ho sys -
té mu so ciálne ho za bezpe èe nia .
 Stá le sa hlá sia záujemco -

via o dru hý, ci vilný dô cho -
dok…

Je to pro blém mi nis ter stva
prá ce, my si len strá ži me, aby
tieto po ku sy ne ma li ni ja ký do sah
na sta bi li tu oso bitné ho sys té mu
so ciálne ho za bezpe èe nia po li -
cajtov a pro blém mu sí v ko neè -
nom dôsledku vy rie ši� to to mi nis -
ter stvo.
 Frek ven to va nou té mou

bo lo aj ESO?
Áno a pri po me nul by som, že

ani ku koncu ro ka sme ešte ne -
do siahli spra vodli vos� v odme òo -
va ní obèianskych za mestnancov,

kto rí prešli z iných zlo žiek do cen-
tier pod po ry. Tre ba pri po me nú�,
že centrá pod po ry ma jú ro bi� ser -
vis pre Po li cajný zbor, zodpo ve -
da jú za utvá ra nie podmie nok pre
kva litnú prá cu po lí cie. Centrá by
sa ne ma li usi lo va� do po lo hy
tých, kto rí diktu jú podmienky, za
akých má Po li cajný zbor fungo -
va�. Centrá sú servi som, nie úra -
dom. K výstrojným sú èiastkam,
kde hod no tí me si tuá ciu ako zlep -
šu jú cu sa, oèa ká va me, že po ža -
do va nú úro veò za bezpe èe nia do -
siahne me ku koncu pr vé ho polro -
ka 2014. No a ne vyhli sme sa
proble ma ti ke ne rovno mernosti
pra covné ho èa su. Tá to té ma ve¾ -
mi pul zu je, pro blém je v tom, že
sta via pro ti se be priam an ta go -
nis tic ky dve sku pi ny po li cajtov,
kto rí ne ve dia nájs� spo loènú reè.
My sme za utvo re nie spra vodli vé -
ho a vy rov na né ho sys té mu, kto rý
by po li cajtov ne poškodzo val. Je
však jas né, že aký ko¾vek sys tém
ne mô že uspo ko ji� všetkých. Z
poh¾a du bu dúcnosti zbo ru zdô -
razòu je me potre bu vy bu do va nia
me cha nizmu ka riérne ho rastu,
kto rý na do bu dol ešte väèší vý -
znam predåže ním do by služ by z
15 na 25 ro kov. Má me emi nentný
záujem, aby bo li v zbo re mo ti vu -
jú ce podmienky na zotrva nie v
po lí cii a pl né pro fesné uplatne nie
schop nos tí. Aby som však zhrnul
postre hy k po ra de: vý sled ky ok -
re sov uka zu jú na rozdie ly, kto ré
mô žu mo ti vo va�, dô le ži té je, aby
po znat ky z po ra dy riadi te lia pre -
niesli pocti vo do mov, rozprá va li s
¾uïmi, spo loène uva žo va li nad
ces ta mi, ako sa pohnú� ïa lej, k
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Na snímke z¾a va: Ma rián Magdoško, podpredse da OZP v SR, An na Nellberg, pre zi dentka Euro COP–u,
Mi ro slav Lit va, predse da OZP v SR, ¼u bo mír Ábel, vi ce pre zi dent PZ, Ti bor Gašpar, pre zi dent PZ, ná rodný
po li cajný ko mi sár Bengt Svenson, Sandra Hulgren Stenstrom a Fia Lundbäck, obe Ná rodná po li cajná ra -
da, Le na Nitz, predsedníèka švédskych po li cajných odbo rov, I. vi ce pre zi dent PZ Mi lan Lu èanský, Ja ro slav
Pa ¾ov, riadi te¾ Úra du medzi ná rodnej po li cajnej spo lu prá ce PPZ

Euró pa sme ru je k utvo re niu mi ni málne ho štandardu ná rodných po lí cií v EÚ
Ve de nie Pre zí dia PZ ne dáv no zvo la lo pra vi delnú po ra du
kraj ských riadi te ¾ov PZ a na òu bezprostredne nadvä zo va -
la „ve¾ká“ po ra da všetkých okresných riadi te ¾ov PZ, kto rá
sa ko ná len dvak rát roène. Tá to bo la zá ko ni te ve no va ná
výsledkom ro ka 2013 a zú èast ni lo sa na nej aj ve de nie
OZP v SR. O priblí že nie re dakcia PO LÍ CIA po žia da la pred-
se du OZP v SR Mi ro sla va Lit vu.

Myšlienka mesiaca: Rýchlo jazdíš, pomaly ťa ponesú.

Ve de nie slo venskej po lí cie
pri ví ta lo švédskych ko le gov

Na pozva nie pre zi den ta PZ gen. Ti bo ra Gašpa ra v dòoch 29. až
31. ja nuá ra 2014 Slo ven sko na vští vi la de le gá cia švédskej po lí cie, ve -
de ná jej najvyšším predsta vi te ¾om Bengtom Svenso nom spo lu s de le -

gá ciou švédskych po li cajných odbo rov. Ne chý ba -
la pre to na Slo ven sku už zná ma pre zi dentka
Euro COP–u An na Nellberg, ako aj predsedníèka
švédskych po li cajných odbo rov Le na Nitz. Na
spo loèných ro ko va niach sa obe stra ny obozná mi -
li so štruktú rou po li cajných zbo rov a s problé ma -
mi, kto ré aktuálne riešia, v po po ludòajších ho di -
nách prišla na rad aj odbo rárska pro ble ma ti ka.
Ïalším kro kom v rozví ja jú cej sa spo lu prá ci bu de
návšte va slo venskej po li cajnej de le gá cie vo

Švéd sku s cie¾om spresni� pro jek ty, kto ré nám mô že švéd ska stra na
po núknu� najmä v ob las ti vzde lá va nia, ale aj v ïalších oblastiach po -
li cajnej prá ce.

–red–
(Bližšie k návšte ve v rozho vo re s predse dom OZP v SR Mi rosla -

vom Litvom)

Vyhlásenie Odborového zväzu
polície v SR k policajnej akcii 

v Moldave nad Bodvou 
Odborový zväz polície v SR so znepokojením

vníma pretrvávajúce útoky na prácu polície v
prípade zásahu v rómskej osade pri Moldave
nad Bodvou dňa 19. júna 2013. Napriek meri-
tórnym stanoviskám kompetentných orgánov v
pôsobnosti MV SR aj s odstupom pol roka
dochádza k permanentnému znevažovaniu a
spochybňovaniu práce polície aj osobami,
ktoré v rómskej osade nikdy neboli a opakova-
ným šírením preukázateľne nepravdivých
informácií sa pokúšajú manipulovať verejnú
mienku. 

Odborový zväz polície dochádza k záveru, že
skutočný motív týchto atakov na Policajný zbor
je politický. Z obáv pred takouto mediálnou
manipuláciou doteraz mlčia aj tí, ktorí veľmi
dobre poznajú realitu v rómskych osadách,
keďže ich sem často zavedú pracovné povin-
nosti – či už sú to poštári, policajti, zdravotníci
alebo sociálni pracovníci. Odborový zväz polí-
cie v SR preto v záujme objektívneho uzatvore-
nia prípadu víta postup Generálnej prokuratúry
SR. Príslušníkom PZ, ktorí sa zúčastnili na spo-
menutej akcii v rómskej osade a sú členmi
odborov, je Odborový zväz polície v SR pripra-
vený poskytnúť právnu ochranu v zmysle plat-
ného štatútu.

Vyhlásenie schválilo vedenie OZP v SR 29. 1.
2014 a Predsedníctvo OZP v SR na svojom zasa-
daní 31. januára 2014. 



„Odmie tam, aby sa na Slo ven -
sku vytvá ra la at mo sfé ra, že ak
po li cajt po uži je prostriedky, kto ré
mu umož òu je zá kon, že to je v

rozpo re s ¾udský mi prá va mi, to
po tom tí po li caj ti sú nám na niè.
Pre to chcem, aby po li caj ti na Slo -
ven sku ve de li, že vlá da Slo -

venskej re pub li ky za ni mi jedno -
du cho sto jí,“ uvie dol predse da
vlá dy pre no vi ná rov.

Po lí cia je pod¾a pre mié ra na
to, aby po má ha la a chrá ni la, ale
tam, kde je to ne vyhnutné, po uži -
la aj si lu v rám ci pra vi diel sta no -
ve ných zá ko nom. Do dal, že
nepri šiel hodno ti� in ten zi tu po li -
cajné ho zá sa hu v rómskej osa de
v Molda ve nad Bodvou z jú na mi -
nu lé ho ro ku, kto rá vy vo la la kri ti ku
niekto rých mi movládnych orga ni -
zá cií i ombudsmanky Ja ny Du -
bovco vej.

Návšte va po li cajné ho odde le -
nia pod¾a Fi ca ne bo la vopred plá -
no va ná, keïže však bol slu žobne
na návšte ve re gió nu, ne da lo mu,
aby sem na krát ko ne za ví tal. 

„Niekto ré vyhlá se nia, ve ¾akrát
aj ne zodpo vedné, kto ré bo li uro -
be né pro ti po lí cii, povzbudzu jú
rôzne živ ly a neprispô so bi vých.
Mo jou úlo hou, a uro bil som to s
ve¾kou ra dos�ou, bo lo povzbu di�
po li cajtov,“ po ve dal. Ide pri tom

pod¾a ne ho o pod po ru po lí cie na
ce lom úze mí SR. Oblas� Molda vy
nad Bodvou ozna èil za ve¾mi
�ažký re gión s tým, že v pô -
sobnosti obvodné ho po li cajné ho
odde le nia je zhru ba 4 500
neprispô so bi vých ¾u dí, èo je prak -
tic ky jed na štvrti na oby va te ¾ov.

Pre mi ér spo lu s mi nistrom
vnútra Ro bertom Ka li òá kom ho -
vo ri li aj s ko šickým kraj ským po li -
cajným riadi te ¾om Ju ra jom Bu ku -
šom. Té mou bo li aj opatre nia na
vý me nu po li cajnej tech ni ky, ná -
kup áut a po èí ta èov, èi oble èe nia.

V sú vislosti s vy jadre nia mi
ombudsmanky tý ka jú ci mi sa aj
po li cajné ho zá sa hu v Molda ve
nad Bo do vou pre mi ér zo pa ko val,

že Du bovco vá ve ci po li ti zu je. Za
ra cio nálnu ozna èil myšlienku
predse du NR SR Pav la Pašku o
možnom pre su ne síd la ombuds-
manky z Bra ti sla vy do Ko šíc. „Ak
si mys lí pa ni Du bovco vá, že vy -
rie ši pro blém tým, že bu de ro bi� v
Bra tisla ve tla èo vé konfe rencie a
bu de v podsta te iba ne ustá le úto -
èi� na rôzne inšti tú cie, tak je na
ve¾kom omy le,“ po ve dal Fi co.

Mi nister Ka li òák pred no vi -
nármi ob ha jo val mi nu lo roèný zá -
sah kuklá èov v miestnej rómskej
osa de Bu du lovská ako oprávne -
ný. Aj vïa ka tejto akcii bo li pod¾a
ne ho zís ka né informá cie k 15
trest ným èi nom. Oce nil prá cu po -
li cajtov v Molda ve nad Bodvou s
tým, že napriek zlo ži tým pod-
mienkam je tu po merne vy so ká
miera objasne nosti trest ných èi -
nov.            (TASR, 1. 2. 2014)
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Návšteva premiéra na OO PZ v Moldave nad Bodvou vzbudi-
la veľký záujem médií

„Do Molda vy nad Bodvou som pri šiel povzbu di� po li cajtov,“ vra ví R. Fi co

Po li cajný zá sah v Molda ve
skon èil kri ti kou po li cajtov. Tých
mu žov zá ko na, kto rí sú v osa de
Bu du lovská a Drie no vec kaž dý
deò. Tých mu žov zá ko na, bez
kto rých sprie vo du do osád nev -
kro èia ani zdra vot ní ci èi so ciálni
pra cov ní ci. Vla ni ma li 236 vý -
jazdov na Bu du lovskú a 171 do
Drie novca. Bo li tam nielen kvô li
ma jetko vej kri mi na li te, priestup -
kom ale aj pre to, aby po èas
vyplá ca nia dá vok rieši li su sedské
spo ry v osa de Bu du lovská, kde
ži je na ma lom priesto re 1 400
Ró mov. Prie mer trestnej èin nos ti
oby va te ¾ov tejto osa dy je nie -
ko¾ko ná sobne vyš ší ako je prie -
mer za ce lé Slo ven sko. Zo 404
oby va te ¾ov prihlá se ných na Bu -
du lovskej è. 26, 28, 30, 32, je 112
trestne zodpo vedných, z nich je
64 osôb s kri mi nálnou mi nu los�ou
a do ko py spá cha li 493 trest ných
èi nov. Ho vo ri� o tom, že ide o
bezproblé mo vú ko mu ni tu asi pre -
to nie je na mieste. Po po li cajnej
akcii do šlo k objasne niu 15 trest -
ných èi nov krá de ží vlá ma ním,
kto ré pria mo sú vi se li so zís ka ný -
mi informá cia mi. Napriek to mu,
že väèši na z osôb, kto ré bo li po -
èas akcie predve de né a vo èi kto -
rým bo li po uži té do nu co va cie
prostriedky, sú nieko¾kokrát súd -
ne tres ta ní re ci di vis ti (je den do -
konca 16x), nieko¾ko akti vistov a
najmä pa ni ombudsmanka vy hlá -
si li rozsu dok nad po li cajtmi, že sú
vinní za po ru šo va nie ¾udských
práv. Bez sú du, bez dô ka zov.
Presne ako v pä�de sia tych ro -
koch mi nu lé ho sto ro èia.

V posledných dòoch sa mi do -
sta lo na týchto stránkach mi mo -
riadnej po zor nos ti zo stra ny pred-

sta vi te ¾ov tejto sku pi ny. Ako pr vá
sa za ra di la pa ni Kompa ní ko vá,
kto rá od sto la odsú di la po li cajtov
len na zákla de po ci tu. Najprv za
to, že ne rešpektu jú pre zumpciu
ne vi ny ale za budla, že je di ným
obvi ne ným v kauze je po lí cia a jej
žiadnu pre zumpciu ne u zna la. Po -
tom odsú di la po li cajtov za
7–roènú ši ka nu Hedvi gy Ma li no -
vej napriek to mu, že re zort vnút-
ra ani žiadny po li cajt na tejto
kauze ne pra cu je od septembra
2006 a te da ani ne moh li ni ko ho
ši ka no va�.

Neskôr sa ku kri ti ke akcie v
Molda ve pri da li p. Ra fael, p.
Lajèá ko vá, p. Bu raj a p. Si by la.
Pod¾a ich sta no vis ka – ja a ani
po li caj ti ne ma jú prá vo na svoj ná -
zor, nesmiem po ve da� no vi nárke,
že sa mý li a už vô bec nesmiem
upo zorni� na to, že ombudsman -
ka ne dodrža la zá kon, veï to bo -
lo len ta ké „ma lé po ru še nie“ a to
je do vo le né.

Akti visti, no vi ná ri aj ombuds-
manka… Nikto z nich sa ne za stal
práv väèši no vé ho oby va te¾stva v
Molda ve nad Bodvou, kto ré je
denno denne te ro ri zo va né ¾uïmi
zo so ciálne vyèle ne ných sku pín.
Vzni ká nám tu ra sa nad¾u dí, kto -
rá všetko vie, všetko vi de li a vša -
de bo la trikrát a kto rá sa zastá va
práv jed nej sku pi ny a úplne odo -
pie ra prá va všetkým ostatným. O
té ze, že Ró mo via kradnú, le bo sú
chu dobní, sa ešte dá disku to va�.
Ale chu do ba cti ne tra tí, s chu do -
bou ne sú vi sí, že sú neslušní, že
odo pie ra jú svo jím de �om vzde la -
nie, keï ich ne púš�a jú do ško ly,
ale bo že ne ve dia vy sy pa� sme ti
do prista ve ných kontajne rov. Slo -
vá ci ra sisti nie sú, ne va dia im Ró -

mo via, Ara bi ani Azia ti. Va dia im
¾u dia, kto rí sú neprispô so bi ví, kto -
rí ne ustá le po ru šu jú zá kon. A s
tý mi mu sí me uro bi� po ria dok. Bez
oh¾a du na farbu ple ti.

Po lí cia vždy sto jí na stra ne zá -
ko na. Akti visti už za budli na to,
keï sa po li caj ti po sta vi li na obra -
nu rómskych osád pred extré -
mista mi v Ša rišských Mi cha ¾a -
noch ale bo v Spišskom Pod hra -
dí? Pre èo vte dy ne ho vo ri li o po ru -
šo va ní ¾udských práv, keï si po lí -
cia vyslú ži la kri ti ku väèši no vej
spo loènosti? Kde bo li mi mo -
vládky v ro ku 2004, keï Dzu -
rindo va vlá da po vo la la na nez -
vládnu te¾ných Ró mov his to ric ky
prvýkrát od re vo lú cie ar má du?
Ale bo kri èia len vte dy, keï je mi -
nister inej farby po li tic ké ho spekt -
ra ako je tá ich? Tá to ra sa nad¾u -
dí, kto rá je schop ná odo pie ra�
prá va tým, kto rí ma jú iný ná zor,
od sto la vyslo vi� súd nad po li -
cajtmi a ¾u dia, kto rí ma jú krátku
pa mä�, to nie je mo ja krvná sku -
pi na. Vo èi týmto ¾u ïom som zjav-
ne ra sis ta.

Dá my a pá ni z mi movládnych
orga ni zá cií, ja som váš terè. Ne -
chajte po li cajtov pra co va�, po má -
ha� ¾u ïom, kto rí sú denne kon -
fron to va ní s rea li tou, akú si vy ne -
vie te v Bra tisla ve predsta vi�, a
ne robte z nich ali bistov. Le bo raz
sa aj vám mô že sta�, že bu de te
potre bo va� ich po moc. A po li cajt
ne za siahne ra zantne len pre to,
le bo sa bu de obá va� kri ti ky za to,
že ochra òu je prá va tých, kto rých
sú po ru šo va né.

Ro bert Ka li òák
Au tor je mi nister vnútra

(Sme, 29. 1. 2014)

Pozn. red: Keïže re dakcia
Sme po núkla ne ma lú èas� èlán ku
len v spoplatne nej èasti Pia no,
re dakcia PO LÍ CIA po žia da la ho -
vorcu mi nis tra vnútra Iva na Ne tí -
ka o zasla nie pl né ho zne nia èlán -
ku, kto rý zve rejòu je me.

Dòa 7.2.2014 rá no oko lo
08,00 hod. za sta vi la 41–roèná
že na pri rekreaènej èasti Aniè ka
v Ko ši ciach po li cajné au to PMJ
KR PZ Ko ši ce po èas vy ko ná va -
nia hliadko vej služ by, pri èom
po li cajtom ozná mi la, že jej
15–roèná dcé ra ušla zo ško ly a
prostredníctvom so ciálnej siete
ozná mi la ka ma rátkam, že jej
ostá va len pár ho dín ži vo ta. Po
tom, ako mat ka po skyt la po li -
cajtom potrebné úda je a po pis
dcé ry, po li caj ti za èa li po oso be
okamži te pátra�. V èasti zv.

„Súdky“ spo zo ro va li v dia¾ke
oso bu, kto rá ute ka la k bre hu
rieky a sko èi la do vo dy. Oba ja
po li caj ti ne vá ha li a za dievèa -
�om, kto ré sa na chádza lo asi 10
metrov od bre hu, sko èi li do Hor -
ná du. Dievèa vy tiahli na breh,
pri èom po èas záchrannej akcie
sa brá ni lo a sna ži lo sa zakro èu -
jú cim po li cajtom vytrhnú�.
Následne bo la na miesto pri vo -
la ná le kárska po moc. Za
asistencie po lí cie dievèa pre -
viezli záchra ná ri do ne moc ni ce
na vy šetre nie.

Ko šickí „péemjeèká ri“ za chrá ni li mla dé
dievèa, kto ré sa chce lo v Horná de uto pi�

Som ra sis ta!
Za viac ako 10 ro kov v po li ti ke je o mne zná me, že s mé -
dia mi nezvyknem vies� súdne spo ry. Napriek to mu, že
èas to uvádza jú skresle né informá cie, po lo prav dy ale bo aj
úèe lo vé ne prav dy. Pred no vi nármi neute kám. Na opak, ve -
nu jem im dos� èa su, zdví ham im te le fón, sna žím sa im ve -
ci osobne vysvet¾o va�. Nieke dy dis ku tu je me me nej a ino -
ke dy viac emo tívne.

Povzbu di� po li cajtov v ich prá ci bo lo pod¾a pre mié ra Ro -
ber ta Fi ca cie¾om je ho dnešnej návšte vy na obvodnom
po li cajnom odde le ní v Molda ve nad Bodvou (okr. Ko ši ce
oko lie).

Po ho to vý zá sah za chrá nil ži vot mla dé ho dievèa �a: (v¾a vo)
nstržm. Da mián Zlacký a práp. To máš Se man
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 Vi tajte v Bra tisla ve! Ste
prvýkrát na Slo ven sku?

Prvýkrát. Ale mo ja ko le gy òa
An na Nellberg tu už bo la viackrát,

ve ¾a som sa od nej dozve del
najmä o prá ci va šich odbo rov.
 Pre slo ven ské ho lai ka je

prekva pu jú ce, že pri plo che
Švéd ska, kto ré je takmer de -
sa�ná sobne väèšie ako Slo ven -
sko, má te 9,2 mi lió na oby va te -
¾ov. Ale aj tak je va šich 20–ti síc
po li cajtov v po rovna ní s na ši mi
poèta mi má lo…

Je to na še špe ci fi kum, s va ším
po li cajným pre zi dentom sme sa
však zhodli, že úlo hy po lí cie sú v
obidvoch kra ji nách prak tic ky na
sto percent rovna ké, mu sí me bo -
jo va� pro ti zlo èi nu a chrá ni� obèa -
nov, aby ma li po cit bezpe èia.

 Vi dí te mož nos ti spo lu prá -
ce medzi švéd skou a slo ven -
skou po lí ciou? Mys lím si, že by
sme sa ma li èo od vás uèi�.

Za tia¾ sme bo li v po lo he dialó -
gu, vzá jomne sme sa obozna mo -
va li s podmienka mi prá ce, ho vo ri -
li sme o orga ni zá cii po lí cie, a ve -
rím, že keï va ši re pre zen tan ti prí -
du k nám, bu de me už konk -
rétnejší. Má me ve ¾a rovna kých
ale bo ve¾mi po dob ných prob lé -
mov, niekto ré však rieši me iným
spô so bom, ale k to mu sa prá ve
te raz do sta ne me a ve rím, že sa
mô že me vzá jomne pouèi�. Vo
funkcii som siedmy rok, pre šiel
som už viace ro kra jín a v kaž dej
sme na šli nieèo, z èo ho sme sa
moh li pouèi� a prevzia� dob ré
myšlienky.

 Aké úlo hy aktuálne rieši te
v sme re dovnútra zbo ru?

Z po zí cie za mestná va te ¾a naj-
viac dis ku tu je me o pla toch a
dåžke pra covné ho èa su. To je tra -
diène najdisku to va nejšie. Te raz
však rieši me aj otáz ku úrovne na -
šich informaèných techno ló gií,
zdá sa nám, že na še sy sté my
ešte nie sú do ko na le pre po je né a
vzá jomná informo va nos� zlo žiek
by sa ma la zlepši�. Súhla sím s
po li cajtmi, kto rí sa k to mu kri tic ky
sta va jú, kri ti ka má objektívny zá -
klad.
 Ako ste spo kojný s po li -

cajným tí mom, kto rý riadi te?
Ich kva li ta, vzde la nie, vernos�?
Po èul som, že o prá cu vo švéd -
skej po lí cii je ve¾ký záujem.

Áno, má me dosta tok žiada te -
¾ov. Roène pri be rá me oko lo
600–700 uchádza èov do vstup-
ných kurzov, záujem je zhru ba
de sa�ná sobný. Po li caj ti sú verní
svo jej prá ci, ve¾mi ma lý po èet
skon èí pred penzijným ve kom.
Švéd ska po lí cia pod¾a mòa od -
vádza ve¾mi dobrú prá cu, ale ve -
rím, že sa ešte dá zlepši�. Èa ká
nás ve¾ká reštruktu ra li zá cia. V re -
la tívne krátkom èa se sme na bra li
ve ¾a mla dých, kto rí si zakla da jú
ro di ny, mu sí me pra co va� na ich
sta bi li zá cii. Švéd ska po lí cia má
vy so kú mo rál ku a ve¾kú em pa tiu
k svo jej prá ci. Ak to zhr niem, som
na švéd sku po lí ciu hr dý.
 Ako je vní ma ná ve rej nos -

�ou?
Z h¾a diska ve rejnej mienky

patrí me medzi najdô ve ry hodnej -
šie inšti tú cie, z ve rejných úra dov
je vyššie len zdra votníctvo.
 Švéd ska po lí cia je zná ma

vy so kým po die lom žien, ho vo rí
sa až o 40–percentách…

Pria mo medzi príslušníkmi po -
lí cie je to 30 percent, má me ešte
asi 8–ti síc obèianskych za mest -

nancov, kde je po diel žien ešte
ove ¾a väèší, tak že v prie me re to
mô že pa so va�.
 Do ká žu sa v ta kom po die -

le uplatni�?
Že ny u nás ro bia prak tic ky

vša de – s vý nimkou si lo vých út -
va rov, nie sú v jed not kách rýchle -

ho na sa de nia a v zahra nièných
mi siách.
 Èas nás tla èí, pár slov na

zá ver? Ne ja ké pria nie?
Dú fam, že Švéd sko získa v

ho ke ji zla tú! (smiech)

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

„Má me ve ¾a rovna kých ale bo ve¾mi po dob ných prob lé mov“
Pozva nie pre zi den ta PZ gen. Ti bo ra Gašpa ra na návšte vu
Slo ven s ka pri jal najvyšší predsta vi te¾ švédskej po lí cie,
ná rodný ko mi sár Bengt Svenson (r. n. 1953). Na poh¾ad
pô so bí ve¾mi cha rizma ticky, má po ves� èlo ve ka, kto ré ho
zá klad nou riadia cou me tó dou je dialóg, disku sia. Napriek
na huste né mu pro gra mu návšte vy v Bra tisla ve po skon èe -
ní prvej èasti ro ko va nia odpo ve dal re dakcii PO LÍ CIA na
nieko¾ko otá zok.

Tibor Gašpar a Bengt Svenson sa dohodli na rozvoji spoluprá-
ce

Najvyšší predsta vi te¾ švédskej po lí cie Bengt Svenson pre re dakciu PO LÍ CIA:

 Aká je od bo ro vá orga ni zo -
va nos� v švédskej po lí cii?

Oko lo 95 percent.
 Èlenmi sú len príslušní ci

po lí cie?

Áno, len po li caj ti.
 V akom ste vz�a hu k slu -

žobné mu ve de niu?
V dobrom, pra cu je me v dob rej

klí me pre roz ho vo ry, pre dialóg.
Rešpektu je me sa vzá jomne, aj
rozdielnos� na šich úloh, ale má -
va me aj stre ty, kde sa ve¾mi tvr -
do kla dú ar gu men ty na stôl.
 Je po zí cia odbo rov za kot -

ve ná v le gisla tí ve?
Áno, najdô le ži tejšie ob las ti.

Napríklad má me na tom to zákla -
de uzatvo re nú do ho du o pla toch
na obdo bie troch ro kov, ten to
sys tém fun gu je už viac ako de sa�
ro kov. V zá ko ne je za de fi no va né,
kto ré pro blé my sa mu sia pre ro ko -
va� s odbormi.
 Napríklad?
Napríklad pre lo že nie po li caj ta

na iné miesto. Mu sí sa dospie� k

do ho de oboch strán. Èas to ro ku -
je me o možnostiach zlepše nia
pra covné ho prostre dia, dis ku tu je -
me a spo loène h¾a dá me rieše nia.
 Aký hlavný pro blém rieši -

te? Predpokla dám, že po vie te –
pla ty…

Áno.
 Kto ré ïalšie?
Pla ty sú perma nentnou té mou.

Pla ty a pra covné prostre die. Prá -
ve vo chví li, keï sa tu rozprá va -
me, do ma be ží ro ko va nie o po èí -
ta èo vých systé moch v po lí cii,
potre bu je me skva litni� informaèné
sy sté my. A tiež pra cu je me na
tom, aby sa po li cajné vzde la nie
zme ni lo na vy so ko škol ské.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Re dakcia PO LÍ CIA ho vo rí s predsedníèkou švédskych po li cajných odbo rov Le nou Nitz

„V po lí cii má me 95–percentnú odbo ro vú orga ni zo va nos�“
Èlen kou švédskej po li cajnej de le gá cie bo la aj Le na Nitz,
predsedníèka švédske ho po li cajné ho od bo ro vé ho zvä zu
(Po lisförbundet), kto rá je zá ro veò aj predsedníèkou Se -
verskej po li cajnej únie Nordiska Po lisförbundet (NPF).
Moh la nám ve no va� len nieko¾ko mi nút.

L. Nitz

Tak ako v predchádza jú cich
ro koch, aj ten to rok OZP v SR
vyzýva všetkých za mestnancov
Mi nis ter stva vnútra SR, aby
pouká za ním 2% z da ní z príjmu
za rok 2013 prostredníctvom
OZP v SR po moh li ko le gom,
kto rí sú preu ká za te¾ne na ta kú -
to po moc od ká za ní. Te raz je
aktuálny èas!

Ná vod je jed no du chý. Je
potrebné vyzdvihnú� si na jed -
not kách ale bo centrách pod po -
ry /mzdo vé uètárne/ tla èi vá
„Pot vrde nie o zapla te ní da ne“ a
z we bo vej strán ky OZP v SR
stiahnu� tla èi vo „Vyhlá se nie o
pouká za ní su my do výš ky 2%
zapla te nej da ne z príjmov fy -
zickej oso by…“ – to to tla èi vo
vyplni� pod¾a predtla èe a podpí -
sa�. Vyplne né a podpí sa né tla èi -
vo odovzda� v termí ne do
30.04.2014 na miestne prísluš -
ný da òo vý úrad – úrad fi -
nanènej sprá vy.

Sku toène je to mi ni mum èin -
nos tí v záujme po mo ci blížne -
mu. Ukážte pro sím, že nie sme
¾a hostajní k problé mom na šich

blížnych! Vo ve ¾a ve ciach po -
môc� ne do ká že me. Skrom nou
fi nanènou po mo cou však mô že -
me prispie� všetci – bez to ho,
aby nás to stá lo èo len je den
cent.

Uve do mu je me si sku toènos�,
že mno hí z vás už na rôzne
uš¾achti lé ciele viac ro kov pri-
spie va jú. My však chce me oslo -
vi� sku pi nu tých, kto rí 2% da ne
zo svojho príjmu do sia¾ po ne -
chá va jú na rozde ¾o va nie mi nis -
ter stvu fi nancií a ne pou ka zu jú
ich na konkrétny úèel. Dô vo dov
mô že by� viac. Pri ich zis�o va ní
sme však najèastejšie „obja vi li“
¾a hostajnos�. Skúsme pre ko na�
sa mi se ba a ne chysta� si už te -
raz vý ho vorky, ako sme na to
po za budli, nikto nás ne oslo vil,
ne ve de li sme, ako to tre ba uro -
bi�… a po dobne. Sta èí mi ni mum
na šej èin nos ti, aby sme po moh li
dru hým. Skúsme tieto èin nos ti
reali zo va� as poò ako vý raz vïa -
ky za to, že my tú po moc ne -
potre bu je me. V tejto chví li…

Pa vol Mi cha lík, 
podpredse da OZP v SR

Dve percentá z va šich da ní: Po môžme
ko le gom v tiesni! Niè nás to ne sto jí….

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís -

la je 10. marca 2014

Redakcia

V tomto čísle sme sa roz-
hodli venovať aj problematike
dostatku, resp. dostupnosti a
prehľadnosti legislatívnych a
interných noriem, ktorými sa
majú riadiť policajti a zamest-
nanci MV SR pri svojej práci.
Pre PZ je už testovanie znalos-
tí noriem aj súčasťou pravidel-
ného hodnotenia. Každý za -
mest nanec by mal mať tieto
normy k dispozícii, okrem pri-
ntových verzií je – malo by byť
– naj dostupnejším spôsobom
vy užitie intranetu MV SR. Otáz-
ka: myslíte si, že v tomto smere
MV SR zabezpečuje zamest-
nancom dobrý, kvalitný servis
pre každodennú prácu?

S takýmto podnetom sme sa
obrátili na všetkých predsedov
našich základných organizácií
s prosbou o názory, pripomien-
ky či návrhy na zmenu a zlep-
šenie, ktoré redakcia posunie
zodpovedným pracovníkom re -
zortu. Prinášame len výber z
niektorých reakcií. (pre rov-
nosť podmienok sú mená a
zaradenie pisateľov v redakcii,

hoci mnohí súhlasili aj so zve-
rejnením identity)

Chceme plné znenia!
Chýba značná časť pôvodných

interných noriem v platnom znení
(ich pravidelná aktualizácia a
vykonávanie zmien). Je zverejne-
ný nový interný predpis, ktorý
mení a dopĺňa nejaký starší,
avšak najprehľadnejšie je vyko-
nať zmeny a zverejniť aj  v celom
platnom znení pôvodný interný
predpis... Chýba možnosť vyhľa-
dávania interných predpisov spô-
sobom ako na internete (napr. v
Google) podľa hesla napr. zadáš
„služobné zbrane“ a nájde ti plat-
né predpisy k služobným zbra-
niam – volá sa to vyhľadávanie v
neštruktúrovaných databázach.
Podobne funguje pri fyzickom
ukladaní interných predpisov líst-
kovnica. Je to taký problém?

Zaspali sme...
Ak sa mám stručne a kultivo-

vane vyjadriť k predmetnej otáz-
ke, tak na mieste je potrebné kon-
štatovať, že v tejto oblasti  si PZ
nevšimol, že už sme  v 21. storo-
čí, zaspal dobu a dá sa povedať,
že sme v dobe kamennej. Všetky
právne normy by mali byť v elek-

(Pokračovanie na strane 5)

Anketa odhalila realitu
Hlasy zdola: Naši informatici ponúkajú mizerný servis
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vyš šej efektívnosti po li cajnej prá -
ce.
 Prak tic ky de sia tim pos -

ledným dòom vášmu pro gra mu
pred na ším rozho vo rom do mi -
no va li kon tak ty so za hra ni èím.
Najprv ste sa s ko le gom Ma riá -
nom Magdoškom ve no va li
vzác nej návšte ve ve de nia
švéd skej po lí cie, kto rá prišla
do Bra ti sla vy na pozva nie pre -
zi den ta PZ.

Priznám sa, že k návšte ve
sme tro chu po moh li aj my,
myšlienka sa zro di la vla ni pri na -
šom bra tislavskom stretnu tí s pre -
zi dentkou Euro COP–u Annou
Nellberg, kto rá, ako vieme, je
Švéd ka. H¾a da li sme v Euró pe
part ne ra na spo luprá cu, od kto ré -
ho by sme sa ma li èo nauèi� a zá -
ro veò pra cu je v po dob ných le -
gisla tívnych podmienkach, ako
slo ven ská po lí cia. Tak na po kon
pad la vo¾ba na Švéd sko a
návšte vu hla vy švédskej po lí cie
be rie me ako pr vý krok v progra -
me spo lu prá ce. Oce òu je me, že
obe stra ny ma li pri stretnu tí aj
zástupcov od bo ro vých orga ni zá -
cií. K rozvo ju spo lu prá ce so za -
hra ni èím nás tla èí aj vý voj v EÚ,
keï sa pre hodno cu je Štokholm-

ský pro gram pre ro ky 2010–2014,
kto rý ho vo rí o vnú tornej i
vonkajšej bez peè nos ti štá tov,
pre bie ha jú ro ko va nia k je ho
aktua li zá cií. Keï to zjedno du ším,
Euró pa je na ceste po stup né ho
zbli žo va nia mo de lov vnú tornej
bez peè nos ti jed not li vých štá tov a
ne ma li by sme zaosta�. Zbli žo va -
nie… – tým ne mys lím len odme -
òo va nie a so ciálne sy sté my, ale v
prvom ra de vý konnos�, pro duk ti -
vi tu prá ce po lí cie v po rovna -
te¾ných kri té riách.
 Èo vás za uja lo na mo de li

a prá ci švédskej po lí cie? V roz-
ho vo re s pá nom Svenso nom
pri po mí nam, že Švé di ma jú
sko ro de sa�krát väèšiu roz lo hu
ako Slo ven sko, takmer dvak rát
to¾ko oby va te ¾ov, ale do konca
o èo si me nej po li cajtov, ako
má slo ven ský Po li cajný zbor…

Aj to je pre nás inšpi ru jú ce. Èo
je po dob né, to je štruktú ra ich po -
li cajné ho zbo ru, približne rovna ké
posta ve nie a pô sobnos� pro ku ra -
tú ry i fakt, že ma jú len jed nu po lí -
ciu. Do konca ne ma jú ani mestské
a obec né po lí cie. Z h¾a diska šta -
tisti ky trestnej èin nos ti je zlo ži -
tos�ou, že ne rozli šu jú de lik ty
pod¾a zá važ nos ti ako u nás na
priestupky, pre èi ny atï. Švéd ska

po lí cia je èas to terèom kri ti ky mé -
dií za nízku objasne nos�, u nás
za sa èastejšie za po stu py po lí cie
pri konkrétnych trest ných èi noch.
Z h¾a diska dô ve ry ve rejnosti je tu
však tiež rozdiel – švéd ska po lí -
cia je spo medzi štátnych orgá nov
na vr cho le dô ve ry hodnosti, èo u
nás za tia¾ ako si ne pla tí. Aby som
to skrá til – pri prvom stretnu tí
sme ti po va li okru hy možnej spo -

lu prá ce, je tu ce lý rad fakto rov,
kto rý nás ve¾mi zaují ma, naprík-
lad vzde lá va nie, sys tém ka riérne -
ho po stu pu i tre bárs prá ca so že -
na mi, keï, ako je zná me, ma jú
Švé di re kordne vy so ké zastú pe -
nie žien v po lí cii. Švéd sko je po -
vestné sil ným so ciálnym cí te ním,
ale na ši nec by bol asi prekva pe -
ný, keï po viem, že vo Švéd sku
sú že ny pri jí ma né do zbo ru pres-
ne za ta kých podmie nok ako mu -
ži – vrá ta ne te lesnej pre vierky – a
ich po li cajná le gisla tí va ne po nú ka
že nám v službe ta ké množstvo

bo nu sov, ako slo ven ským po li -
cajtkám – mat kám. V tom to sme -
re rešpektu jú princíp rov nos ti po -
hla ví. Sú to ve¾mi podnetné té my,
kto ré chce me ïa lej rozvies�,
predpokla dá me, že švéd ska stra -
na nás v blízkom èa se re ciproène
po zve.
 Hneï po odcho de Švé dov

ste sa vy bra li do Bru se lu, kde
ste vo funkcii I. vi ce pre zi den ta
s èlenmi ve de nia Euro -
COP–strá vi li nieko¾ko dní.

Áno, pod ve de ním pre zi dentky
Euro COP–u An ny Nellberg sme
ab sol vo va li ma ra tón ro ko va ní s
repre zentantmi stá lych zastú pe ní
niekto rých európskych kra jín v
Bru se li a s viace rý mi inšti tú cia mi
EÚ, najmä s predsta vi te¾mi di -
rekto riá tu pre vnú tornú bezpeè -
nos� a spra vodli vos� i so zástup-
ca mi predsednícke ho štá tu. Té -
mu som už spo me nul – tvor ba
mi ni málne ho štandardu po lí cií
európskych kra jín. Stretnu tia bo li
ve¾mi podnetné, v pl nej šírke
však uká za li zlo ži tos� prob lé mov
a rozdielnos� si tuá cie jed not li vých
èlen ských kra jín z h¾a diska posta -
ve nia po lí cie v spo loènosti, pra -
covných, so ciálnych podmie nok,
vz�a hu rozpoètov vnútra k HDP a
ce lý rad ïalších otá zok. Pribli žo -

va nie te da bu de ve¾mi zlo ži tý pro -
ces, pre nás však mô že by� ve¾mi
po uè ný. Pre mòa z ro ko va ní a
zís ka ných poznatkov napríklad
vy ply nu lo, že na tom nie sme tak
zle, ako to ší ria rôzni podpi so va -
te lia pe tí cií, v tom to sme re nie
sme v Euró pe ako chu dobní prí -
buzní. Všetkým pri ro ko va niach
bo lo jas né, že ne mož no odde li�
sta tus po lí cie od reálnej eko no -
mickej si tuá cie tej – kto rej kra ji ny,
tam prosto ne exis tu je ni ja ký èa -
rov ný prú tik, kto rý by mo hol si tuá -
ciu ra di kálne zme ni�. Istý náš
armádny kla sik svojho èa su vy -
hlá sil, že ten to štát mu sí ma� na
ar má du, aj keï na chle ba ne bu de
– tak to už dáv no ne pla tí. Ove ¾a
pre cíznejšie sa bu de hodno ti� do -
slo va pro duk ti vi ta prá ce po li caj ta
v ce loeu rópskom po rovna ní. Tá
te da za èí na po rovna ním po è tu
po li cajtov a po è tu oby va te ¾ov kra -
ji ny. Au to ma tic ky kaž dý štát za èí -
na spo mí na� svo je špe ci fi ká –
Slo ven sko ne vy ní ma júc – ale o
tom je prá ve európsky pro ces pri-
bli žo va nia, aby sme za da li ur èi tý
mi ni málny štandard, kto rý bu de
pre všetky kra ji ny zá väzný.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Euró pa sme ru je k utvo re niu mi ni málne ho štandardu ná rodných po lí cií v EÚ
(Pokraèovanie zo strany 1)

Krompa chy, jún 2013
Pa ra doxným bol útok na ve -

rejné ho èi ni te ¾a zo stra ny
neprispô so bi vých oby va te ¾ov, a
to fy zic ké na padnu tie rómske ho
špe cia listu z OO PZ Krompa chy,
kto rý je sám príslušní kom róm-
ske ho etni ka: Po li cajná hliadka
OO PZ Krompa chy dòa 24. 06.
2013 po po ludní zis�o va la to -
tožnos� ma lo le tých de tí, kto ré pri -
chy ti la pri ni èe ní ovoc ných stro -
mov v Krompa choch. Na mieste
sa za èa li schádza� miestni oby va -
te lia Družstevnej uli ce, tí za èa li
po li cajnej hliadke slovne na dá va�,
pri èom sa na ich ad re su vulgárne
vy jadro va li. 26–roèný Krompa šan
sa sna žil vniknú� do slu žobné ho
vo zid la, èo sa mu ne po da ri lo,
pre to že mu v tom hliadka za brá -
ni la. Na to fy zic ky na pa dol po li -
caj ta, opa ko va ný mi údermi ho
odso til na sto ja ce slu žobné vo zid -
lo. Oko losto ja ci zhro mažde ný dav
útoè ní ka odtia hol od za sa hu jú -
cich po li cajtov. Útoè ník sa sna žil
z miesta odís�, po tom opä� z da -
vu vy be hol a sna žil sa na padnú�
po li caj ta s lo pa tou v ru kách. V
tom mu opä� za brá ni li oko losto ja -
ci oby va te lia, zobra li mu lo pa tu z
rúk a odtiahli ho. Po li caj to vi v
tom to prí pa de nespô so bil zra ne -
nie, kto ré by si vy žia da lo le kárske
ošetre nie a PN a ani žiadnu ško -
du na ma jet ku. Vy šetro va te¾ OKP
Spiš ská No vá Ves útoè ní ka
26–roèné ho mu ža z Krompách
ob vi nil z úto ku na ve rejné ho èi ni -
te ¾a.

Mi cha lov ce, au gust 2013
Dòa 3.8. o 20.15 hod. bo li po -

li cajné hliadky vy sla né ope -
raèným dôstojní kom OR PZ v Mi -
cha lovciach do osa dy na Mlynskú
uli cu v Mi cha lovciach, kde ma lo
do chádza� k hro madnej bitke a
na rú ša niu ve rejné ho po riadku.
Po prí cho de na miesto hliadky
zisti li, že sku pi na približne 100
miestnych oby va te ¾ov vy zbro je -
ných že lez ný mi ty èa mi a pa li ca mi
sa fy zic ky na pá da, pri èom hádžu
po se be pa li ce a dosky. Zá ro veò
zisti li, že do ich prí cho du miestne -
ho 27–roèné ho mu ža do po sia¾
ne zná ma oso ba pichla no žom do
ra me na. Zra ne né ho mu ža le ká ri
ošetri li v mi cha lovskej ne moc ni ci
a pre pusti li do do má ce ho lieèe -
nia. Po èas slu žobné ho zá kro ku
je den muž z rozvášne né ho da vu
bezdô vodne udrel dre ve ným
predme tom po li caj ta po te me ne
hla vy a spô so bil mu po vrcho vé
po ra ne nie hla vy bez prá ce -
neschopnosti. Útoè ník vy u žil si -
tuá ciu, keï sa po li cajt na krátku
do bu oto èil k da vu chrbtom a za -
úto èil.

Po lí cia následne si tuá ciu v
osa de upo ko ji la bez použi tia do -
nu co va cích prostriedkov a  osad-
ní ci sa ro zišli. Si tuá ciu v osa de
po lí cia ïa lej mo ni to ro va la. Krát ko
pred 23.00 hod. vy šli dva ja mu ži
na uli cu, pri èom bo li ozbro je ní pa -
li cou a ty èou, vykri ko va li a ru ši li
noèný po koj. Po li cajná hliadka
oso by vy zva la, aby upus ti li od

pro tiprávne ho ko na nia, pri èom
mu ži vý zvu neuposlúchli a je den
z nich sa dal na útek. Po lí cia
oboch mu žov (26, 42) za použi tia
do nu co va cích prostriedkov zaisti -
la a eskorto va la na po li cajné
odde le nie k ïalším úko nom, na -
ko¾ko sa do pus ti li priestupku pro ti
ve rejné mu po riadku. V sú vislosti
s úto kom na po li caj ta vy šetro va -
te¾ OKP OR PZ v Mi cha lovciach
ob vi nil zo zlo èi nu úto ku na ve -
rejné ho èi ni te ¾a 22–roèné ho Mi -
cha lovèa na.

Petrovce nad La borcom, 
októ ber 2013

Vy šetro va te¾ OKP Mi cha lov ce
21.10.2013 vznie sol obvi ne nie zo
zlo èi nu úto ku na ve rejné ho èi ni te -
¾a dvom mla dí kom vo ve ku 17 a
18 ro kov z miestnej osa dy v ob ci
Petrovce nad La borcom v Mi cha -
lovskom okre se. Dva ja miestni tí -
nedže ri za úto èi li na po li cajnú
hliadku OO PZ Strážske, kto rá
bo la vy sla ná pre ve ri� oznam, pri
pre ve ro va ní sa za èa li na mieste
schádza� miestni oby va te lia,
medzi kto rý mi bo li aj dva ja obvi -
ne ní mla dí ci, kto rí púš�a li hud bu
cez ma lý re pro duk tor. Po li caj ti ich
nieko¾kokrát upo zor ni li, aby stí ši li
hud bu, pre to že ne po èu li ozna mo -
va te ¾a. Po li cajt po di šiel bližšie k
jedné mu z nich a vy zval ho, aby
preu ká zal svo ju to tožnos� a ak
vý zvu neuposlúchne, bu de pred-
ve de ný na po li cajné odde le nie.
Obvi ne ný mla dík to odmie tol, tak
ho po li cajt po žia dal, aby nastú pil
do slu žobné ho au ta. Aj to mla dík
odmie tol, str èil do po li caj ta a chy -
til ho oko lo kr ku. Vte dy k nim pri-
stú pil dru hý z obvi ne ných mla dí -
kov, kto rý fy zic ky na pa dol päs�ou
po li caj ta. Dru hý z po li cajtov ho
odso til na bok. Po tom sa oba ja
obvi ne ní rozbehli za po li cajtom,

kto rý krá èal k slu žobné mu vo -
zidlu, oba ja ho str hli na zem a za -
èa li vzá jomne zá pa si�. Dru hý èlen
hliadky vy tia hol slu žobnú zbraò a
po užil va rov ný výstrel do vzdu -
chu. Vtom sa oba ja obvi ne ní ako
aj ïalšie prí tomné oso by ro zu te -
ka li do obyd lí. Na pad nu tý po li cajt
utrpel zra ne nia s do bou lieèe nia
cca 2 me sia ce.

Šta tisti ka: V ro ku 2013 bo lo v
rám ci útva rov v pô sobnosti Kraj -
ské ho riadi te¾stva PZ v Ko ši ciach
evi do va ných celkom 42 prí pa dov
úto kov na po li cajtov kva li fi ko va -

ných ako útok na ve rejné ho èi ni -
te ¾a v zmysle §§ 323, 324 Trest -
né ho zá ko na, z kto rých 40 bo lo
objasne ných. Týchto skutkov sa
do pus ti lo celko vo 47 (3 mla dist ví)
pá cha te ¾ov, z kto rých 19 (2 mla -
dist ví) bo li pod vply vom al ko ho lu.
V troch prí pa doch bol sku tok spá -
cha ný s po uži tím zbra ne. Zväèša
išlo o ne za mestna ných pá cha te -
¾ov (celkom 30 osôb).

kpt. Mgr. Ja na Mé sa ro vá, 
KR PZ Ko ši ce,

–red–

Príslušníci PZ mô žu aj za 
po èa sie, správca ciest za niè?
Mot to: Vlast ní ci a správco via po zemných ko mu ni ká cií sú po vin -

ní po zemné ko mu ni ká cie udržia va� v sta ve zodpo ve da jú com úèe -
lu, na kto rý sú ur èe né.(cestný zá kon)

Len èo (sko ro kaž dý rok) na šich cestá rov prekva pí ne èa ka ne –
tre bárs v de cembri – pr vý sneh, po li caj ti sú tí najhorší, le bo autá
nechcú pusti� na neodhrnu tú vo zov ku, zni žu jú ma xi málnu rýchlos�,
obmedzu jú hmotnos� a dåžku vo zi diel, kto ré mô žu vy liez� tre bárs na
Do no va ly… a kto ne poslúchne, bu de po tres ta ný po ku tou. Niè po -
pu lárne, ho ci to po li caj ti ro bia v záujme bez peè nos ti cestnej pre -
mávky, na ochra nu ži vo tov a zdra via úèastní kov pre mávky. A èo
správca? Za èo zodpo ve dá správca, mô že mu da� po lí cia po ku tu,
le bo ne za bez pe èil zjazdnos� vo zov ky?

Zaují ma vá myšlienka, pre to že prax pri ná ša množstvo príkla dov,
kde je hlavným vinní kom aj dopravnej ne ho dy s vážny mi násled-
ka mi správca ko mu ni ká cie, presnejšie je ho ne èinnos�, ale vy na da -
né do sta ne po li cajt a po ku tu spra vidla vo diè. Opý ta li sme sa odbor-
ní kov na Odbo re dopravnej po lí cie PPZ, èi exis tu je ne ja ké usta no -
ve nie, kto ré by umož òo va lo pria me sankcio no va nie správcu ko mu -
ni ká cie po lí ciou za nesplne nie po vin nos tí. V skratke: ne exis tu je, je
to prá vo moc vlast ní ka ale bo zria ïo va te ¾a, v ta kom prí pa de pri -
chádza do úva hy správne ko na nie, ale bo sú vz�a hy vrá ta ne sank-
cií ošetre né v zmlu vách s fir ma mi, kto ré fy zic ky zimnú údrž bu ciest
pria mo vy ko ná va jú. A kto sa zahåbi do usta no ve ní napr. cestné ho
zá ko na, zistí, že je ho formu lá cie sa priam blí žia do ko na los ti, ako
sa vyhnú� zodpo vednosti za reálny stav vo zov ky. Cestný zá kon
skrátka ro bi li cestá ri sa mi pre se ba, nie pre vo di èov a už vô bec nie
pre po li cajtov, kto rým kaž dý na dá va, ako by oni zodpo ve da li za
stav vo zo viek i za ten sneh, èo pa dá…

(po)

Po li caj ti na vý cho de: v osa dách je ra dos� slú ži�…
Mé diá a rôzni akti visti rozpú ta li hysté riu o bru ta li te po li -
cajtov pri zá sa hoch v rómskych osa dách. Azda by im po -
moh lo, ke by ab sol vo va li as poò nieko¾ko slu žieb s po li -
cajný mi hliadka mi pria mo v te ré ne. Tu sú len niekto ré „zá -
žit ky“ ra do vých po li cajtov z návštev v osa dách Ko šic ké -
ho kra ja.



tronickej podobe, spolu aj s
doplnkami, napr. ako to je u N MV
SR č. 175/2010 v znení neskor-
ších predpisov, kde je farebne
zapracovaná aj tá ktorá zmena. V
sú èasnej do be sú interné právne
nor my vo väèšej miere pub li ko va -
né na stránke P PZ (v bý va lej
sekcii le gisla tí vy) vo vestní koch
pod¾a po ra dia, avšak ak h¾a dám
no ve li zá ciu právnej nor my, kto rej
sa to tý ka a ne viem èís lo vestní -
ka, tak mu sím pre ze ra� všetky.
Na mieste by bo lo vhod né zria di�
jed nu strán ku, kto rá by sa ve no -
va la všetkým interným právnym
predpi som, kde by bol vyh¾a dá -
vaè, po mo cou kto ré ho by som si
uve de nú nor mu bez prob lé mov
na šiel. Mys lím si, že v 21. sto ro èí
by to ne mal by� pro blém. Ak sa
mám vy jadri� k servi su zo stra ny
MV SR, tak tu sú ve¾ké re zer vy.

Hrô za!
MV SR ne za bezpe èu je pre

svo jich za mestnancov prak tic ky
žiadny ser vis v tom to sme re, tak -
že sa ne dá po ve da�, èi je dob rý a
kva litný. To èo je v po nu ke na
stránke MV SR, je nepreh¾adné,
orientá cia v na ria de niach je na
ve¾mi nízkej úrov ni. Niekto ré sú
zme ne né x–krát, ale ni kde ne -
nájdeš úpl né zne nie. Je to hrô za!

Preh¾adnos�!
Interné ak ty sa perma nentne

aktua li zu jú, èo spô so bu je ich
nepreh¾adnos�. Bo lo by potrebné,
aby navrho va te¾ po schvá le ní
doplnku ten to za pra co val (najlep-
šie inou farbou) do pô vodné ho
interné ho ak tu, a následne v
elektro nickej forme sprístupnil na
intra ne te, tak aby bo lo vždy k dis-
po zí cii úpl né zne nie interné ho ak -
tu, s fa rebne vyzna èe ný mi zme -
na mi a doplnka mi.

Stá le le pí me…
Po kia¾ sa jed ná o po ky ny, roz -

ka zy a na ria de nia MV a PPZ a
po kia¾ èlo vek vie, aké èís lo h¾a dá,
tak na kance lá rii PPZ nájde èo
potre bu je. Ak však ne viem èís lo a
potre bu jem nieèo nájs� pod¾a ne -
ja ké ho slo va ale bo ob las ti, kto rej
sa vec tý ka ale bo je potrebné
h¾a da� ne ja ký po kyn ne ja ké ho ria-
di te ¾a ne ja kej sekcie a pod., tak
nastá va pro blém, ako pí somnos�
nájs�. Zrejme by ne bol zlý ne ja ký
vyh¾a dá vaè, kto rý by do ká zal
preh¾a da� pí somnosti v rám ci ce -
lé ho MV. Taktiež pro blém vi dím v
tom, že každú chví ¾u sa nieèo no -
ve li zu je, a následne nájs� nieèo v
ko neènej po do be je pro ble ma tic -
ké. Na stránke kance lá rie PPZ sa
nájde zo pár na ria de ní ale bo po -
ky nov, ke dy je tu aj ko neè ná ver-
zia s no ve la mi napr. N MV SR
175/2010, ale ta kých je sku toène
len pár a pri ostat ných ne zostá va
len h¾a da� pô vodné pí somnosti a
no ve ly vle po va�, po kia¾ chce ma�
èlo vek úplnú pí somnos�.

Na interne te lepšie, ale tam sa
ne do sta ne me

Pod¾a mòa by mal ma� v rám -
ci intra ne tu kaž dý po li cajt jas ný
pria my prístup do  le gisla tívnych
no riem. Na ko¾ko bol odstrá ne ný
vo¾ný prístup na vy bra né interne -

to vé strán ky, tak nie je mož ný ani
pria my prístup. Na intra ne te by
ma li by� prístupné právne nor my
v aktuálnom zne ní.  

Chao tic ký stav
Vyh¾a dá va nie právnych no -

riem by moh lo by� prieh¾adnejšie,
ke by vyh¾a dá va nie bo lo za bez pe -
èe né ne ja kou for mou vyh¾a dá va -
èa pod¾a k¾ú èo vé ho slo va ale bo
spo je nia ( napr. uta je ný sve dok )
a následne by bo li vyh¾a da né
všetky právne nor my upra vu jú ce
da nú pro ble ma ti ku, t.j. na ria de -
nia, roz ka zy, zá ko ny. V prí pa de
uta jo va ných sku toèností by to
ma li by� od ka zy na èís la na ria de -
ní resp. zá ko nov. Sú èasný chao -
tic ký stav v tejto ob las ti, kde je
nesku toèné množstvo zmien a
doplnkov právnych no riem, ro bí
tú to oblas� vo vše obec nos ti v
podmienkach PZ neprieh¾adnou.

Ko¾ko he siel potre bu je me?
Pr vá vec! Pre èo po li caj ti ne -

ma jú jed no hes lo na prístup do
všetkých da ta báz, ku kto rým ma -
jú oprávne nie? Z tých he siel je
èlo vek po ma ly na hla vu. To je pr -

vá vec. Dru há: na šich informa ti -
kov by som pre me no val na de -
zinforma ti kov, svedèí o tom sú -
èasný stav:

– aby som v ro ku 2014 ne mal
vyh¾a dá vaè pod¾a k¾ú èo vé ho slo -
va ale bo èís la predpi su, to už nie
je ani na za mysle nie!

– aby na ši informa ti ci ne bo li
schop ní no ve ly na ria de ní upra vi�
tak, aby ich ne bo lo potrebné vy -
tá èa� a pre le po va�, je mi ni málne
cho ré!

– pre èo nie je mož né po ne -
chá va� aj sta ré na ria de nia pod
tým istým èíslom na ria de nia s vy -
zna èe ním no viel? Veï èas to sa
ho dí èlo ve ku vrá ti� sa aj k sta rým
na ria de niam hlavne pri ich no ve -
lách, mno ho krát ich aj potre bu je -
me, keï h¾a dá me platnú le gisla tí -
vu v èa se skut ku… V kaž dej
službe sa èas to me nia predpi sy.
Napríklad ky no ló gia za po sled -
ných se dem ro kov má už piate
èís lo Na ria de nia MV, a to sa de je
aj u ostat ných na ria de ní. Ne po -
cho pi te¾né!

– pre èo sa všetky roz ka zy, po -
ky ny, na ria de nia, zá ko ny a iné pí -
somnosti ne na chádza jú na jed nej
stránke? Mu síš ich h¾a da� pod¾a
jed not li vých sekcií, to to už asi ni -
kde inde v EÚ ne exis tu je. To je
ukážka využí va nia informaèných
techno ló gií v podmienkach PZ.
Moh li by sme pouèi� ostatné èlen -
ské kra ji ny, ako sa dá udržia va�
cha os. Hlavne, že sko ro na kaž -
dej ra de predse dov po èú vam,

ako sú informa ti ci fi nanène ne do -
ce ne ní. Doprial by som im pra co -
va� a by� od ká za ný na na ria de nie
ale bo iné dô le ži té do ku men ty v
ta komto informaènom chao se.

Urobte už po ria dok!
Som rád, že sa niekto ko -

neène bu de zaobe ra� otáz kou do -
stup nos ti a preh¾adnosti interných
aktov riade nia v re zorte MV SR.
Interné predpi sy sa sí ce da jú
všetky vyh¾a da� na intra ne te, ide
však o nepreh¾adný sys tém, hlav-
ne pre ra do vých po li cajtov, na -
ko¾ko vyh¾a dá va nie je mož né len
pod¾a èiastok, resp. pod¾a èí sel
interných predpi sov. Chý ba vy -
h¾a  dá va nie pod¾a názvov, prí -
padne pod¾a k¾ú èo vých slov. Ïal -
ším zá važ ným ne dostatkom je,
že interné predpi sy sú èas to me -
ne né a po li cajt si mu sí zlo ži to
vyh¾a dá va� všetky zme ny. Vhod -
ným rieše ním by bo lo, ke by vest-
ní ky s interný mi predpismi fun go -
va li ako zbierka zá ko nov, že by
sa zve rejòo va lo pr vé vy da nie, te -
da pô vodné zne nie a zá ro veò
úpl né zne nie, te da so všetký mi
zme na mi, aby po li cajt ne mu sel

vyh¾a dá va� predpi sy, kto ré me ni li
ten pô vodný.

Chcem však upo zorni� aj na
ïalší pro blém sú vi sia ci s interný -
mi predpismi, a to je pod¾a mòa
už v dnešnej do be zby toèné za -
sie la nie printo vej verzie interných
predpi sov. Po kia¾ by sa rea li zo va -
lo zve rejòo va nie všetkých inter-
ných predpi sov v elektro nickej
forme a zve rejòo va nie predpi sov
v úplnom zne ní, a to z dô vo du, že
na každom útva re, kde je za lo že -
ná zbierka interných predpi sov,
sa tieto po kaž dej zme ne mu sia
aktua li zo va�, je to zá �až hlavne
pre riadia cich pra covní kov zák -
ladných útva rov, kde väèši nou
ne ma jú ani se kre ta riá ty a pri sú -
èasnom tempe aktua li zá cií a
zmien niè iné ne ro bia, len vystri -
hu jú a vle pu jú, pre pi su jú a evi du -
jú. Ide o zby toènú admi nistra tívnu
zá �až riadia cich pra covní kov, kto -
rí ma jú riadi�, a nie stri ha� a vle -
po va� ako de tièky na výtvarnej
vý cho ve! Mys lím si, že pri zve -
rejòo va ní úpl ných zne ní by zme -
nu vy ko nal len je den pra cov ník a
všetkým by bo lo sprístupne né
aktuálne zne nie predpi sov.

Radšej „Word“
V tejto sple ti na ria de ní, rozka -

zov a po ky nov a ich no viel, kto ré
bo li vytvo re né nezriedka v ob do bí
nieko¾kých ro kov, je pro ble ma tic -
ké sa oriento va�, èas to i dostup-
nos� je pro ble ma tic ká.  Pra co va�
s ni mi je tiež obtiažne, na ko¾ko

ve ¾akrát mu sí po li cajt èí ta� pô -
vodné na ria de nie a k to mu 3 – 4
no ve li zá cie. Tiež je pro ble ma tic ké
vyh¾a dá va nie no viel na intra ne te,
èo spô so bi lo najmä evi do va nie
no viel pod¾a èiastok a nie pod¾a
èís la no ve li zá cie. Rieše ním by

bo lo za vies� pra vid lo, že zodpo -
vedný gestor, kto rý pripra vu je no -
ve li zá ciu konkrétne ho na ria de nia,
roz ka zu èi po ky nu by mal po -
vinnos� zapra co va� no ve lu do prí-
slušné ho na ria de nia, roz ka zu ale -
bo po ky nu a ten to vy da� ako na -
ria de nie v plnom zne ní a v prí pa -
de, že na ria de nie, roz kaz ale bo
po kyn ob sa hu je vzo ro vé tla èi vá,
tak to to zve rejni� i vo worde. Uve -
de né by vo ve¾kej miery spreh -
¾adni lo sú èasný stav a ušetri lo by
ve ¾a èa su!

Fun gu je aj svojpo moc
Ja osobne si mys lím, že

všetko by ma lo by� na intra ne te,
ale to, èo tam je, je znaène ne -
dosta èu jú ce a neprieh¾adné. Si -
tuá ciu by zlep ši lo, ke by na intra -
ne te bo li všetky nor my sy ste ma -
tic ky, te ma tic ky aj chro no lo gic ky
uspo ria da né a zobra ze né (a sa -
mozrejme by sa ma li da� vyh¾a dá -
va�), pripra ve né na stiahnu tie a
spra co va né ta kou for mou, aby sa
po li cajt ve del z to ho sám preskú -
ša� a ve del si vybra�, èo je dô le ži -
té a potrebné. Preško le nie ty pu
„na ria de nie to a to sa zme ni lo“
bez to ho aby po li cajt po znal ob -
sah, je zby toèné, ale ve ¾akrát sa
preško le nia ko na jú prá ve ta kou to
for mou. Mys lím si, že pro blém je
aj v nadria de ných, oni ako prví si
to ma jú naštu do va� a zdô razni�,
èo je pre je ho podria de ných dô le -
ži té. Kaž dý by mal ve die� to, èo
potre bu je k svo jej prá ci a na to
mu sí by� aj vyèle ne ný èas a
priestor. Ešte som chce la do da�,
že niekto ré útva ry, ve ¾akrát ma lé,
ma jú ve¾mi „dob ré po môcky“. Ma -
li by sa vyèle ni� oso by, kto ré by
tieto ma te ri á ly spra cú va li a upda -
to va li na intra ne te. Tým by sa
ušetril èas, aby kaž dý ne mu sel
naštu do va� všetko a bo lo by to

prieh¾adné. Kto pripra ví nieèo
prak tic ké, mo hol by to tam – po
skontro lo va ní – za ve si�.

Ne dá sa s tým ro bi�!
Môj ná zor je jed no znaè ný, v

tejto ob las ti je po lí cia abso lútne
za o sta lá. Ho ci ku každo dennej
prá ci potre bu je me ob rov ské
množ stvo aktuálnych zá ko nov a
na ria de ní, ich dostupnos� v rám ci
MV SR je ka tastro fálna. Ak sa aj
k ne ja kej norme ale bo na ria de niu
do sta nem cez MV net, ide o
naske no va ný do ku ment vo for-
má te pdf, a sa mozrejme neaktua -
li zo va ný. Ak si ho chcem aj v
rám ci vlastných mož nos tí aktua li -
zo va�, opä� smo la, v ta kej forme
ako je spra co va ný, nie je mož né
s da ným textom pra co va�. Je to
bezvý cho disko vá si tuá cia aj pre
tých pár jednotlivcov, kto rí ešte
ma jú sna hu nieèo štu do va�. Tak -
to sa pra co va� ne dá. Ve¾mi by po -
moh lo, ke by všetky nor my, zá ko -
ny, na ra de nia, roz ka zy, vestní -
ky…..bo li spra co va né na jed nej
stránke, vo formá te Word a sa -
mozrejme aktua li zo va né. Ak sa s
tou to si tuá ciou dá nieèo uro bi�,
vopred Vám ïa ku jem.
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Anketa odhalila realitu
(Pokraèovanie zo strany 3)

Po zván ka na tra dièné stolno te ni so vé stretnu tie
Vá že né mi lovníèky a vá že ní mi lov ní ci bielej loptièky, v

piatok 4. aprí la 2014 si urobte èas a zú èastni te sa V. majstrov -
stiev MV SR ale bo XVIII. Turna ja Pu tovné ho po há ra PO LÍ CIE
(PPP) v stolnom te ni se v bra tislavskej Ra èi.

Me no vi té prihlášky zašlú zodpo vední pra cov ní ci z
OPP–PPÚ kraj ských riadi te¾stiev PZ za ce lý kraj pod¾a sta no -
ve né ho k¾ú èa a ka te gó rie, prí padne indi vi duálne, v termí ne do
28. 3. 2014 na ad re su Od bo ro vý zväz po lí cie v SR, Pri bi no va
2, 812 72 Bra ti sla va, e–mail: la di slav.gra cik@minv.sk. Sekcie a
útva ry MV SR za sie la jú prihlášky na OV PPZ.

Pl né zne nie pro po zí cií nájde te na www.ozpsr.sk
(red)

Do pra va: Rok ko òa
za èal ve¾mi zle…
Èín sky Rok ko òa, kto ré ho

cha rak te ri zu je rýchlos�, za èal
na na šich ces tách mi mo riadne
zle. Jed na vážna ne ho da za
dru hou… Na jotrasnejšia sa asi
sta la 9. ja nuá ra na Ora ve, kde
pri èelnej zrážke ne za vi ne ne
za hy nu li mla dí ro di èia Ve ro ni ka
a Lud vík (25 a 23 ro kov). Ich
11–me saèný synèek Eliáško
pre žil, je však si ro tou ešte
skôr, ako sa na uèil cho di� a
mo hol si za pa mä ta� vlastných
ro di èov… Od 1. ja nuá ra do 2.
februá ra 2014 má me na ces -
tách 32 màtvych a 70 �ažko
zra ne ných… A to sme vla ni do -
siahli abso lútny re kord v zní že -
ní po è tu obe tí na 223, rok pred-
tým Slo ven sko prvýkrát v histó -
rii išlo pod hra ni cu tristo
màtvych.

Štart ro ka je te da hroz ný,
zrejme sa na stra ši delnej bi -
lancii najviac podpí sa lo po èa -
sie. Ho ca ko, je to vážny sig nál,
že do pra vá ci po ¾a vi� ne mô žu a
tí, èo držia vo lant, nech každú
sekun du myslia na Eliáško ve
smut né oèká …

(er)



Aj Mi nis ter stvo vnútra SR v
posledných ro koch na sa di lo ma -
sívne tem po pri za bezpe èo va ní
elek tro nic kých slu žieb, vo vz�a hu
k ob èa no vi je do konca no si te ¾om
viace rých vládnych úloh a re zort
do týchto pro jektov in ves tu je mi li -
ó ny. Po te ši te¾né, chvá ly hod né, aj
keï niekto ré vlád ne pro jek ty –
ne ho vo rí me o re zorte vnútra – idú
po malšie, ako sa predpokla da lo.
V na šich podmienkach sa zá ko ni -
te najviac pohla dopre du sekcia
ve rejnej sprá vy – z h¾a diska
servi su pre obèa nov.

Bieda!
Zdá sa však, že re zort v tejto

ob las ti ako by za bu dol na vlast-
ných za mestnancov na tzv. bez -
peènostnom úse ku. Spus til sa sí -
ce mo der ni zo va ný SAP, kto rý je
dô le ži tý pre mi nis ter stvo ako ta -
ké, ne ustá le pri bú da jú da ta bá zy,
ale aj an ke ta svedèí o tom, že re -
zort uro bil má lo pre ti sícky ¾u dí,
kto rí denne mu sia pra co va� so
základný mi do ku mentmi po li caj -
nej prá ce, te da so zá konmi a
interný mi aktmi riade nia. An ke ta
po pi su je reálny stav, kto rý nás
úrovòou – aj pri po rovná va niach

s iný mi ústredný mi orgánmi štát-
nej sprá vy – po sú va niekde pred
rok 2000. V sna he uspo ri� pre -
vádzko vé ná kla dy re zort tiež vý -
datne obmedzil po èet za mest -
nancov, kto rí ma jú prístup na
„vonkajší“ internet s odô vodne -
ním, že sa èas to zne uží val pre
súkromné ak ti vi ty. Isto, prí pa dov
zneu ži tia interne tu asi ne bo lo má -
lo, ale s va nièkou sa vy lia lo aj
die�a, do pla ti li na to mno hí, kto rí
sa len usi lo va li „vonku“ do pátra�
no riem, le bo ich ne ma jú sprístup-
ne né „do ma“ – aj s príslušným
vyh¾a dá va èom a ïalším ele men -
tárnym servi som, hod ným 21.
sto ro èia. V skratke: v tejto ob las ti
re zort vnútra ha nebne za o stal a
ve ¾a za mestnancom dlží, kaž dý
to vie. Èo si ma jú o si tuá cii mys-
lie� ra do ví po li caj ti, kto rí sú skú ša -
ní zo zna los ti predpi sov a odpo -
veï na po lo že nú otáz ku ma jú
h¾a da� v de sia tich ale bo pätnás -
tich no ve li zá ciách?

Vieme, èo tre ba…
A v tom je najväèší pro blém:

kaž dý vie, že si tuá cia nie je dob -
rá, skôr na han bu, a kaž dý tiež
vie, ako by mal ten to ser vis vy ze -

ra� a fungo va�, pre to že to vi dí
vša de naoko lo. Vieme tiež, že
na še mi nis ter stvo vo ve¾kom roz -
sa hu na ku pu je no vé po èí ta èe a
serve ry, èo by ma lo vy rie ši� èastú
po ma los� v prístu pe k da ta bá zam,
to však sa mo ose be ne rie ši pro -
blé my, ilust ro va né v na šej smut -
nej anke te, keïže v re zorte na
intra ne te ne nájde te ani èer stvo
aktua li zo va né pl né zne nia zá -
klad ných le gisla tívnych no riem
pre po li cajtov a kva li tu prá ce s
interný mi nor ma mi an ke ta plne
vy sti hu je.

Pro blém vznik ne, keï sa za -
ène me pý ta�, pre èo je vlastne si -
tuá cia ta ká ako je? Bo li iné prio ri -
ty? Chý ba jú od bor ní ci? Nie je
záujem u¾ahèi� ¾u ïom prá cu a
uro bi� ju kva litnejšou? Ho vo ri li
sme – aj dos� dlho – s viace rý mi
„vý kon ný mi“ ¾uïmi na mi nister -
stve i na pre zí diu, kto rých le gisla -
tí va a in for ma ti ka ži ví. Mô žu ma�
na ten to pro blém rozdielne ná zo -
ry, nám sa však uka zu je, že orga -
ni zaèné a s tým sú vi sia ce perso -
nálne zme ny uply nu lých ro kov v
ne ma lej miere zaprí èi ni li, že „ser -
vis pre do má cich“ ve¾mi ne má kto
ro bi�. To to tiž nie je len otáz ka kú -
py a inšta lá cie potrebných apli ká -
cií napríklad na tvor bu a evi do va -
nie interných predpi sov, ale ce lý
sys tém mu sí niekto „nakàmi�“
obsa hom aj ro ky do za du, „niekto“
sa mu sí posta ra� o aktua li zá ciu
no riem, o prípra vu úpl ných aktu-
álnych zne ní no riem a na ria de ní

aj pri za cho va ní pô vodných verzií
v èa so vej postupnosti. V ne -
poslednej ra de niekto mu sí strá ži�
ústavnos� a zá konnos� interných
predpi sov. To všetko si vy ža du je
¾udskú prá cu, ve ¾a z nej neuro bí
po èí taè au to ma tic ky. Nuž a o
sprístupòo va nie, ich zá konnos� a
zá ve reènú re dakciu interných
aktov riade nia sa na kance lá rii
mi nis tra sta ra jú „až“ tra ja pra cov -
ní ci, stí ha jú aku rát prí lev no vých
no riem, nie však úpra vu sta rých.

A tu sa uka zu je aký si ne sú lad.
Po zru še ní sekcie le gisla tí vy sa
vlastne hlavné bre me no pre nieslo
na kance lá riu mi nis tra vnútra.
Sta vil by som sa, že doteraz ve ¾a
¾u dí v re zorte ne vie, že nor my a
na ria de nia mu sí h¾a da� na intra -
ne te pod hla viè kou Útva ry, nájs�
si Kance lá riu mi nis tra vnútra a
tam kliknú� až na tre tí riadok, na
Preh¾ad interných no riem… Náj -
de te as poò pl né ná zvy no riem aj
s èísla mi aktua li zá cií, nielen ano -
nymné èís lo èiastky… Ove ¾a ïa -
lej je, sa mozrejme, sys tém
JASPI, ale k ne mu tiež mno ho ¾u -
dí ne má prístup.

Krok vpred?
Kto te da bu de ro bi� systé mo -

vú, ra zantnú zme nu v tejto ob las -
ti? Je do urèi tej miery vý ho dou,
že pa ni ve dú ca slu žobné ho úra -
du De ni sa Sa ko vá pô so bi la pred-
tým v na šom re zorte vo funkcii
ge ne rálnej riadi te¾ky sekcie infor-
ma ti ky, vi dí a po zná sú vislosti.
Faktom však je, že na odstrá ne -

nie spo mí na né ho pro blé mu mu -
sia sústre di� si ly viace ré zložky a
„kto si“ im mu sí jednotne „za ve li�“.
Na Pre zí diu PZ sí ce tiež má me
od bor informa ti ky, je ho za me ra -
nie je však viac vý kon né, orien to -
va né na sprá vu, na pre vádzku.
Nuž a v sú vislosti s ná rastom po -
è tu rôznych „ži vých“ da ta báz sa
na ne dosta tok prá ce vô bec ne -
mô žu s�a žo va�.

Struènú sprá vu o reálnej si tuá -
cii v proble ma ti ke elektro nickej
evi dencie interných predpi sov do -
stal do rúk aj mi nister vnútra.
Konšta tu je sa v nej, že najmä s
nástu pom pro gra mu ESO interné
nor my ra pídne pri bú da jú, akútny
stav si vy ža du je sys té mo vé a
urýchle né rieše nie. Pod¾a na šich
informá cií je už za kú pe ný softvér
na bá ze „micro sof�ácke ho“ Sha -
re Point–u, ur èe ný na zve rejòo va -
nie pro duktov, je zria de ná pra -
covná sku pi na a prípra vy sa vraj
rozbie ha jú, konkrétnych informá -
cií u tých, kto rí ma jú na ce lom
pro jekte ro bi�, je však ešte ve¾mi
poskromne.

Re dakcia v tejto sú vislosti po -
žia da la o komplexnejšie sta no vis -
ko Ing. Jo ze fa Èa pušku, ge ne -
rálne ho riadi te ¾a Sekcie informa ti -
ky, te le ko mu ni ká cií a bez peè nos ti
MV SR. Je ho poh¾ad ra di zve -
rejní me v marco vom èís le, najmä
ak bu de obsa ho va� aj reálne ter -
mí ny.

Pe ter Onde ra
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 Pán podpredse da, na de -
cembro vej ra de bo li plé nu
predsta ve ní predse do via troch
no vých základných orga ni zá cií.
Priblížte nám tieto pro ce sy zro -
du.

Dlho do bo usi lu je me o po silne -
nie na šej èlenskej základne, pre -
to že to aj v sú vislosti s me nia ci mi
sa podmienka mi v re zorte po va -
žu je me za k¾ú èo vú úlo hu. Tú to
potre bu ešte po sil nil pro gram
ESO, keï vznik lo v re zorte množ-
stvo no vých orga ni zá cií. Sprie -
vodným ja vom bo li ma sívne orga -
ni zaèné pre su ny za mestnancov,
kto rí osta li ne pokry tí ko lektívny mi
zmlu va mi, èo obe ra lo za mest -
nancov o bo nu sy, v nich za kot ve -
né. Zaènem však zá klad nou tak-
po ve diac kla sic kou orga ni zá ciou
v re la tívne mla dom po li cajnom
okre se No vé Mesto nad Vá hom,
kde sa odbo rá ri chy ti li ini cia tí vy a
roz hod li sa za lo ži� vlastnú ZO.
Oce òu jem, že od po èiatku sa tá -
to myšlienka stretla s po zi tívnym
ohla som slu žobné ho ve de nia, a
tak má no vý predse da Ras ti slav
Gašpar ústre to vé ho part ne ra v
oso be riadi te ¾a OR PZ mjr. Ing.
Má ria Jamrišku. Utvo ril odbo rom
všetky podmienky pre prá cu a na
jar do konca plá nu je slu žobný
aktív, na kto rý sme po zva ní, aby
sme bližšie predsta vi li èinnos�
OZP v SR ce lé mu ko lektí vu riadi -

te¾stva. Tak by som si spo luprá cu
predsta vo val vša de.
 Všetky rekreaèné a stra -

vo va cie za ria de nia zobra lo pod
krídla no vovzniknu té Cent rum
úèe lo vých za ria de ní MV SR. Aj
tu už vznik la základ-
ná orga ni zá cia OZP
pod ve de ním Igo ra
Hušèa vu…

Áno, to je presne
prí pad vzni ku no vých
orga ni zá cií, kto ré
vznik li v rám ci pro gra -
mu ESO a ne ma li ni -
ja ké od bo ro vé kry tie.
Cent rum má ce loslo -
venskú pô sobnos�, èo
je pre odbo ro vú prá cu
ur èi tá ne vý ho da,
pokrý va všetky na še
rekreaèné a stra vo va cie za ria de -
nia, ale myšlienka za lo že nia
orga ni zá cie sa tu ve¾mi rýchlo
uchy ti la a v prie be hu pr vé ho me -
sia ca má už vy še 50 èle nov.
Chce lo to však cho di� po Slo ven -
sku a vysvet¾o va�. Tak sme bo li
napríklad aj v je dálni v Trna ve,
prešli sme viace ro rekre aèných
za ria de ní a, sa mozrejme, neobišli
sme ani je dá leò v Bra tisla ve na
Ra èianskej uli ci, kde sídli me. Pro -
blém bol v tom, že to to cent rum
vznik lo ako príspevko vá orga ni -
zá cia, za mestnancov ne pokrý va -
la ani jed na ko lektívna zmlu va

vyššie ho stupòa, pô so bi la tu len
ra da za mestnancov. ¼u dia tak
pri chádza li o množstvo be ne fi tov,
kto ré zmlu vy ga rantu jú os tat ným
za mestnancom MV SR, moh li sa
vlastne oprie� len o Zá konník prá -

ce. Ko lektívna zmlu va je už
podpí sa ná a èinnos� sa dobre
rozbie ha aj vïa ka ini cia tívnosti a
akti vi te predse du Igo ra Hušèa vu,
po cho pe nie sme na šli aj u riadi te -
¾a tohto cent ra JUDr. Já na Du -
bovca. Na po kon spo me niem ešte
základnú orga ni zá ciu pri Centre
po ly gra fic kých slu žieb, te da v bý -
va lých Tla èiaròach MV SR, kde
sa od bo ro vé ho žezla uja la Ve ro -
ni ka Ry banská. Keïže ide o ce -
list vý ko lektív, do odbo rov vstú pi -
lo 95 percent za mestnan cov
cent ra – s pl ným po cho pe ním ria-
di te ¾a Ing. Ja ro sla va Ko vá li ka.

 Centier má me te raz ako
ma ku, tak že to to je sme ro va -
nie?…

Áno, citli vo vní ma me rastú ci
po diel obèianskych za mestnan -
cov a je na šou po vinnos �ou po -

núknu� im po mocnú ru ku.
Do teraz èas� z nich odbo -
ro vo po krý val SLO VES,
ale je lo gic ké, že k za -
mestnancom má najbližšie
od bo ro vá orga ni zá cia, síd -
lia ca pria mo v re zorte. Za -
èí na me pre to aj s kontakt-
mi v Inšti tú te pre ve rejnú
sprá vu, kto rý tiež patrí pod
Cent rum úèe lo vých za ria -
de ní. Je tu ce lý rad
ïalších orga ni zá cií, kto ré
sú už orga ni zaène pod
MV SR a tvo ria na šu po -

tenciálnu èlenskú základòu,
najväèšie zdro je vi dí me v cen-
trách a v jed not kách pod po ry pri
KR PZ a OR PZ. Pôjde me týmto
sme rom, sú tu ve¾ké po è ty za -
mestnancov bez aké ho ko¾vek
kry tia.
 Ho ci ko ho oslo ví te s po nu -

kou èlen stva v odbo roch, pr vá
reakcia ¾u dí je: A èo z to ho bu -
dem ma�? Èas� ¾u dí sí ce hre je
predsta va tvr dej prá ce v pro-
spech všetkých, mno hí sú však
pragma tickejšie za lo že ní a mu -
sí me to bra� ako rea li tu. Skrát -
ka, od bo ry mu sia po nú ka� èle -

nom vý ho dy, kto ré ne ma jú os -
tat ní za mestnanci – neèle no -
via. Od bo ry do sia¾ zväèša bo -
jo va li za všetkých. Me ní sa
nieèo v stra té gii OZP? H¾a dá
for my a me tó dy, ako uro bi�
èlen stvo atraktívnejšie?

Skú se nos� uka zu je, že je
potrebné utvá ra� be ne fi ty len pre
èle nov OZP, aby èle no via vi de li,
že nieèo z èlen stva ma jú, ¾u dí to
ve¾mi oslo vu je, keï dosta nú
nieèo na viac. A èím bu de me ma�
väèšiu èlenskú základòu, tým
¾ahšie sa da jú pre èle nov vy ro ko -
va� rôzne bo nu sy a vý ho dy, tre -
bárs v pois�ovníctve, v kultú re èi v
rôznych oddy cho vých ak ti vi tách.
Ve de nie OZP v tom to sme re pod -
ni ká ve ¾a kro kov, rád by som
však upo zor nil a vy zval predse -
dov na šich základných orga ni zá -
cií, že aj miestne sa v tom to sme -
re po nú ka ve ¾a mož nos tí. Vïa ka
miestnym kontaktom do ká žu
aktívni predse do via pre svo jich
èle nov, prí padne pre všetkých
èle nov OZP vše li èo vy ba vi�, spo -
me niem èo len ak ti vi ty SOŠ PZ
Pe zi nok èi SOŠ PZ Ko ši ce, ale
tre bárs aj základnú organizáciu v
Trna ve. To to je ces ta, kto rou mu -
sí me ís�, v rozší re ní èlenskej
základne je za sa pod sta ta úspe -
chu pri ko lektívnom vy jedná va ní.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Po krok MV SR v e–služ bách pre ob èa na je chvá ly hod ný, len sa za budlo na za mestnancov…

Stav nášho intra ne tu je ža lost ný, tvrdia mno hí a ma jú zrejme prav du
V tom to èís le pub li ku je me vý òat ky z an ke ty, v kto rej sme
sa pý ta li po li cajtov i obèianskych za mestnancov v služ -
bách po lí cie, ako sú spo kojní s dostupnos�ou a použi -
te¾nos�ou právnych predpi sov a interných predpi sov na
na šom intra ne te pre svo ju každo dennú prá cu. Súhrn an -
ke ty len po tvr dil na še oèa ká va nia, keïže tých po nôs sa tu
hro ma dí ve ¾a a najmä už dlho…

Na té mu po silòo va nia èlenskej základne ho vo rí me s podpredse dom OZP v SR La disla vom Gra èí kom

Ces ta je v zvý še ní atraktívnosti èlen stva pre za mestnancov, v po ète èle nov za sa si la ko lektívne ho vy jedná va nia

Kolektív pracovníkov jedálne na Račianskej ul. v
Bratislave prejavil o vstup do odborov veľký záujem
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„Sme ešte len na za èiatku prá ce,“ ho vo rí predse da no vej ZO Igor Hušèa va

Glo ba li zá ciu mô že me chá pa�
ako pokra èo va nie no vo ve ké ho
pro ce su se ku la ri zá cie, ra cio na li -
zá cie a mo derni zá cie, te da ako
pro ce su, ke dy èlo vek za èal ovlá -
da� a me ni� svet, prí ro du a spo -
loènos� s vy uži tím bo ha té ho ar ze -
ná lu no vých prostriedkov, kto rý mi
za èal dispo no va�, a to pre do -
všetkým tech ni kou a ve dou. Ten -
to pro ces, kto ré ho dôsledkom bo -
lo zdo ko na ¾o va nie ži votných pod-
mie nok, sa zdal v perspektí ve ne -
ko neè ný, èo sa v istom zmysle
stá le uka zu je v ne zadrža te¾nom
vý vo ji mo dernej ci vi li zá cie pla ne -
tárnej techno ve dy.

Viac než zre te¾ne sa uka zu -
je, že ci vi li zaèný po krok sí ce
do sa hu je zá vrat né úspe chy
vïa ka vy so ko ra cio nálnej ve de
a techni ke, ale nie je schop ný
vy my� prí tomnos� ne ro zu mu,
zú falstva a stra chu v ob las ti
indi vi duálne ho ani so ciálne ho
ži vo ta, te da vo vz�a hu èlo ve ka
k sve tu, ani v medzi ¾udských
vz�a hoch. Tieto sku toènosti na
se ba be rú len inú, no vú po do -
bu. Spre vádza jú tiež pro ce sy
mo derni zá cie a glo ba li zá cie.

Prá ve v sú èasnej do be, vo fá -
ze glo ba li zá cie, sa obja vu jú niek-
to ré antro po lo gic ké úva hy, kto ré
sa zaobe ra jú rozbo rom tejto si -
tuá cie. No vá si tuá cia glo ba li -
zaènej fá zy vý vo ja sú èasnej spo -
loènosti sa vy zna èu je tým, že sa
¾u dia oci ta jú ako by v jed nom sve -

te, vo sve te mo dernej, postmo -
dernej, glo bálnej technickej ci vi li -
zá cie; medzi jej pre ja vy patrí tiež
vy vo lá va nie kríz, pa ra do xov, roz-
po rov, bo jov, vo jen, kru tos ti, ná si -
lia, te ro ru.

Mô že me tiež vi die� vý raz né
zme ny sprá va nia, záujmov, pot -
rieb; zme ny v hodno to vej orientá -
cii a posto jov v glo ba li zo va nom
sve te, kto ré mô žu vies� i k vážne -
mu za mysle niu sa nad tým, èi ne -
do chádza k transformá cii èi mu tá -
cii ¾udskej pri rodze nosti.

Vply vom glo ba li zá cie, ob rov -
ské ho rozší re nia masmé dií, inter -
ne tu a no vých ko mu ni kaèných
systé mov sa mno hé podstatne
me ní. O to sa v dosta toènej miere
sta ra jú masmé diá obrá te ním po -
zor nos ti a vzbudzo va ním záujmu
o ve rejne pre zen to va né uda losti v
po li tickom spra vo dajstve, po nu -
kou to va ru a pre me ny ži votné ho
štý lu, je ho uni fi ká cie pod ob rov -
ským tla kom re kla my. Ich pros -
tred níctvom sa do ve do mia ¾u dí v
glo ba li zo va nom sve te dostá va jú
no vé hod no to vé po sto je, no vé
mo ti vaèné si ly ¾udské ho ko na nia,
kto ré ma jú znaè ný do sah a zvá-
dza jú k uni formné mu ži vot né mu
štý lu predsta vi te ¾ov rôznych kul-
túr.

Francúzsky antro po lóg Mar cel
Augé tvr dí, že prá ve dnes mô že -
me za èa� uva žo va� o tom, aký je
antro pos, èlo vek, pre to že prá ve
dnes glo ba li zá cia za siahla i do

za tia¾ auto nómne ho ži vo ta má lo
zná mych kultúr (Mezøický (ed),
2003, s. 119). Tieto svo je no vé
perspektí vy in ter pre tu je poznat -
ka mi o èlo ve ku vo svo jej Antro po -
ló gii sú èasných sve tov. Glo ba li -
zá cia je nielen reálnym pro ce -
som, ale taktiež, a to je z h¾a -
diska èlo ve ka ve¾mi dô le ži té,
masme diálne pre zento va ným
pro ce som. Roz voj masmé dií je
jedným z pod stat ných pre ja vov
glo ba li zá cie.

Pro ble ma ti ka ma so vej ko mu ni -
ká cie je v sú èasnosti ve¾mi aktu -
álna, ale zá ro veò aj zlo ži tá, a to z
via ce rých h¾a dísk. V sú èasnosti
me diálni teo re ti ci a so cio ló go via
pre ja vu jú spo loèný záujem o to,
èo udr žu je spo loènos� ako ce lok
pohro ma de, aký mi prostriedka mi
je udržia va ný spo lo èenský po ria -
dok a ako sa for mu je spo je nie ¾u -
dí s najrôznejší mi typmi so ciál -
nych sku pín. Èle no via spo loènos -
ti uzná va jú rovna ké základné
hod no ty, kde harmo nickú se ba re -
gu lá ciu a vnú tornú rov no vá hu
vní ma me ako cie¾o vý stav spo -
loènosti – teóriu so ciálne ho kon -
sen zu, kto rú re pre zen tu je teória
štruktu rálne ho funkcio na lizmu.
Je ho pod sta tou je tvrde nie, že
spo loènos� je po va žo va ná za vy -
ví ja jú ci sa orga ni zo va ný sys tém,
do kto ré ho patria aj mé dia, te da
prostriedky ma so vej ko mu ni ká -
cie, kto ré svo jou èinnos�ou pri-
spie va jú k „normálne mu“ fungo -
va niu spo loènosti (Hlinko vá,
2007, s. 13).

Te le ví zia, roz hlas, tlaè, film a
ïalšie ma so vo ko mu ni kaèné pros -
triedky sú sú èas�ou me diálne ho
sys té mu, kto rý je umiestne ný vo

„ve rejnej sfé re“, èo zna me ná, že
mé dia sa zaobe ra jú ve rejný mi zá -
le ži tos�a mi a sú no si te¾mi ve rejnej
mienky.

Pred nástu pom ma so vých mé -
dií, kto ré sú ší re né elek tro mag ne -
tic kým vlne ním bez výhradné ho
èa so vé ho obmedze nia, geo gra -
fic ká vzdia le nos� sta va la ba rié ry
ší re niu ma so vej tla èe, pri èom tá
bo la výhradne mestským fe no -
mé nom. Najmladším ma so vým
mé diom je internet, kto rý spá ja
¾u dí na glo bálnej úrov ni. Zve rejni�
svo je myšlienky mô že kaž dý.
Internet informaèný ob sah di -
verzi fi ku je. Ce nou za to je po kles
dô ve ry hodnosti. Internet je za tia¾
tex to vým mé diom. Na rozdiel od
no vín a elek tro nic kých mé dií si
vy ža du je aktívnu parti ci pá ciu pri jí -
ma te ¾a; internet v pl nej miere rea -
li zu je slo bo du vy jadro va nia.

Ak popri interne te spo me nie -
me aj mo bilnú te le ko mu ni ká ciu,
di gi ta li zá ciu fo to gra fic kých a au -
dio vi zuálnych zázna mov a ich
integrá ciu v jed nom prístro ji, uve -
do mí me si rozme ry ko mu ni kaè -
ných ka ná lov v sú èasnosti.

Informaèná a ko mu ni kaèná
tech no ló gia by ma la spá ja� ¾u dí,
te da vytvá ra� so ciálne pu tá. V
infor maènej spo loènosti prevlá da
prá ca s informá cia mi; informá cie
sa stá va jú cen ným zdro jom.
Niek to rí auto ri opi su jú informaènú
spo loènos� ako spo loènos�, kto rá
sa sta la zá vis lá od zlo ži tých elek -
tro nic kých, informaèných a ko mu -
ni kaèných sietí, te da od prostried-
kov ma so vej ko mu ni ká cie. Glo -
bálna sie� ko mu ni ká cie, vyhla so -
va ná za brá nu k no vej a predtým
ne pozna nej slo bo de a za tech nic -

ký zá klad bu dú cej kva li ty, sa
použí va ve¾mi se lektívne. Je to
skôr úzka šká ra v hru bej ste ne,
než brá na. Má lo (a èo raz me nej)
¾u dí dostá va po vo le nie oprávòu jú -
ce k pre cho du cez òu. Je vhod né
použi� slo vá Joh na Ka va nagha z
washingtonské ho Inšti tú tu po li -
cajné ho výsku mu: Glo ba li zá cia
po skyt la extrémne bo ha tým
viac prí le ži tostí na rýchle získa -
nie pe òa zí. Tí to jed not liv ci vy -
uži li najnovšie techno ló gie na
po hyb ve¾kých súm pe òa zí
oko lo ze me gu le extrémnou
rých los�ou a špe ku lu jú ïa lej
(Bau man, 2000, s. 69).

Techno ló gia, žia¾bo hu, ne -
má vplyv na ži vo ty chu dob -
ných. Glo ba li zá cia je vlastne
pa ra dox: pre ve¾mi ma lý po èet
¾u dí je vy so ko zis ko vá, no ig -
no ru je a odsú va na okraj dve
tre ti ny sve to vej po pu lá cie. Mé -
dia zohrá va jú v ko mu ni kaèných
pro ce soch v mo derných spo loè -
nostiach významnú ro lu. Spro-
stredku jú a interpre tu jú sku toè -
nosti, kto rým ¾u dia pri pi su jú ur èi tý
vý znam, respektí ve zmy sel. To,
èo èí ta jú, po èu jú ale bo vi dia, rea-
gu jú na to svo jím vlastným sprá -
va ním. Pre to ich sprá va nie mô že
by� ur èe né èiastoène mé dia mi,
zvláš�, keï ma jú ¾u dia k dispo zí cii
má lo informaèných zdro jov. Tá to
pa ra digma je jed na z najdô le ži tej -
ších a tiež najzlo ži tejších, kto ré
mô že me pri štú diu ko mu ni ká cie
vy uži� na po cho pe nie dlho do bých
nepria mych vply vov ma so vej ko -
mu ni ká cie na jednotlivca a spo -
loènos�.

pplk. PhDr. Sta ni slav Pálka,
MV SR

Príspe vok k to mu, aby sme po cho pi li, èo sa de je oko lo nás (a v nás…)

Glo ba li zá cia a masme diálna ko mu ni ká cia
Pod glo ba li zá ciou ro zu mie me pro ces, kto rý má znaè ný
vplyv na ce lú šká lu spo lo èenských i medzi ¾udských vz�a -
hov. Je predme tom teo re tic ké ho uva žo va nia od za èiatku
de vä�de sia tych ro kov 20. sto ro èia.

 Pán predse da, v rám ci
OZP to nie je až tak oje di ne lé,
predsa však to nie je štandard:
dlhé ro ky ve die te rekreaèné za -
ria de nie Kre me nec v Tatran -
skej Lomni ci, vo vz�a hu k Cent -
ru úèe lo vých za ria de ní ste za -
mestna nec a pria my podria de -

ný. A po sta vi li ste sa na èe lo
odbo ro vej orga ni zá cie. Èo vás
mo ti vo va lo?

Keïže sme sa sta li za mest -

nanca mi príspevko vej orga ni zá -
cie Cent rum úèe lo vých za ria de ní
MV SR, rýchlo sme zisti li, že už
ïa lej ne má me be ne fi ty, kto ré vy -
plý va li z ko lektívnych zmlúv,
vlast ne nám osta la len opo ra v
Zá konní ku prá ce. To bol hlavný
mo tív, že som chcel, aby na ši ¾u -

dia moh li ma�
všetko to, èo
ostat ní za -
mest nanci MV
SR. Kaž dý si
vie predsta vi�
pla ty na šich
za  mes t  nan  -
cov, kaž dé
ïal šie mí nus
by vní ma li ve¾ -
mi bo lestne a
naj mä by si to
ne   z a s l ú  ž i  l i .
Tak   že pre to
som sa rozho -
dol, aby ¾u dia
ma li svojho

zástupcu pri kontaktoch s hospo -
dárskym ve de ním. V pra xi sa to -
tiž už stá va lo, že èlo vek ocho rel,
ale pri šiel do prá ce, len aby

nepri šiel o pe nia ze, a tak na ka zil
ïalších. To pre to, že ne mal vý ho -
dy, kto ré po nú ka jú ko lektívne
zmlu vy aj vo vz�a hu k prá ce -
neschopnosti. Podpi som ko -
lektívnej zmlu vy sa to to zme ni lo,
na ši ¾u dia sú už lepšie chrá ne ní.

 S akým ohla som sa stret-
la myšlienka za lo že nia odbo ro -
vej orga ni zá cie takpo ve diac v
plé ne?

Mys lím si, že s dob rým, ¾u dia
po cho pi li, o èo ide. Sa mozrejme,
viedli sme disku sie o niekto rých
be ne fi toch, napríklad o vy uži tí so -
ciálne ho fon du. Èiastka na stra vu
je napríklad nezda ni te¾ná, kým na
iné èin nos ti sa zda òu je, a tak
pad li ná vr hy, aby sme vlastne ce -
lý so ciálny fond pre jedli, s èím
som ne súhla sil. Na po kon sme
dospe li ku kom pro mi su, osta lo aj
na iné èin nos ti a keï predtým bol
príspe vok na jed no hlavné jed lo
niekde 13, niekde 23 centov, do -
hod li sme sa na 20 centoch, èo je
pod¾a mòa ci te¾né. Tre ba prosto s

¾uïmi disku to va� a ma� ar gu men -
ty.
 Ne vý ho dou va šej orga ni -

zá cie je rozptý le nos� èle nov
vlastne po ce lom úze mí Slo -
ven s ka…

Sme úplne na za èiatku prá ce,
la dí me èinnos� vý bo ru a utvá ra me
sys tém dô verní kov, s kto rý mi bu -
de me spo lupra co va�, aby sme tú -
to ne vý ho du odstrá ni li a aby ¾u dia
po ve da li, èo èle no via od nás oèa -
ká va jú. Všetko sa ešte len uká že,
je jas né, že sa všetci spo lu ne -
mô že me stretnú� ani na vý roènej
èlenskej schôdzi.                (er)

Predse du základnej orga ni zá cie OZP v SR pri Centre úèe -
lo vých za ria de ní MV SR Ing. Igo ra Hušèa vu oslo vi la re -
dakcia PO LÍ CIA s nieko¾ký mi otáz ka mi:

Na čelo odborovej organizácie pri Centre účelo-
vých zariadení MV SR sa postavil Igor Huščava

Do sta li sme do re dakcie aví -
zo z ne me no va nej základnej
orga ni zá cie, že v útva re ma jú
ne dosta tok reflexných viest bez
ru ká vov s ná pi som PO LÍ CIA.
Vraj sa na kaž dé ho neujdú, vo -
zia sa v kufre au ta, hliadky si ich
te da strie da jú a nieke dy nie je
èo navliec� na se ba, na vy še sú
po ni èe né a špi na vé. Pre èo?

Re dakcia sa ob rá ti la s otáz -
kou do stat ku reflexných viest na
Sekciu hnu te¾né ho a nehnu -
te¾né ho ma jet ku MV SR, kde

nám Ing. Ka ta rí na Ši ku lo vá z ko -
mo ditnej sku pi ny 12 po skyt la
bližšie informá cie. Reflexných
viest by pod¾a jej slov mal by� v

zbo re dosta tok, je to inventárna
sú èiastka so sta no ve nou ži -
votnos�ou na pä� ro kov a ne do -
sta li z útva rov ni ja ký sig nál o ich
aktuálnom – èo i len miestnom –
ne do stat ku.

Ná hodne sme obte le fo no va li
šty ri obvodné odde le nia PZ.
Vša de nám po tvr di li, že kaž dý
po li cajt má reflexnú ves tu bez
ru ká vov za pí sa nú na karte a ne -
po ci �u jú v tejto ob las ti ni ja ké pro -
blé my. Tak že, mi lý s�a žo va te¾, s
dô ve rou sa obrá� na svojho
nadria de né ho a po žia daj ho o
ná pra vu, ak je vás viac, le bo nie
je žiaden dô vod, aby si svo ju a
len svo ju ves tu ne mal za pí sa nú
na karte a ne mal ju na se be, len
èo vy jdeš z au ta…

Reflexných viest je dosta tok
GLOSA



Keï som mal šestnás� ro kov a
cho dil na gym ná zi um, po èú val
som me ta lo vú hud bu, no sil dlhé
vla sy a spo lu s ka ma rátmi sme
cho di li do jedné ho zná me ho bra -
ti slav ské ho par ku, tak zva né ho
„pinká èu“, kde sme hrá va li na gi -
ta rách a pri pi ve spie va li punko vé
pesnièky. Nikto ni ko mu ne ubli žo -
val, v par ku vlád lo po ro zu me nie a
to le rancia.

Bo li to krásne „hi pi sácke“ èa sy
a do dnes si spo mí nam na ve ¾a
dob rých mla dých ¾u dí, kto rých
som tak to spoznal. Je di né, èo
nám vte dy otra vo va lo ži vot, bo li
ná jazdy agre sívnych skinhea dov,
kto rí takmer denne vo svorkách
úto èi li na park a žia¾, ve¾mi èas to
sa stá va lo, že nieko ho chy ti li, do -
bi li a vážne zra ni li. Zo pár mo jich
ka ma rá tov skon èi lo v ne moc ni ci,
je den z nich do konca mu sel kvô li

zba be lé mu úto ku neona cistov
pre ru ši� štú dium.

Jas ná voľba: anti fa šizmus
Ve¾mi rýchlo som sa pri dal na

stra nu anti fa šistov a do dnes sa k
nim hrdo hlá sim. Len má lo èo ma
do ká že tak nahne va�, ako ra so vé
ná si lie, into le rancia a neona -
cistické blu dy. Keï som pred pár
dòa mi uzrel vi deo, na kto rom je
za zna me na ný bru tálny útok na
nitriansky bar zo stra ny tlu py
odpu di vých neona cistov, v mys li
ma to vrá ti lo spä� do ro ku 1997.
Ve ril som, že ta ké to nieèo už na
Slo ven sku ne exis tu je; že tá plia -
ga je preè. Mý lil som sa. Neona -
cisti sú spä� a nielenže do sa hu jú
po li tic ké úspe chy, ale opä� stup -
òu jú te ror v uli ciach.

Pý tal som sa v ro ku 1997, pý -
tam sa zas: èo je prí èi nou ná rastu
fa šizmu? Pra vi co ví li be rá li ma jú
jedno du chú odpo veï: za všetko
mô že štát a ko lekti vizmus. Obá -
vam sa však, že presný opak je
prav dou. Fa šistické mu mysle niu

sa najlepšie da rí v mo dernej ma -
so vej indi vi dua listickej spo loè -
nosti, v kto rej si kaž dý h¾a dí len to
svo je. Èím me nej so li da ri ty je na
Slo ven sku, tým viac rastie pod po -
ra fa šistov. Nie je to ná ho da.

To le rancia bez so li da ri ty? 
To ne jde!

Ideá lom li be rálno–pra vi co vých
po li ti kov je in di vi dua lis tic ká spo -
loènos�, v kto rej ¾u dia ži jú ako ne -
zá vis lí a izo lo va ní kon zu men ti a
ob chod ní ci. Hlbšie spo lo èenské
pu tá neexistu jú, ¾u dia myslia pre -
dovšetkým na se ba a na svo jich
najbližších. Ro bia kšef ty a biznis.
Na ku pu jú. Konku ru jú. Zá vi dia. Ni -
ko ho si prí liš nepri púš�a jú. Zá le ží
len na zis ku.

Ako po dru hej sve to vej vojne
upo zor ni la zná ma ži dov ská fi lo -
zof ka Hannah Arendto vá, fa -
šizmus vïa èí za svoj vznik ma so -
vej spo loènosti, v kto rej ¾u dia ži jú
izo lo va ne, mi mo vä zieb so li da ri ty
a silnejších so ciálnych celkov.
Izo lo va ný ma so vý èlo vek je
ideálnym terèom pre to ta litné
mysle nie. A tak je to aj dnes. Dar -
mo sa bu de me verbálne ohá òa�
to le ranciou. Jas né, že to le rancia
je hrozne dô le ži tá. Ale v ta komto
de so li da ri zo va nom prostre dí, aké
vytvo ri li pra vi èia ri na Slo ven sku,
sa jej ni kdy ne po da rí pre sa di�!
Bez sku toèných so ciálnych vä -
zieb, bez so li da ri ty, je vo la nie po
rešpekte k iným iba oby èajnou
spo lo èenskou pretvárkou. Po sta -
vi li sme domèek z ka rát, kto rý má
ve¾mi krehké zá kla dy: ce lá neoli -
be rálna spo loènos� je od zákla -
dov vrat ká.

Je to prá ve ma so vá konzumná
spo loènos�, kto rá podko pá va spo -
lu ži tie a po silòu je izo lo va nos�,
ato mi zá ciu a vy ko re ne nos� mo -
derné ho èlo ve ka. Ako pí še Noam
Chomsky, keï opi su je, ako fun -
gu je mo derná ka pi ta lis tic ká spo -
loènos�: „Lepšie je vytvo ri� ta ký
svet, kde sa ¾u dia sprá va jú indi vi -
dua listicky a kde moc ní vyhrá va -
jú. Cie¾om je ta ká spo loènos�, kde
zá klad nou so ciálnou jed not kou
ste vy a váš te le ví zor. Ak je die�a
od su se dov hladné, to nie je váš
pro blém; ak manže lia dô chodco -
via v su sedstve zle in ves to va li
pe nia ze a te raz hla du jú, to tiež
nie je váš pro blém.“ 

Úlo hou li be rálne ho trho vé ho
sys té mu je vytvo ri� po sluš né ho a
¾a hostajné ho ob èa na, kto rý je zá -
ro veò aktívnym a utrá ca jú cim
konzu mentom. Lenže keï od ra zu
niet za èo konzu mo va�, pre to že je
krí za; keï rastie chu do ba a ne -

rovnos�, keïže ban ky èi korpo rá -
cie sa už viac nechcú de li�; keï
ka pi ta lizmus pritvrdzu je, po tom
nastá va vážny pro blém: de so li da -
ri zo va ná ma sa od ra zu cí ti frustrá -
ciu, zlo bu a hnev. H¾a dá nepria te -
¾a. Ten sa väèši nou nájde ve¾mi
rýchlo. Vždy je to men ši na. Ži dia,
Ró mo via, ho mo se xuá li, že ny. Vy -
ber te si.   

Od trho vej sú ťa že 
k re ža rú ba niu

Na vytvo re nie hlbších spo lo -
èenských vä zieb ne sta èí trh. Ten
vždy fun go val inak, ako pí sa li
poblázne ní eko nó mo via v kni -
hách: ni kdy ne šlo o bla ho darnú
sú �až, kto rá po má ha všetkým.
Kde že! Trh v reali te zna me ná, že
ve¾kí po žie ra jú ma lých, rozdu pú
ich a ne cha jú zhni�. Ale aj ke by
sme ži li v ideálnom prostre dí, o
kto rom sní va jú neokla sickí eko nó -
mo via, aj tak by trh pri ná šal to, èo
je di né pri ná ša� vie – sú �až. Lenže
sú �až je vždy o ví �a zoch a po ra -
ze ných. Zví �a zi� mô že èas to len
je den, za to po ra ze ných sú väèši -
nou ma sy. Ma sy zú fa lých, frustro -
va ných a po ní že ných ¾u dí. Je di -
né, èo ich ži ví, je re senti ment.
Ne èu du jem sa: veï vy rástli v
trho vom prostre dí, a te da – sú �a -
ži li.

Pro blém trho vej spo loènosti je,
že po kia¾ ako èlo vek vi dí te v
ostat ných iba sú pe rov, ri va lov,
po tenciálnych nepria te ¾ov, ni kdy
sa v spo loènosti ne do ká že rozvi -
nú� nieèo, èo mu sa ho vo rí so li da -
ri ta a po ro zu me nie. Zá ko ni te bu -
de pla ti� hobbe sovské – èlo vek je
èlo ve ku vlkom. Po tom už sta èí
len tro chu väèšia rozbuška –
napríklad v po do be hospo dárskej
krí zy –  a kon flikt je na sve te.

Džin z f¾a še už bol vy puste ný,
tak ako ke dy si v 20.sto ro èí:
cham ti ví oli garcho via a ve¾ko -
podni ka te lia ne do ce ni li hod no tu
so ciálnej sta bi li ty a za ostat ných
20 ro kov „vy kastro va li“ štát, zlik vi -
do va li je ho so ciálne funkcie a tak-
mer kompletne sko lo ni zo va li ve -
rejný priestor. Tou to svo jou neoli -
be rálnou ofen zí vou ne cha li pad -
nú� na úplne dno ve¾kú èas� spo -
loènosti. Medzi òou sa nájdu
mno hí, kto rí h¾a da jú skratko vi té
rieše nia a kto že im ich po núkne?
No predsa na cis ti. Ako vždy. Veï
tí ve dia re za� a rú ba�, rozpa ¾o va�
pe ce, hlá sa� krátky pro ces s kaž -
dým, kto sa im ne pá èi… Prí padne
ko pa� do bezve do mia bez bran -
ných štu dentov, však sú in.
Kam nás do viedli neoli be rálne

ex pe ri men ty
Sku toènou pod sta tou fa šizmu

je trho vá konzu mentská spo -
loènos�. Sku toènou pod sta tou fa -
šizmu je neoli be rálna po li ti ka,
kto rá po silòu je ma jetko vú ne -
rovnos�, konku renèné vz�a hy a
cy nic ký indi vi dua lizmus. Sku -
toènou pod sta tou fa šizmu je ne -
dosta tok so li da ri ty a pevnejších
spo lo èenských vä zieb medzi
¾uïmi.

V ro ku 1997, keï som vy -

rastal, sa fa šis ti roz mno ži li prá ve
pre to, že de vä�de sia te ro ky pri -
niesli v postko mu nistických spo -
loènostiach agre sívne trho vé ex -
pe ri men ty, kto ré za ne cha li spus-
to še ný so ciálny štát, ob rov ské
so ciálne ne rov nos ti, stra ši delnú
chu do bu a zni èe né ¾udské ži vo ty.
V prvej de ká de 21.sto ro èia sa
slo ven ská spo loènos� na chví ¾u
spa mä ta la: vstú pi li sme do
Európskej únie, za zna me na li
hospo dársky rast a po ro ku 2006
sa štát opä tovne po kú sil pri navrá -
ti� do spo loènosti aj so li da ri tu a
so ciálny zmier. Po nástu pe
hospo dárskej krí zy však opä� pri-
šla tem no ta, kto rá mno hým ¾u -
ïom vza la ná dej. A tam, kde je
bezná dej, z ka ná lov vy lie za jú na -
cis tic ké monštrá, pre to že ako
hye ny ži jú z neš�astia dru hých.

Neona cisti sa v Nitre neobja vi li
ná ho dou. Ani Kotle ba nie je ná -
ho da. Tak isto, ako nie sú ná hod -
né úspe chy pra vi co vých extré -
mistov v Grécku, Francúzsku,
Ho land sku èi v Škandi ná vii.
Pripravme sa na zlé èa sy: v Euró -
pe bu de pri bú da� šiale ných „brei -
vi kov“, neona cistických úto kov èi
vo lebných úspe chov krajne pra vi -
co vých spolkov. Je mi z to ho
smut no, ale da lo sa to èa ka�.

Nie kaž dá alterna tí va je  
rieše ním

Aká bu de odpo veï hlavné ho
prú du? Hlú pa, ako sko ro vždy,
keï sa nieèo vy my ká z ideo lo gic -
kých šablón. Neoli be rá li bu dú la -
mento va�, akí sú ¾u dia ne ro zumní
a ne to le rant ní. Ïa lej bu dú na dá -
va� na štát, na so ciálnu po moc,
na so li da ri tu. Konzerva tívci bu dú
reago va� ešte horšie: nájdu si ten
istý terè, ako fa šis ti a bu dú sa z
ich stra ny stupòo va� úto ky na
ohro ze né men ši ny, èi už na Ró -
mov, že ny, ho mo se xuá lov, Ži dov.
Ani jedným, ani dru hým ne dôjde,
že za všetko vlastne mô žu oni:
tým, že sa vzda li po vojno vé ho
pro jek tu so ciálne oriento va nej
trho vej eko no mi ky a na hra di li ho
tým najvulgárnejších ka pi ta -
lizmom, aký do po sia¾ v ¾udských
de ji nách ne má pá ru. Ani re senti -
ment ¾u dí ne bu de ma� pá ru. Èo -
raz viac sa však obá vam, že ten -
to re senti ment pri ne sie nieèo ïa -
le ko horšie, než je mo derná trho -
vá spo loènos�: to tiž, fa šizmus.

Dnešný sys tém potre bu je
alterna tí vu: ¾u dia si zaslú žia viac
so li da ri ty, viac spo lu prá ce, viac
rov nos ti, viac de mo kra cie. Ne -
zaslú žia si neoli be rálny ka pi ta -
lizmus. Ale po zor: nie kaž dá
alterna tí va je zme nou k lepšie mu.
¼u dia ve¾mi ¾ahko mô žu stú pi� z
bla ta do ka lu že. Aby som pa ra frá -
zo val jedné ho neúspešné ho
ame ric ké ho herca, neskôr tiež
pre zi den ta, fa šizmus nie je rieše -
nie prob lé mov, fa šizmus je pro -
blém – ten najväèší. 

¼u boš Bla ha, 
po sla nec Smer–SD

(so súhla som au to ra prevza té
z www.ak tua li ty.sk)
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Na cis ti sú spä� – kto za to mô že?
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Na www. ak tua li ty. sk sme si 3. februá ra pre èí ta li úva hu
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ní.

L. Blaha


