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Nové hodnotenie policajtov: Kaliòák
s¾ubuje odmeny v júlovej výplate
BRATISLAVA – Už v júli by mohli policajti po prvý raz na
vlastnej koži pocíti výsledky nového hodnotenia z dielne
policajného šéfa Tibora Gašpara. To sa testuje už od minulého roka. Tento raz sa však má po prvý raz premietnu
aj na výplatnej páske hodnotených policajtov. „Nikomu sa
nebude znižova plat, lebo je to stále testovacia prevádzka, ale môže to by základ pre prípadné ude¾ovanie
odmien,“ povedal Gašpar.

V polícii sa robí najväèšia výmena áut v histórii rezortu vnútra. „Vymieòajú sa autá, ktoré majú najazdené v priemere 300–tisíc a viac kilometrov, niektoré 500– až 650–tisíc kilometrov,“ povedal v utorok novinárom minister vnútra Robert Kaliòák v bratislavskom závode Volkswagen, kde policajtom odovzdávali nové
golfy. Pod¾a Kaliòáka menia v Policajnom zbore autá vyrobené od roku 1996 až po rok 2004. „Rekordman
najazdil za osem rokov približne 700–tisíc kilometrov,“ dodal minister.
(WEBNOVINY, 22. apríla )

S predsedom OZP v SR Miroslavom Litvom aj o našej budúcnosti

Potrebujeme vzdelaných a schopných ¾udí
Aj aprílové èíslo mesaèníka POLÍCIA obsahovalo nieko¾ko
kritických materiálov, ktoré spravidla neostanú bez kritiky
„postihnutých“. Stalo sa aj teraz. Pritom verejná kritika
nie je cie¾om, ale len prostriedkom v úsilí dosiahnu nápravu èi prinies zlepšenie. S predsedom OZP v SR sa redakcia POLÍCIA tento raz rozprávala o efektoch kritiky, ale
aj o tom, ako by mal Policajný zbor napredova.
 Keï nieèo v našich novinách zarezonuje, „postihnutí“
spravidla ihneï telefonujú
vám, ale nie vždy sa cítia by
kompetentní aj zodpovední za
to, o èom sa písalo…
Uvedomme si, že vydávame
mesaèník, môže sa teda napríklad sta, že kým noviny vyjdú, riešenie v danej veci je už niekde
inde. Netreba sa preto vždy
vyhráža ani uráža, ve¾mi radi
zverejníme reakciu zodpovedného funkcionára hneï v najbližšom
èísle. A sme len radi, keï môžeme publikova informáciu, že problém, na ktorý sme upozornili, už
nie je problémom. Problémom je,
že to niekedy trvá pridlho…
 Náš rozhovor robíme 12.
mája 2014. Èo je nové v tejto
chvíli? Rezonuje nerovnomernos, fámy okolo 328–ky,
na ktoré sme už znova museli
reagova, ale mnoho diskusií
sa vedie aj k prípravám nového
zákona o štátnej službe, ktorý
mal by v paragrafovom návrhu
hotový do konca roka 2013, nie
je ani teraz. No a k tomu nespokojnos obèianskych za-

mestnancov s platmi, ¾udia majú pocit, že „tam hore“ zodpovední niè nerobia…
Musíme sa nauèi bra veci také, aké sú. Odbory sú sprostredkovate¾, teda prostredník medzi
zamestnancom a zamestnávate¾om. Zamestnávate¾ má èasto pocit, že robí ve¾a a v hektickom
tempe, zamestnanci zasa, že nerobí niè, aj to pomaly. Nuž a
medzi týmito dvoma subjektmi sú
odbory. Vyzývam: zaènime si koneène rozumie, veï máme spoloèný, alebo by sme mali ma
spoloèný záujem utvára podmienky pre kvalitnú prácu a
odvádza špièkovú prácu. Ak urobí chybu radový policajt, vieme
mu to okamžite spoèíta. Ak urobí
chybu nadriadený, ten postih je
akýsi èasto len latentný, a èím
vyššie sa daný zodpovedný funkcionár nachádza, tým zložitejší je
proces vyhodnotenia jeho zásluh
na chybe.
 Väèšina dobrých èi menej
dobrých zámerov sa rodí v podobe referátnika, ktorý má na
prvej strane rozsiahlu rubriku
pre podpisy zainteresovaných

Peniaze navyše by mali policajti dosta v júlovej výplate. „Ak
to bude dovo¾ova rozpoèet ministerstva a dostanem balík na
odmeny,“ pripomína policajný
prezident.
Pod¾a ministra vnútra Roberta
Kaliòáka sa peniaze na prilepšenie pre policajtov nájdu. „Hodnotenie je na to, aby bolo motivujúce. Je mojou povinnosou nájs
prostriedky na odmeny,“ avizoval.
Hodnotiaci systém pod¾a Gaš-

parových slov už nadobúda reálne kontúry. „Cie¾om je, aby sme
ho uviedli do praxe a èím skôr
malo svoju kvalitu a využite¾nos
a bolo súèasou policajného života.“ Tento rok by mohol by zlomový.
„Na základe jeho výsledkov by
sme mohli zaháji ostrú prevádzku pre rok 2015. Uzavretý
proces to nebude nikdy, hodnote(Pokračovanie na strane 2)

Potenciál dvoch percent z daní je
ve¾ký, skúsme ho viac využíva!

– od spracovate¾ov až po ministra. Skúsenos ukazuje, že
keï sa na zložku podpíše najvyšší, tí pod ním sa okamžite
zaènú tvári, že za dosahy dokumentu nenesú žiadnu zodpovednos, dokonca o òom ani
nevedia, nespomínajú si, èi sa
tam tiež podpísali…
Svojím podpisom každý nesie
svoj diel zodpovednosti. Alebo by
mal nies. Riadiaca èinnos má
smerova k zlepšovaniu vecí a
keïže prácu nemôžeme vykonáva len sami, ale zo svojej funkcie
riadime prácu ostatných, nesieme zodpovednos za výsledok.
Okrem kvality práce je však mnohokrát dôležitá aj rýchlos jej vykonania. To len na margo niektorých reakcií na adresu nášho minulého èísla. Vieme, že niektoré
veci sa nedajú zmeni zo dòa na
deò, ale vždy sme radi, keï poèujeme zodpovedný termín. Na
otázku: Kedy? neradi poèujeme
slovko Neviem. Ja sa stále èudujem, ako je možné, že kým nejaká informácia v našom rezorte
príde služobným postupom až
dole, je èasto tak skreslená, až je
nevykonate¾ná. A tiež som prekvapený, ako je možné, že pri
stretnutiach s radovými pracovníkmi poèujem mnoho kritiky
a kriku, ale tieto hlasy sa akosi
nedostanú tam hore. Ak nepoèujeme, nevnímame kritiku a
nespokojnos, škodíme veci i sa-

Odborový zväz polície v Slovenskej republike organizuje už
nieko¾ko rokov v zmysle zákona è.595/2003 Z.z. o dani z príjmov
„výber“ dvoch percent dani z príjmu pracovníkov MV SR, ktoré
následne pod¾a návrhov z jednotlivých základných organizácií
rozde¾uje pod¾a naliehavosti potreby prijímate¾om z radov policajtov
a obèianskych zamestnancov MV SR. Napriek tomu, že vyššie uvedený zákon umožòuje použitie poukázaných dvoch percent dane
na viacero úèelov, OZP v SR poukazuje tieto finanèné prostriedky
z dôvodu ich malého objemu žiadate¾om výhradne len na ochranu
a podporu zdravia, prevenciu a lieèbu – § 50, ods. 5, písm. a Zákona è. 595/2003 Z.z.
V roku 2013 sme rozdelili pre žiadate¾ov sumu 3.919,48 – presne to¾ko bolo na náš úèet poukázaných peòazí, a v tomto roku sme
poukázali žiadate¾om sumu 3.035,98 – taktiež celá suma, ktorá bola z Vašich dvoch percent dane poukázaná. Zhodou okolností aj v
roku 2013 boli peniaze rozdelené pre siedmich žiadate¾ov. Za dva
ostatné roky niektorí z nás nezištne teda pomohli celkom štrnástim
našim kolegyniam a kolegom, ktorým tie peniaze umožnili zmierni
finanènú záaž spôsobenú rôznymi poruchami ich zdravia, alebo
zdravia ich najbližších príbuzných.
Napriek nespornej a oprávnenej vïake prijímate¾ov finanènej pomoci vyzberanej z dvoch percent dane zo mzdy sme my – Odborový zväz polície v Slovenskej republike, ako organizátor zbierky,
nie celkom spokojní. Odhadom nám dve percentá dani z príjmu
poukázalo v roku 2012 okolo 200 darcov a v roku 2013 okolo 150
darcov. Napriek tomu, že nevieme presne vyhodnoti ako sa na
vyzbieraných finanèných prostriedkoch podie¾ali jednotlivé okresy,
zdajú sa nám èiastky 3.919,48 / r. 2012 / a 3.035,98 / r. 2013 / pomerne malé. Predsa len, chceli sme oslovi okolo 22 tis. policajtov
a minimálne 5 tis. obèianskych zamestnancov MV SR. Sme si vedomí skutoènosti, že mnohí zo zamestnancov MV SR /policajti aj
obèianski zamestnanci/ poukazujú každoroène dve percentá svojich daní na iné uš¾achtilé ciele prostredníctvom iných poberate¾ov.
To prirodzene chápeme. Máme však vedomos o tom, že mnohí z
našich kolegov nevyužívajú možnos poukáza dve percentá svojich daní v rámci nášho rezortu a na konkrétny úèel. To je aj do budúcich rokov naša cie¾ová skupina potenciálnych darcov. Chceme
totiž pomôc èo najväèšiemu poètu ¾udí, ktorí pomoc potrebujú. Ïakujeme prostredníctvom našich novín POLÍCIA všetkým darcom z
roku 2012 a 2013, ich peniaze už našli svojich adresátov. Ïakuje-

(Pokračovanie na strane 2)

(Pokračovanie na strane 2)

Myšlienka mesiaca: Ľudom sa takmer nikdy nedarí byť šťastnými, lebo stále vidia minulosť lepšiu, ako bola, prítomnosť horšiu, ako je a budúcnosť ružovejšiu, ako bude.

Marcel Pagnol, francúzsky spisovateľ
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Potrebujeme vzdelaných a schopných ¾udí
(Pokraèovanie zo strany 1)

mi sebe, lebo ak sa neriešia problémy vèas, napokon nás zahltia
a pochovajú.
 Radový zamestnanec
nevníma zložitosti vecí na
úrovni centra. Ani nemusí, nie
je za to platený. Preto viac rozlišuje veci na biele a èierne,
neuznáva poltóny. Buï nieèo je
alebo nie je, buï to funguje
alebo nefunguje. Hovorím aj o
servise pre zamestnancov, o
utváraní podmienok pre prácu.
Bude sa zda, že odboèím, ale
je to iba zdanie. Všímam si, ako
funguje naša spoloènos a keïže
nežijeme vo vzduchoprázdne,
vnímam situáciu aj v iných štátoch.
Stále
èastejšie
sa
presviedèam, že dobré fungovanie vecí zaèína dobrým vzdelávaním. V tomto smere je štát našim
obèanom ve¾a dlžný, pretože on
musí urèova smerovanie, nie obèan. Vzdelávame našich obèanov
v oblastiach, kde ich nepotrebujeme a nevzdelávame v oblastiach,
kde ich potrebuje každá normálna spoloènos, ktorá chce by
úspešná. Je najvyšší èas zaèa
rozmýš¾a, ako využíva peniaze,
ktoré dávame na vzdelávanie.
Svojho èasu som absolvoval v

Nemecku diskusiu na najvyššom
kontrolnom úrade, kde sa mi
chválili, ako dobre to robia. Poznamenal som, že sa im to ¾ahko
hovorí a robí, keï majú to¾ko peòazí… Oni mi povedali, že sú
preto bohatí, lebo rozmýš¾ajú nad
využitím každej marky. U nás nemám ten pocit, nie som presvedèený, že tí, èo návrhy pripravujú a rozhodujú, vždy zvažujú
využitie každého eura – tobôž,
keï ide o štátne prostriedky. Zrejme majú pocit, že to ide len o
štátne, nie o ich peniaze. Hlboký
omyl. Sú to naše peniaze. Vedie
to k uvažovaniu, v èom sa to
vlastne plaèkáme. Ak štát dáva
prostriedky na vzdelávanie, tak
nech urèuje, ktorými smermi.
Lenže kto to je to dnes štát? To
sú tí, èo sa tu každé štyri roky vymenia?
 Ako z toho von?
Ak chce niekto vykonáva nejakú prácu, mal by ma na òu
potrebné vzdelanie. Ak ho nemá,
je v normálnej spoloènosti považovaný za nekvalifikovaného. Èiže nestaèí ma akúko¾vek vysokú
školu, ale zodpovedajúcu vysokú
školu. V opaènom prípade nie je
pre nás na danom mieste optimálnym riešením. Tým sa chcem

Potenciál dvoch percent z daní je
ve¾ký, skúsme ho viac využíva!
(Pokraèovanie zo strany 1)

me už aj darcom z tohto roku – 2014, ktorí do konca mesiaca apríl
poukázali dve percentá zo svojej dani zo mzdy v roku 2013. Sme
celkom zvedaví, ko¾ko eur budeme môc poskytnú v prospech ¾udí
z nášho rezortu, ktorí tie eurá nutne potrebujú – opä na riešenie
nákladov spojených s poruchou zdravia. O konkrétnej sume budeme informova po prijatí peòazí na náš úèet. Pre budúci rok však
prosíme všetkých, ktorí nechávajú celý objem svojich daní na rozdelenie štátu: Dve percentá z Vašich daní môžu by použité pod¾a
Vášho rozhodnutia. Venujte približne necelú jednu hodinu v roku
2015 z disponibilných 8 760 Vašich hodín na vykonanie èinností
spojených s poukázaním dvoch percent dane zo mzdy v prospech
stopercentne uš¾achtilej pomoci. Ïakujeme !
Pavol Michalík, podpredseda OZP v SR

dopracova k záveru, že je najvyšší èas, aby sme v polícii zákonom spresnili kvalifikaèné požiadavky vzdelania a zodpovedajú-

M. Litva
co postavili kariérny postup, aby
sa do riadiacich funkcií nedostávali ¾udia bez zodpovedajúceho
vzdelania, schopností a bez skúseností.
 Svojho èasu ste presadzovali návrh, aby vysokoškoláci z
iných smerov štúdia povinne
absolvovali akýsi postgraduál
na Akadémii PZ. Niè z toho nebolo.
Je to už kvantum rokov a
odvtedy sme sa neposunuli dopredu, ale dozadu, pretože doba
ide dopredu a tie dopady sú aj u
nás èoraz horšie. Keï napr.
dostávam urèité otázky od ¾udí,
ktorí by mali ma vyššie právne
vedomie ako ja, pretože ja mám
len technické vzdelanie, ich postoje svedèia o opaku. Nepríjemne ma to prekvapuje a zaráža. Najrýchlejšie by sa u nás dal
urobi poriadok, keby boli na príslušných miestach kvalifikovaní a
schopní ¾udia. Lepší ako priemer.
Otázka, èi tá rotácia kádrov po
každých vo¾bách je v prospech
PZ alebo nie, tým má aj svoju
odpoveï. Je najvyšší èas to na-

Dostane polícia nové vrtu¾níky?
Ministerstvo vnútra (MV) SR
by mohlo ma dva nové stredne
ve¾ké vrtu¾níky Bell 429 ešte tento rok. Potvrdil to šéf rezortu Robert Kaliòák (Smer–SD).
Ministerská letka by mala ma
dva nové vrtu¾níky tohto typu, ktoré získa výmenou za dve ve¾ké
helikoptéry Mi–171, èakajúce na
generálnu opravu. Vrtu¾níky nebudú dodané naraz. Druhý by

vrtu¾níky. Dva z nich od roku
2010 nelietajú, pretože potrebujú
generálnu opravu. Oprava jedného stroja pod¾a ministra stojí 2,5
až tri milióny eur. „Plnia úlohy z
poh¾adu cena pomer výkon nie
vždy úplne ideálne,“ vysvetlil Kaliòák dôvod výmeny ve¾kých
vrtu¾níkov. Ako príklad uviedol, že
cena paliva poèas jednej letovej
hodiny na Mi–171 je 1000 eur, v
Bell 429

mal by
cii na
èiatkom
má v

pod¾a ministra k dispozíkonci tohto alebo zabudúceho roku. MV SR
súèasnosti štyri ve¾ké

prípade Bell–u len 200. Na pilotovanie menšieho vrtu¾níka staèí jeden èlovek, v prípade ve¾kého sú
to až traja.

Helikoptéry bude potrebné
dovybavi
Nové helikoptéry by mali by
na Slovensko dodané v základnej
verzii a bude ich potrebné dovybavi. Ich hodnota by mala prevyšova osem miliónov eur. Jeden
bude pod¾a Kaliòáka slúži policajtom na slovensko–ukrajinskej
hranici. Bude vybavený napríklad
termovíznou technikou, pátracími
prístrojmi a osvet¾ovacími agregátmi. Cena výbavy by sa mohla
vyšplha na dva milióny eur. Druhý stroj bude urèený na prevoz
záchranárskych tímov a špeciálnych jednotiek, cenu vybavenia odhaduje minister na 800.000
eur.Kaliòák uviedol, že ministerstvo bude vrtu¾níky vymieòa s
dubajskou firmou, ktorú vlastnia
obèania USA. Názov firmy zatia¾
rezort vnútra nechce zverejni s
odôvodnením, že zatia¾ bola podpísaná len zmluva o budúcej
zmluve. Táto spoloènos pod¾a
Kaliòáka oslovila ministerstvo s
ponukou asi pred rokom.
(TASR, 2. mája 2014)

pravi, neèaka, nespája nespojite¾né a robi univerzálny superzákon. Riešme to, èo nás páli teraz.
 Tak sme sa dostali k návrhu nového zákona o štátnej
službe. Èo je nové v tejto oblasti?
Teraz som bol týždeò na dovolenke, predtým som neregistroval
posun. Budeme rokova ïalej,
pretože neprestaneme bojova za
to, aby na zodpovedných miestach boli zodpovední a schopní
¾udia. Len to dá policajtom istotu,
že sa im oplatí robi poctivo a s
plným nasadením bojova proti
zloèinu. Vnímam aj nespokojnos
našich obèianskych zamestnancov s platmi, v tejto chvíli im
neviem niè poveda. Áno, je tu
návrh vyššej kolektívnej zmluvy,
na ktorej sa zhodla jedna strana,
èas beží a keï chceme ma

dobrú dohodu, nemôžeme vyjednávanie odklada. Aj v príprave zákona o štátnej službe nám
beží èas a chceme ho ma k 1. januáru 2015. Stále vychádzam zo
záveru, že v rámci pôsobnosti zákona je polícia prinajmenšom poèetne najväèšia zložka. Budeme
diskutova aj s inými, ale až v
òom budeme ma jasno my. Aby
to nebol zákon o všetkých iných,
len nie o polícii. Dnes už akoby si
nikto nepamätal, že zákon pôvodne vznikal k štátnej službe policajtov a potom sa k nemu zaèali
priliepa ïalšie zložky. Každý má
svoje špecifiká, ale buï sa preberú a zovšeobecnia, alebo nemôžu
by pod jedným zákonom. Aj v
demokracii sa menšina prispôsobuje väèšine.
Zhováral sa Peter Ondera

Nové hodnotenie policajtov: Kaliòák
s¾ubuje odmeny v júlovej výplate
(Pokraèovanie zo strany 1)

nie je živá vec, ktorá sa bude vyvíja,“ avizuje Gašpar.
Povinnosou policajných funkcionárov je po novom hodnoti
kvalitu, kvantitu a rýchlos práce
policajta. Pomôckou má by aj
katalóg merate¾ných kritérií pre
jednotlivcov a policajné útvary.
„Pri vyšetrovate¾och to môže
by napríklad, ko¾ko spisov spracoval, akým spôsobom ukonèenia, ko¾ko vecí mu vrátil prokurátor, alebo ko¾ko zrušil uznesení.
U poriadkárov zasa poèet vybavených priestupkových vecí, alebo páchate¾ov zadržaných na
mieste,“ vysvet¾uje policajný šéf.
Poèet dopravných nehôd, objasnenos, alebo nápad trestnej
èinnosti je zasa kritérium, ktoré
spadá do hodnotenia okresu, alebo policajného oddelenia.
Po novom však už hodnotenie
pravdepodobne nebude polroèné, ale až roèné. Pri niektorých
policajtoch sú výsledky totiž pre

dovolenky, èi dlhšie pn–ky nemerate¾né.
Pod¾a podpredsedu policajných odborov Mariána Magdoška
sú názory na hodnotenie rôzne.
„Za odbory môžem poveda, že
sa systém vyvíja pozitívne. Nie je
tu tlak zhora, kritériá si pripravujú
útvary sami pod¾a prostredia, v
ktorom pracujú,“ reagoval.
Kvituje najmä povinnos hodnotených policajtov vyjadri sa k
vizitke, ktorú im vystaví nadriadený. „Každý sa môže odvola, bráni, a to odvolanie je prerokované
už aj za úèasti odborov, takže je
tam dostatoèná miera objektivity,“
zdôraznil.
V novom hodnotení už nie sú
èasto kritizované skupinové ciele.
Za Jaroslava Spišiaka si totiž policajti plánovali, ko¾ko by v danom
štvrroku malo by dopravných
nehôd, odhalených extrémistických trestných èinov èi objasnených vrážd. Gašpar sa napokon
rozhodol ís vlastnou cestou.
(aktualne.sk, 22.4. 2014)

Zaujímate sa o uzatvorenie výhodnej
poistky na škodu spôsobenú zamestnávateľovi? Viac na strane 7.
(red)

Pozvánka pre nadšencov triatlonu
Pozývame všetkých nadšencov triatlonu na II. Majstrovstvá Slovenska PZ, ktoré sa uskutoènia dòa 28.6.2014 v Ïanovej pri Martine v rámci Turèianskeho triatlonu. Preteka sa bude v objemoch
olympijského triatlonu, èo je 1,5 km plávanie, 40 km cyklistika a 10
km beh. Preteky sú zároveò nomináciou na tohtoroèné Majstrovstvá Európy policajných zborov, ktoré sa uskutoènia od 8.–11. augusta 2014 v Brémach. Viac informácií o pretekoch a spôsobe prihlásenia získate u staršieho referenta služobnej prípravy na OR PZ
v Martine, t.è. 8463112.
npor. Mgr. Ján Holiga
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Z jarného zasadania výboru EuroCOP–u vo Vilòuse

Štokholmský program do roku 2020 je pod¾a vedenia EuroCOP–u málo konkrétny a nerieši aktuálne problémy
V dòoch 29. a 30. apríla 2014 sa vo Vilòuse (Litva) konalo
riadne jarné zasadanie výboru EuroCOP–u. Za Odborový
zväz polície v SR je èlenom výboru náš podpredseda Marián Magdoško. Redakcia POLÍCIA ho požiadala o priblíženie obsahu dvojdòového zasadania pod vedením prezidentky Anny Nellberg – Dennis.
 Zasadania
výboru
EuroCOP–u
mávajú štandardne ve¾mi nabitý program,
bol Vilòus výnimkou?
Program bol naozaj obsiahly,
prièom niektoré z bodov svojím
rozmerom presahujú rámec dvojdòového stretnutia, aké sme absolvovali, mám na mysli najmä
problematiku tzv. Štokholmského
programu EÚ pre spravodlivos a
vnútorné záležitosti, dotýkajúci sa
aj práce polície, ktorý konèí v tomto roku a na svete je už rámec jeho aktualizácie do roku 2020. Ale
spomeniem najprv vnútorné záležitosti EuroCOP–u. Podrobne sme
si prešli èinnos výkonného výboru
v uplynulom období i závereènú
správu o hospodárení EuroCOP–u
v roku 2013. Stále h¾adáme možnosti ïalších úspor tak, aby sa pritom mohla rozvíja èinnos. Šetrí
sa napríklad na tlmoèení. Zaoberali sme sa aj problematikou BOZP v
políciách krajín, ktoré majú zastúpenie v EuroCOP–e. Pani prezidentka nás detailne informovala o
množstve stretnutí, ktoré absolvovala v rámci nadväzovania vzahov a spolupráce s výkonnými
orgánmi EÚ. Prešli sme problematiku rodovej rovnosti v podmienkach polície a diskutovali sme aj o
návrhu, resp. požiadavke EuroCOP–u na ratifikáciu Európskeho
kódexu policajnej etiky èlenskými
krajinami EÚ. Pre našincov pripomeniem, že tento dokument, prijatý v roku 2001 vo forme odporúèania, si netreba plies s etickým kódexom policajta, ktorý presadzoval
vtedajší minister Palko. Skôr, než
hovoríme o policajtovi, musíme totiž stanovi pravidlá pre správanie
sa polície v demokratickej spoloènosti ako celku, ako štátnej
inštitúcie. Ratifikácia tohto dokumentu by v mnohom pomohla pri
nastavovaní minimálnych štandardov polícií v èlenských krajinách
EÚ.
 Zachytil som na webe aj
nejaké personálne zmeny…
Áno, došlo k zmene na poste
auditora EuroCOP–u. Túto funkciu
zastával predseda èeského Nezávislého odborového zväzu Polície
ÈR Milan Štìpánek, keïže sa
však medzitým stal èlenom výkonného výboru EuroCOP–u, post
uvo¾nil a výkonný výbor požiadal
èlenov, aby predložili návrhy na
obsadenie tejto funkcie. Novým
auditorom sa napokon stal Mark
Nelson z CNPF, èo je federácia
policajtov chrániacich jadrové
elektrárne vo Ve¾kej Británii. Riešili
sme aj programové otázky, prípravu jesenného zasadania výboru
EuroCOP–u, ktoré bude v dòoch
29. a 30. októbra v Berlíne, ako aj
prípravu budúcoroèného kongresu, na ktorom sa bude voli nové
vedenie výkonného výboru. Kong-

res by sa mal uskutoèni v novembri 2015, èlenom bola ponúknutá možnos, aby sa o organizáciu vrcholného snemovania
uchádzali, èiže miesto ešte nie je
vybraté.
 Spomenuli ste problematiku BOZP…
Predmetom rokovania bola aj
správa o èinnosti pracovnej subkomisie, ktorá sa dlhodobo zaoberá
problematikou BOZP v èlenských
krajinách EÚ. V tejto súvislosti
španielski kolegovia prezentovali
video, v akých katastrofálnych
podmienkach pracujú na niektorých policajných staniciach. Úprimne povedané, pokojne si s nimi
môžeme poda ruky, pretože aj
niektoré naše OO PZ sú svojím
stavom porovnate¾né s realitou,
akú sme videli v španielskom videu. Pretrvávajú aj problémy okolo zložky španielskych policajných
síl Guardia Civil, vláda im odopiera plnohodnotné odborové práva s
odôvodnením, že ide o polovojenskú organizáciu, zamestnanci
sa však búria a španielsky delegát

predložil výboru aj návrh rezolúcie,
ktorá by na tieto problémy opätovne upozornila. Rezolúciu však
chce subkomisia ešte dopracova,
da jej širší rámec, a tak ju predložia na schválenie až na jesennom
zasadaní. Pridali sa aj hostitelia,
reprezentanti litovského odborového zväzu NPPSS, ktorý zastrešuje
okrem policajtov aj hasièov a
justiènú stráž, èlenmi EuroCOP–u
sú od roku 2012. V prezentácii
nám priblížili, v akých podmienkach pracujú litovskí policajti. Ponosovali sa na vládne škrty a ich
kritiku vlády si všimli aj domáce
médiá. Litovský webový portál Alfa
pripomenul poh¾ad diskutérov, že
sociálny dialóg v Litve je jeden z
najslabších v Európe, dochádza k
prípadom prenasledovania odborových predákov, kolektívne vyjednávanie sa ešte nestalo samozrejmou súèasou riadiacej práce a politiky vlády, ktorá – pod¾a
slov predsedu NPPSS Vladimira
Banela – odmieta rieši problémy
pri spoloènom rokovaní za jedným
stolom s odborármi.
 V marci Európska komisia
predstavila aktualizáciu Štokholmskému programu do roku
2020. Bytostne sa dotýka práce
polície vo všetkých èlenských
krajinách. Èo táto aktualizácia
prináša pre EuroCOP?
Štokholmský program, ako som

už spomenul, je nesmierne široká
téma a vedenie EuroCOP–u ve¾mi
pozorne analyzovalo hlavné zámery a smerovanie programu. Už
v marci EuroCOP zverejnil svoje
stanovisko, v ktorom kritizuje ne-

M. Magdoško
konkrétnos navrhovaných postupov pri riešení problémov policajtov, ktoré ich tlaèia už dnes.
Prezidentka v stanovisku zdôraznila, že budovanie novej policajnej kultúry v Európe sa nemôže
realizova zo dòa na deò a bude si
vyžadova ve¾a úsilia, aby sa posilnila spolupráca, aby sa vybudovala dôvera a solidarita medzi policajnými silami v Európe najmä v
tomto období nestability a dôsledkov hospodárskej krízy, ktorú vlády riešili tvrdými škrtmi v oblasti
verejných výdavkov – políciu nevynímajúc. Pripomenula, že tieto škrty majú vážne dopady na vnútornú
bezpeènos štátov, policajti majú

Hovoríme s Jozefom Pazúrom, novým predsedom krajskej rady OZP v SR v Trenčianskom kraji

Spravodlivosť do všetkého a pre všetkých

Po odchode Jána Urbanovského bol na post predsedu
krajskej rady predsedov ZO OZP v Trenčianskom kraji
zvolený Jozef Pazúr, „dopravák“ z Považskej Bystrice.
Redakcia POLÍCIA ho požiadala o pár slov.
 Kraj poznáte dobre, s čím
prichádzate do funkcie krajského odborového predáka?
Vo funkcii
som len veľmi
krátko a, priznám sa, nečakal som to,
takže
som
nemal pripravenú koncepJ. Pazúr
ciu ďalšieho
napredovania či prepracované vízie. Situáciu v našej krajskej rade
však vnímam vcelku ako stabilizovanú, nevidím ani vypuklejšie problémy vo vzťahoch medzi OZP na
úrovni kraja a naším krajským riaditeľstvom či s centrom podpory.
Takže s čím prichádzam? Prichádzam s trendom, ktorého som
sa vždy držal – a to je spravodlivosť. O tú sa budem ďalej snažiť
aj v tejto funkcii, pretože keď
pokrivkáva, je to veľmi demotivujúce pre každého.
 Kontakt so služobným
partnerom, s krajským riaditeľom PZ?
Stretol som sa už s ním, navštívil ma v tu v Považskej Bystrici. Čas ukáže. Sú veci, ktoré by
som chcel ovplyvniť, ale som si
vedomý aj mantinelov, ktoré máme ako polícia. Verím však, že
systematickou prácou sa dajú
pohnúť aj veľké ľady.
 Najbližšie plány? Rozprá-

vame sa spolu iba chvíľu pred
stretnutím predsedov vašej
krajskej rady s kolegami zo Žilinského kraja. Téma?
Budeme sa venovať stabilizácii
členskej základne, radiť sa a myslím si, že veľa počúvať, lebo v
tejto oblasti majú Žilinčania veľmi
dobré výsledky, je to veľká a silná
organizácia. Ja osobne by som
bol veľmi rád, keby si všetci policajti uvedomili, že výhody, ktoré
vyplývajú z kolektívnych zmlúv a
ktoré sú zakotvené aj v zákone,
nie sú samozrejmosťou z dobrej
vôle služobného úradu, ale väčšina z nich je konkrétnym výsledkom činnosti a tlaku Odborového
zväzu polície, s čím súvisí aj môj
apel na členstvo v OZP.
 Vidíte v tomto smere ďalšie možnosti?
Členská základňa sa vyvíja
podľa viacerých faktorov, ovplyvňuje ju kvalita vzťahu so služobným orgánom, je to aj otázka
poskytovania benefitov a disponovania s akumulovanými členskými príspevkami v rámci OZP.
Videl by som možnosti aj v lepšej
propagácii činnosti OZP a jej
výsledkov, lebo je veľa ľudí, ktorí
tieto výsledky vnímajú ako nejakú
samozrejmosť a často si neuvedomia, že je to len zásluha činnosti OZP. Chcel by som, aby
intenzívnejšie vnímali, že členstvo
v OZP má význam. Veľa nečlenov

si hovorí – načo by som vstupoval
a platil členské, keď to odborári
vybavia aj pre mňa? Toto videnie
vecí je fakt problém.
 Veľa ľudí si hovorí: keby
som mohol, tak zmením to a
to… Vidíte možnosti na zmeny
z pohľadu vašej novej funkcie?
Som realista a vnímam mantinely, lebo sú, to si nemusíme
navrávať. Ale som zástanca toho,
že je potrebné veľa vecí zmeniť,
no nie je to len otázka Policajného
zboru, ale celej spoločnosti. Je to
o tom, že keby väčšina chcela,
dajú sa systémovým postupom
zmeniť aj mantinely. Lenže u nás
mám pocit, akoby časti ľudí vyhovovalo, keď sú mantinely posunuté, vychýlené z normálu. Čas ukáže, väčšinou ide o veci, ktoré sa
naozaj nedotýkajú len Policajného zboru.
 A v rámci neho?
Spomeniem aspoň hodnotiaci
systém. Veľa sa o tom diskutuje,
som viac zástancom kvantifikovateľných kritérií. Veľmi sa to kritizovalo, ale teraz sa mi zasa zdá, že
v momentálne skúšanom modeli
je už znova priveľký priestor pre
subjektívne hodnotenie nadriadeného. Nie je to podľa môjho názoru stále optimálne, vidí sa mi, že
tie útvary, ktoré hodnotia svoju
prácu poctivo, sú v nevýhode, vychádzajú potom horšie. Stále sa
podľa môjho názoru hľadá optimálny stred. Ak budem mať možnosť, rád sa budem podieľať aj na
tomto procese, aby bol systém
naozaj spravodlivý pre všetkých.
Zhováral sa Peter Ondera

problém s nedostatkom prostriedkov na nákup novej techniky,
základného vybavenia vrátane
rovnošiat, mzdy policajtov klesajú
alebo stagnujú, v mnohých krajinách sa zastavilo prijímanie nových policajtov, v iných je dokonca
výrazný pokles poètu príslušníkov
polície, klesajú sociálne istoty policajtov aj vo vyspelých európskych
krajinách, ako je napríklad Belgicko. Preto, pod¾a jej slov, program
nemusí tvori ve¾a nových podnetov, ale má sa sústredi na riešenie
súèasných. EuroCOP preto vyzval
Európsku komisiu, Radu Európy i
Európsky parlament, aby tieto orgány už v najbližších mesiacoch
pripravili konkrétne návrhy, ako
chce EÚ rieši nie výh¾adové, ale
aktuálne, dnešné problémy policajtov v Európe.
Zhováral sa Peter Ondera

Dilema
Motto: Naša mládež je skazená do špiku kostí. Je intrigánska a lenivá. Nikdy nebude
pripomína mládež dávnych èasov. Mladé pokolenie dnešných
dní nie je schopné zachova našu kultúru. (Babylonská hlinená
tabu¾ka)
Starý muž nastúpil do elektrièky a jeden z mladíkov sa
hneï postavil, aby mu uvo¾nil
miesto. „Len seï, ešte sa nastojíš, keï budeš starý!“ uk¾udnil ho
nastupujúci… Z pôvodného vtipu je dnes vïaka kapitalistickým
princípom fungovania trhovej
ekonomiky v súbehu s bojom
proti pozitívnej diskriminácii zaužívané pravidlo. „Ja som si tiež
zaplatil, tak èo?“ znie najèastejší
argument, preèo už v prostriedku hromadnej dopravy netreba
uvo¾ni miesto na sedenie starším èi chorým ¾uïom a tehotným
ženám. O to väèšie bolo moje
prekvapenie, keï som do prímestskej autobusovej linke nastúpil ja sám – krivkajúc, s bo¾avou nohou. V autobuse boli sedadlá obsadené, samá navoòaná a poma¾ovaná tinedžerka s
povinnou žuvinou v ústach a
slúchadlami. Jedna z nich sa
však hneï postavila a ponúkla
mi miesto. Bol som síce v šoku,
ale miesto som s vyslovením
vïaky prijal.
Vari na tretej zastávke s
ve¾kými ažkosami nastupovala
moletná stará pani. Keïže sa v
okolí nikto nehýbal, tak som sa
postavil a uvo¾nil jej miesto. „Dúfam, že sa za to na mòa nehneváte?“ vrhol som ospravedlòujúci úsmev na devu, ktorá predtým uvo¾nila to isté miesto mne.
„V pohode,“ usmiala sa, „len sa
tým babám èudujem!“ poznamenala.
A tak sme celú ïalšiu cestu
stáli pekne ved¾a seba, klábosili
a napriek vyše 40–roènému rozdielu medzi nami sme na tú
dnešnú mládež mali rovnaký názor. Akurát že ona asi bola výnimka…
(er)
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Rezortné rekreaèné zariadenia sú v plnom prúde príprav na hlavnú sezónu

Najmä o zahranièné pobyty je stále ve¾mi vysoký záujem
Máj je o. i. mesiac intenzívnych príprav na letné rezortné
dovolenky aj v podmienkach nášho rezortu. Redakcia POLÍCIA sa s aktuálnymi otázkami obrátila na vedúceho
oddelenia rekreaènej starostlivosti MV SR Ing. Igora Baïuru.
 Prežívate zrejme hektické
chvíle…
Áno, záujemcovia sa môžu o
tom presvedèi aj pod¾a frekvencie pribúdania a aktualizácie informácií v našej rubrike na rezortnom infowebe. Pod¾a rozde¾ovníkov, ktoré schválil aj OZP v
SR, sme v posledných dòoch posielali na útvary obálky s ponukami domácej rekreácie do konca
letnej sezóny. Rekreaèné komisie
by ich mali rozdeli do konca mája, potom nám útvary vrátia nerozdelené poukazy a tie zasa zaèiatkom júna ponúkneme zamestnancom formou mimoriadnej
ponuky poukazov.
 Môžeme hovori o èíslach?
Hovorme najprv o domácich
rekreáciách. Na tri mesiace letnej
sezóny máme pripravených
2 095 poukazov. Zhruba takýto
poèet sa rozde¾uje v každom roènom období, mimosezónne je to
trochu menej, èiže roène rozdelíme 7 000 až 7 500 poukazov. Èo

sa týka zahranièných rekreácií,
tam sú ešte prípravy v plnom prúde, zverejnili sme už rozdelenie
poukazov na rekreácie do Po¾ska
a kým budú èitatelia ma v rukách
májové èíslo POLÍCIE, rozdelené
zrejme budú už aj poukazy na

Ing. Igor Baďura
ïalšie zahranièné destinácie – do
Èeska, Bulharska i Chorvátska.
Celý proces by sa mal uzatvori
do konca mája, ponuky sme zverejnili.
 Zahranièné rekreácie sa
tešia záujmu našich zamest-

nancov, ponúknuté kapacity
spravidla nepostaèujú…
O rekreácie na brehu Baltického mora v Po¾sku bol v porovnaní s kapacitami približne dvojnásobný záujem, mali sme 38
poukazov na 82 žiadostí. V prípade Bulharska ešte v tejto chvíli
nemáme uzatvorené èísla, ale
pod¾a vlaòajška sa dá predpoklada zhruba desanásobne väèší
záujem. Nie až taká dramatická
situácia je v prípade zájazdov do
Èeska, naopak, najviac sa hlási
do Chorvátska.
 Od èoho závisí objem kapacít, ktoré môžete obsadi?
Od ponuky partnerských ministerstiev vnútra týchto krajín,
ktoré nevieme ovplyvni. Na našu
žiados nám napr. Bulhari umožnili obsadi okrem pôvodného
ešte jeden turnus v júni, v hlavnej
sezóne už možnosti nevideli, majú len jedno zariadenie, o ktoré
majú ve¾ký záujem domáci policajti. S Maïarmi sme sa usilovali
viackrát o dohodu, žia¾, napokon
k nej nedošlo.
 Zahranièné rekreácie sú
reciproèné, to znamená, že
ko¾ko našich ide von, to¾ko
zahranièných príde k nám, do
našich zariadení?
V zásade áno, až na malé výnimky.

Predstavujeme: Z novej ponuky malých rekreačných zariadení MV SR

 Pod¾a akých kritérií sa vyberajú zamestnanci v prípade
ve¾kého záujmu najmä o zahranièné rekreácie?
Triedime žiadosti na tri zásadné skupiny. V prvej sú zamestnanci, ktorí nikdy neboli na našej
zahraniènej a posledných pä rokov ani na domácej rekreácii. Máme totiž aj zamestnancov, ktorí
neboli na rezortnej rekreácii celých 20 rokov. Takí majú, samozrejme, prednos. Druhú skupinu tvoria zamestnanci, ktorí
ešte neboli v zahranièí, ale dostali
domácu rekreáciu v posledných
piatich rokoch. Nuž a na treom
mieste sú ¾udia, ktorí už na
zahraniènej rekreácii v minulosti
boli.
 Sú aj iné kritériá?
Zoh¾adòuje sa aj èas trvania
služobného alebo zamestnaneckého pomeru, obmedzujúcim
faktorom je niekedy lôžkovos
izieb. No a v prípade zahranièných rekreácií pýtame aj stanovisko nadriadeného. To sú všetko
faktory, ktoré by mala zoh¾adni
už útvarová rekreaèná komisia.
 Pokia¾ som informovaný,
dobre sa rozbehli aj detské letné tábory?
Áno, je o ne ve¾ký záujem, aj
pre tento rok máme ponuku našich zariadení v Krupine a na Duchonke, ponuku sme už zverejnili. Ak by ostala situácia ako vlani,
je predpoklad, že uspokojíme
všetkých záujemcov. S dobrým
ohlasom sa stretáva aj naša ponuka menších zariadení bez stravy a personálu, ktoré sme zobrali
do správy, všetky detaily takisto
nájdu záujemcovia na infowebe
MV SR a pokia¾ viem, aj na stránke OZP v SR. Niektoré z malých
zariadení sme prevzali v dos
biednom stave, zvažujeme, aký
bude ich ïalší osud, pretože tým
je malý aj záujem o pobyty v nich.
Naopak, prevzaté stredisko športovej reprezentácie na Štrbskom
plese sme v tomto roku už zaradili do riadnej ponuky cez poukazy.
 Sažujú sa naši dôchodcovia, že nemajú šancu dosta sa
na rekreáciu…
Je faktom, že v prípade ve¾kého záujmu v zmysle nariadenia
MV SR uprednostòujeme zamestnancov, predovšetkým v
hlavných sezónach sa potom už
miesta pre dôchodcov neujdú, ale
vítame ich záujem najmä v mimosezónnych termínoch.
 Uplynulé obdobie bolo poznaèené rozsiahlymi organizaènými zmenami, najmä rozbehom centra úèelových zariadení. Skúsenosti?
Myslím si, že spolupráca funguje dobre, oni nám poskytnú kapacity, vieme teda poèty, ktoré
máme k dispozícii a z toho vychádzame pri stavbe našej ponuky. Nevýhodou je, že pri spracúvaní celej agendy stále ešte ve¾a
pracujeme mechanicky, ruène vyrábame poukazy, obálkujeme,
posielame poštou èi kuriérmi…A
to chce svoj èas. Máme pripravený softvér, ktorý by celý tento súbor prác podstatne zjednodušil,

zrýchlil i zlacnil, zatia¾ sa nenašli
peniaze na jeho kúpu. Samozrejme, aj naše rekreaèné strediská by boli vïaèné najmä za
zrýchlenie celého procesu – vrátane doby, ktorú majú k dispozícii
útvarové rekreaèné komisie, skôr
by si tak uvo¾nili ruky na vlastné
aktivity. V zásade je však spolupráca s centrom úèelových zariadení dobrá, vieme sa operatívne spoji a rieši prípadné problémy, èo môžeme, okamžite im
z kapacít uvo¾níme. Aj vïaka tomu sa v zariadeniach dobre rozbiehajú pobyty na predåžené víkendy s rôznou náplòou, hotely
robia trebárs zabíjaèky, grilovaèky, wellness a športové pobyty,
pobyty s detským programom, ba
dokonca aj kurz brušného tanca
èi tzv. dámske jazdy.
 Kto sleduje infoweb, vie,
že dokážete ve¾mi operatívne
sprostredkova ponuky vo¾ných miest aj kedyko¾vek v
priebehu sezóny, niekedy doslova zo dòa na deò, v tomto
smere sa informovanos ¾udí
ve¾mi zlepšila.
Vïaka za uznanie. Problémy
sú ešte s okresnými úradmi, ktoré stále nemajú prístup na infoweb, ich musíme informova iným
spôsobom. Èo nás viac trápi, to
je pružnos spolupráce s útvarovými rekreaènými komisiami, pretože sme stále nespokojní s objemami poukazov, ktoré dokážu prideli priamo útvarové komisie. Ak
zoberiem turnusy jarných prázdnin, tak tam to bol ešte vcelku
dobré, v I. turnuse využili útvary
70 percent z ponuky, v II. turnuse
57 percent a v III. turnuse 65 percent. Ale napríklad na Silvester to
bolo len 31 percent, hoci po vrátení preukazov z útvarov nám ich
záujemcovia rozchytali, obsadili
sme bez problémov všetko. Na
Vianoce útvary obsadili len 21
percent a z ponuky na mimosezónu január až jún sa nám vrátilo
až 86 percent poukazov, prièom
následne vieme takmer všetko
obsadi.
 Èím si to vysvet¾ujete?
Neviem, je to otázka na útvary.
Faktom je, že po uplynutí príslušného termínu sme zavalení vrátenými poukazmi a vzniká nám tak
množstvo nárazovej práce, je na
vedení, akou formou sa rezort v
tomto smere vyberie ïalej. Konzultovali sme tento problém aj s
odbormi, èi trebárs v mimosezónnych pobytoch nerobi len
priamu ponuku z centra. Urèite je
možné zvoli lepší model, aký je
momentálne.
 Prianie na záver?
(smiech) My budeme spokojní,
keï budú spokojní naši rekreanti
a najradšej sme, keï im môžeme
ponúknu vyššiu kvalitu za cenu,
ktorá je stále pre našich zamestnancov atraktívna, pretože
zamestnanec platí len tretinu z
nákladovej ceny. To je v dnešných èasoch ve¾ká výhoda, ktorú
rezort ponúka svojim zamestnancom.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímka autor
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Príplatok za nerovnomernos: horúci, ale stále nevyriešený problém

Pohnú sa veci, až keï budú súdy zavalené žalobami?
Napriek rovnakej dikcii zákona, napriek nieko¾kým metodickým usmerneniam z centra došlo
k tomu, že v ich výklade je gu¾áš,
a tak sme sa dostali do úplného
Kocúrkova: nielenže panujú rozdielne poh¾ady – a tým aj prax –
riadiacich pracovníkov na možnosti priznania príplatku v jednotlivých službách, ale dokonca aj
územne, v jednotlivých krajoch. V
Bratislave sú – alebo aspoò boli –
dokonca zásadné rozdiely aj
medzi okresmi. Daromné boli
všetky ubezpeèenia z centra, že
tento problém bude èoskoro vyriešený, nestalo sa do tejto chvíle. Vedenie ministerstva a Prezídia PZ si s témou akosi nevie da
rady, návrhy odborov sa im zdali
neprijate¾né a tak sa už aj predseda OZP v SR obmedzuje len
na konštatovanie, že odbory požadujú aj v prípade nerovnomernosti tvorbu a uplatnenie spra-

vodlivého modelu odmeòovania,
proti èomu inak niekto nie je…
Odbory v hre
Nuž neèudo, že nieko¾kým policajtom v Bratislave došla trpezlivos a koncom lanského roka sa
rozhodli obráti v tejto veci na
súd, žiada priznanie príplatku a
doplatenie sumy za celý èas, kedy im nerovnomernos nebola priznaná, teda od 1. januára 2012.
Základná organizácia OZP v SR
è. 8/8 asi desiatke nespokojných
priznala právnu ochranu, a tak
boli odbory znova v hre, v zmysle
platného štatútu právnej ochrany
tak budú èlenom OZP uhradené
náklady, spojené s ich právnym
zastupovaním.
Èo bolo ïalej? Vybratý právny
zástupca JUDr. Ivan Syrový problém odkonzultoval s vedením
spomenutej základnej organizácie i s vedením OZP v SR, kde
má právnu ochranu v náplni pod-

predseda Marián Magdoško a
ešte pred podaním žaloby na súd
sa advokát obrátil aj na vedenie
PPZ, kde ho spolu so zástupcom

však nakoniec žalobu rozmyslela,
pretože si uvedomili, koľko ich
toto právne zastúpenie môže
stáť. Členovia odborov, požívajúci

odborov prijal prezident PZ Tibor
Gašpar.
Aj neodborári…
Medzièasom nespokojencov
pribúdalo aj z radov neodborárov.
Rovnako sa stali klientmi JUDr.
Syrového. Časť neodborárov si

právnu ochranu OZP v SR, majú
v tomto smere veľkú výhodu.
Pán prezident si vyžiadal èas
na štúdium problematiky, došlo aj
k rokovaniu s riadite¾om KR PZ v
Bratislave plk. JUDr. Csabom Faragóom a pod¾a našich informácií

Ilustračné foto archív

O problémoch s nerovnomernosou èasu služby, resp. s
príplatkami za òu sa s urèitými obmenami podstaty veci
bavíme už neuverite¾ne dlhé roky, vlastne od minulého tisícroèia. Najnovšia etapa vznikla od zaèiatku roka 2012.

ich výsledkom bola – predbežne
ústna – mimosúdna dohoda, na
základe ktorej bol príplatok za nerovnomernos policajtom priznaný
od 1. 4. 2014 a po prvýkrát aj
vyplatený v mzde za mesiac apríl.
Na s¾úbené uhradenie vzniknutých nedoplatkov od 1. 1. 2012
„klienti“ ešte èakajú, každý prípad
je však iný, nedá sa rieši paušálnym rozhodnutím.
Taký je teda aktuálny, nám
známy stav. Vedeniu rezortu a
polície azda netreba pripomína,
že akt – zatia¾ – nieko¾kých bratislavských policajtov nemusí osta
dlho osamotený… Už dlho, „cez
dve èísla“ nášho mesaèníka sa
usilujeme získa vyjadrenia aj k
tejto téme od pána policajného
prezidenta. Žia¾, ešte stále si na
redakciu POLÍCIA nenašiel èas, a
tak sa pýtame touto formou: Pán
prezident, ako a kedy chcete v
rámci celého PZ vyrieši problémy, spojené s vyplácaním, resp.
nevyplácaním príplatku za nerovnomernos?
Odpoveï pána prezidenta PZ
radi bezodkladne zverejníme.
Peter Ondera

Policajtku v Česku zabil sfetovaný vodič

Zdrogovaných ľudí za volantom pribúda, ani na Slovensku ešte nemáme účinnú represiu
Prípad vyvolal vo verejnosti
veľké pobúrenie voči používateľom drog za volantom. Ukázalo
sa, že mladík mal rôznymi orgánmi uložených 11 zákazov riadenia
motorového vozidla, napriek tomu
ani raz nedostal trest odňatia slobody. Konečne je vo väzbe, hrozí
mu väzenie na 8 až 16 rokov.
V aute šialeného vodiča sedeli
aj spolujazdci – muž a žena.
Tohto muža zadržala polícia
z Brandýsa nad Labem už na
druhý deň v inom aute, pretože
spôsobil dopravnú nehodu a tiež
mal uložený zákaz riadenia vozidla. Takisto bol pod vplyvom drog.
V aute sedela tá istá žena, ktorá
sa deň predtým viezla aj v aute
šialeného feťáka...
Minister vnútra Českej republiky Milan Chovanec vraha policajtky nazval sfetovaným grázlom
a vyslovil sa za prísne trestanie
podobných prípadov a zriadenie
centrálnej evidencie dopravných
priestupkov, ktorá by vylúčila
takéto excesy. Len v Karlovarskom kraji policajti vlani pristihli
450 vodičov pod vplyvom drog,
v tomto roku ich už je 240. Minister sa vyslovil za zintenzívnenie
boja najmä s výrobcami a distribútormi drog. Po nedávnej novele
je v Česku držba drogy len priestupkom.
Policajné odbory vyhlásili finančnú zbierku na pomoc rodine

mŕtvej policajtky, ktorá odslúžila
v zbore 16 rokov. Už za niekoľko
dní od vyhlásenia vyzbieraná
suma presiahla milión českých
korún.
Od roku 1990 v Česku zomrelo
pri výkone služby 102 policajtov.
(podľa českej tlače -er- )
Ako je to u nás?
Okolnosti smrti českej policajtky sú naozaj zarážajúce,
znova len podčiarkli nebezpečenstvo, aké predstavujú
drogy osobitne za volantom
a poodhalili aj rezervy,
ktoré má český štát v evidencii a v sankcionovaní
drogových deliktov. Hoci
česká polícia je už vo väčšej miere vybavená aj jednorazovými testami na zisťovanie prítomnosti najužívanejších drog a má aj prístroje, schopné trebárs zo slín
vzorku aj kvantifikovať. A čo u
nás? Nie sú u nás drogy za volantom nebezpečenstvom?
Problém prvý: štatistika nič
nenapovie, z dôvodov, ktoré uvedieme nižšie, ani štatistika dopravných nehôd nemá samostatnú
kolónku na nehody, spôsobené
pod vplyvom drogy. Každý však
vie, že najmä medzi mladými sú
marihuana či „perník“ rozšírené a
jeden z dôvodov, pre ktorý najmä
mladí ľudia radšej siahnu po

droge ako po fľaši s alkoholom, je
veľmi pragmatický: ak vodič priamo „nezahulí“ celú kabínu auta
mariškou, za volantom sa môže aj
nadrogovaný cítiť pred policajtmi
pomerne bezpečne. Keďže, ako
vieme, slovenská polícia ešte
nedisponuje potrebným technickým vybavením, nahrádza ich len
skúsenosť policajta, metodický
pokyn a kartička s inštrukciami,
ako možno u vodiča aspoň orientačne zistiť požitie omamnej látky
– drogy. Hovorí sa tomu psychomotorické vyšetrenie. Nasledovať
by malo vyšetrenie krvi. Ľudia z
praxe dobre vedia, aká vie byť
táto cesta k zdravotníkom tŕnistá,
zdĺhavá a nespoľahlivá. Skrátka,

ministerstvo vyhlásilo verejné
obstarávanie na nákup prístrojov
na testovanie užitia omamných
alebo psychotropných látok.
Výsledkom verejného obstarávania mala byť rámcová zmluva,
ktorá by umožnila v priebehu štyroch rokov nakúpiť približne 130tisíc kusov jednorazových testov
na zistenie prítomnosti drog
napríklad v slinách alebo pote
podozrivej osoby a približne 200
kusov vyhodnocovacích mobilných zariadení s tlačiarňou a prepravným kufrom. Hodnota tejto
zákazky mala byť 3,27 milióna eur
bez DPH, pri súťaži sa rátalo s
využitím elektronickej aukcie v
záujme najnižšej ceny, oznámilo
vtedy tlačové oddelenie.
Všetko teda vyzeralo
nádejne, ale potom ostalo
ticho a také je doteraz, v roku
2014. Podľa informácií z tlačového odboru KMV k súťaži,
vyhlásenej ešte v decembri
2011, podal jeden zo záujemcov námietku, Úrad verejného obstarávania prikázal
ministerstvu vnútra odstrániť
protiprávny stav, čo rezort aj
urobil. Avšak „v júni 2012
rezort súťaž zrušil a to z dôvodu,
že medzičasom sa na trh dostali
inak koncipované prístroje ako v
čase vyhlásenia verejnej súťaže –
ide najmä o spôsob odberu vzorky a dobu na odobratie vzorky. V
súčasnosti sa pracuje na technickej špecifikácii.“
V rámci webového prehľadávania verejného obstarávania sa
teda zákonite nedozviete vôbec
nič. Niektoré rezorty – napríklad
aj ministerstvo obrany – testery
nakupujú či aspoň už súťažia, u

Ilustračné foto PPZ

Česká verejnosť je šokovaná dôsledkami policajnej naháňačky z 3. mája v okrese Mělník. Sfetovaný 22-ročný vodič
tu vo veľkej rýchlosti zrazil 36-ročnú policajtku, ktorá mu
dávala znamenie na zastavenie. Matka dvoch detí, žijúca
v Kostelci nad Labem, o niekoľko hodín v nemocnici podľahla zraneniam.

testery a prístroje na kvantifikáciu
objemu drog vo vzorke by slovenská polícia potrebovala čoraz
naliehavejšie.
Už len krôčik?
Veľké nádeje vzbudil vtedajší
minister vnútra Daniel Lipšic,
ktorý vo februári 2011 verejnosti
oznámil, že rezort ide kúpiť pätnásťtisíc drogových testerov. Súťaž
mala byť vyhlásená do dvoch
mesiacov. Potom ostalo ticho, až
zasa v závere roka, 6. decembra
2011 Daniel Lipšic oznámil, že

nás v rezorte je ticho. Na odbore
dopravnej polície PPZ nevedia o
tom, že by nejaké testery v
dohľadnej dobe mali dostať, žiadna súťaž v tomto smere momentálne nie je vyhlásená a z našich
zistení vyplýva len to, že po prepracovaní špecifikácie sa definovaním najvhodnejších typov testerov stále ešte zaoberá odbor
vedeckotechnického rozvoja PPZ
s nejasnými termínmi ukončenia
analýz. Na prácach sa podieľal aj
KEÚ PZ.
Nejasno
Celý problém testerov má, ako
je známe, u nás aj vážny legislatívny problém, s ktorým sa však v
mnohých iných štátoch toľko
netrápia. Výsledky testov z prístroja sa z pohľadu zákona chápu
len ako orientačné, previnilca
teda tak či tak neminie odber krvi
či moču, ak má byť výsledkom
akákoľvek zákonná sankcia. Problémom je už sama marihuana,
ktorej zostatky síce možno zistiť v
krvi aj s dlhším časovým odstupom, vtedy však už nemá na
reakcie vodiča nijaký vplyv.
Rezort podľa našich informácií
konzultoval tieto problémy aj s
generálnou prokuratúrou, závery
sú dosiaľ nejasné – tak ako vlastne celá problematika drogových
testerov a odpoveď na otázku,
kedy ich budú mať a môcť účinne
použiť aj naši policajti.
Riešenie tohto problému trvá
už pridlho, vyberať niečo dva – tri
roky v podmienkach rezortu vnútra je neúnosné. Azda sa ľady
pohnú, ak nejaký feťák zotne na
ceste jedného či dvoch policajtov.
Za takú cenu?
Peter Ondera
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Trocha filozofie do základov policajnej praxe

Aristotelova koncepcia cností
Aristotela možno považova za zakladate¾a dlhodobej teoretickej tradície, a práve preto by sme struène zhrnuli jeho koncepciu cnosti. Je to potrebné aj pre správne pochopenie ïalšej èasti príspevku, kde sa zaoberáme etikou
cnosti pod¾a Alasdaira MacIntyra v kontexte sociálnych
praxí.
Keïže jestvujú všelijaké formy
èinnosti, jestvuje aj mnoho cie¾ov.
Cie¾om lekárstva je zdravie, lodiarstva loï… Vo všetkých èinnostiach však treba ciele nadradených èinností uprednostni
pred cie¾mi všetkých podradených èinností, lebo práve pre prvé sledujeme tie druhé. Pritom je
to jedno, èi sú cie¾om konania
èinnosti samy, alebo aj nieèo iné
popri nich. Ak majú teda rozlièné
formy èinnosti skutoène jeden koneèný cie¾, o ktorý sa usilujeme
preò sám, kým všetky ostatné
chceme iba pre tento koneèný
cie¾ a nekladenie si vždy za cie¾
jedno kvôli druhému, lebo tak by
sme postupovali donekoneèna a
každé úsilie by bolo prázdne a
márne, je zrejmé, že týmto koneèným cie¾om je dobro, a to
dobro najvyššie (Aristoteles,
1979, s. 19–20).
Ak majú teda všetky myslite¾né èinnosti jeden jediný cie¾,
tak je ním dobro, ktoré môže èlovek dosiahnu svojou èinnosou,
ak majú však viacej cie¾ov, tak sú
nimi dosiahnute¾né dobrá. Musíme doda, že Aristoteles rozoznáva tri druhy èinností èloveka, ktoré smerujú k dobru: umenie, vedecké skúmanie a všetko praktické konanie. Každá èinnos sleduje konkrétny cie¾. Zdá sa, že najvyššie dobro je koneèným cie¾om. Z toho vyplýva záver: ak
jestvuje jeden jediný koneèný
cie¾, je to h¾adané dobro, ak ich je
viacej, tak je to najdokonalejší z
nich. Za dokonalejšie oznaèujeme dobro, ktoré je samo pre seba hodné úsilia, na rozdiel od toho, ktoré je prostriedkom pre iné
dobro. Za to dokonalé dobro
oznaèuje Aristoteles predovšetkým blaženos, pretože tú si totiž
vždy žiadame pre òu samu a nikdy nie pre èosi iné. Blaženos sa
teda javí ako èosi dokonalé a sebestaèné, lebo je koneèným cie¾om všetkého ¾udského konania.
Blažený èlovek dobre žije a dobre
koná, lebo takmer všeobecne sa
hovorí, že blaženos znaèí dobrý
život a dobré konanie. Blaženos
predpokladá mravnú dokonalos
a dokonalý život, tvrdí autor.
Keïže je blaženos akási
èinnos duše v zmysle dokonalej
cnosti, musíme skúma, èo je
cnos. ¼udskou cnosou nerozumieme telesnú zdatnos, ale duševnú a blaženos oznaèujeme
za duševnú èinnos. Následne
autor uvádza zložky duše pod¾a
èoho rozlišuje aj cnosti na rozumové (dianoetické) a mravné
(etické). Múdros, chápavos a rozumnos sú rozumové cnosti, štedros a striedmos sú mravné
cnosti. Keï totiž hovoríme o
mravnom charaktere èloveka, nehovoríme, že je múdry alebo inteligentný, ale že je pokojný alebo

striedmy, ale aj múdreho èloveka
chválime pre jeho duševný stav.
Tie stavy však, ktoré sú hodné
chvály, nazývame cnosami (Aristoteles, 1979, s. 27–41).
Dve cnosti
Cnos je teda dvojaká,
rozumová a mravná. Rozumová cnos vzniká a vyrastá prevažne z uèenia, a
preto potrebuje skúsenos
a èas. Mravná cnos vzniká zo zvyku. Z toho je jasné, že nijaká mravná cnos
nie je nám od prírody vrodená. Preto cnosti v nás
nevznikajú ani prirodzene,
ani neprirodzene, máme
iba prirodzenú vlohu nadobudnú ich a k dokonalému
stavu sa potom približujeme zvykom. Ïalej, èoho sa
nám prirodzene dostáva, z
toho si prinášame najskôr
iba schopnosti a až potom
prejavujeme príslušné èinnosti. Cnosti však nadobúdame až po predchádzajúcej èinnosti, ako je to pri
ostatných remeslách. Lebo èo sa musíme predtým
nauèi, ako to môžeme robi, nauèíme sa to tak, že
to robíme. Autor to uvádza na
príklade stavite¾a. Ten kto stavia,
stáva sa stavite¾om. Aj spravodlivými sa stávame tak, že spravodlivo konáme, striedmymi, keï
striedmo konáme a udatnými,
keï udatne konáme. Slovom,
stavy vznikajú z rovnakých jednotlivých èinností. Preto musíme
da svojím èinnostiam urèitú kvalitu, lebo stavy sa riadia ich rozdielmi. Teda od toho, èi si už od
mladosti zvykáme kona tak alebo onak, nezávisí málo, ale ve¾a,
dokonca všetko (Aristoteles,
1979, s. 42–43).

Samozrejme dôležité pre nás
je vymedzenie vzahu medzi
cnosou a konaním. Aristoteles
pozornos upriamuje na praktické
èinnosti, na to, akým spôsobom
sa majú vykonáva, lebo práve
ony urèujú, aké stavy vznikajú. To
znamená, že cnosti sa vzahujú
na jednotlivé èinnosti. Ïalej cnosti vznikajú z cnostného konania.
Skutky sa teda nazývajú spravodlivými a striedmymi vtedy, keï
sú také, akoby ich robil èlovek
spravodlivý alebo striedmy. Len-

robi vedome, po druhé, na zákla- skutočnosť, že sa dosahujú a užíde slobodného rozhodnutia, a to vajú kolektívne v úsilí o dosiahnurozhodnutia pre samu vec a po tie praxe zodpovedajúcej podobe
tretie, musí ich vykonáva s pev- dokonalosti“ (Kuna, 2010, s. 70).
nou a neotrasite¾nou istotou „Interné formy dobra, to je to, v
(Aristoteles, 1979, s. 44–48).
čom spočíva zmysel danej
praxe.“ „Interné formy dobra sú
Umenie rozhodovania
Toto všetko môžeme zhrnú do dobrom pre celú komunitu, nie
základnej definície cnosti, s kto- iba z hľadiska individuálneho
rou sa úplne stotožòujeme. života.“ „Navyše sú podnetom pre
„Cnos je vedome volený stav, ďalší rozvoj praxe“ (Palovičová,
nachádza sa v onom strede, kto- 2008, s. 739). Uvedené sa teda
rý je stredom vzh¾adom na nás a logicky vzťahuje aj na policajnú
ktorý je urèený úsudkom tak, ako prax, ktorej podľa daných skutočby ho urèil rozumný èlo- ností prináležia aj príslušné inhevek.“ „Je stredom medzi rentné dobrá, v ktorých následne
dvoma
nesprávnymi spočíva aj zmysel policajnej
spôsobmi charakterizo- práce.
vanými nadbytkom a neMacIntyre (2004, s. 221) ďalej
dostatkom tak, že cnos uvádza, že prax sa dá realizovať
vie nájs stred a rozhod- z dvoch dôvodov: buď kvôli
nú sa preò, keïže dosiahnutiu dokonalosti v určitom
nesprávne spôsoby v ci- odbore, alebo kvôli získaniu
toch a konaniach jednak postavenia, peňazí, moci a
nedosahujú
správnu podobne, to je kvôli externým formieru, jednak ju prekra- mám dobra. Veľmi dôležitá podèujú.“ „Preto keï chce- stata rozdielu medzi týmito
me vyjadri jej podstatu a dvoma formami realizovania prapojem, musíme poveda, xe spočíva v tom, ako človek
že cnos je stredom, ale uplatňuje cnosti.
keï chceme oznaèi jej
Ďalej musíme uviesť, že na
hodnotu a vnútornú do- rozdiel od inherentných dobier
konalos, povieme, že môžeme externé dobrá dosiahcnos je vrcholom.“ (Aris- nuť aj nezávisle na danej praxi.
toteles, 1979, s. 51–52).
„Je to preto, lebo sú s ňou spojeMnohí autori ako né náhodne a vonkajším spôsoKuna, Palovičová, Smre- bom.“ „Sú osobným vlastníctvom
ková, zdôrazňujú, že jej držiteľa, vyvolávajú súťažikľúčovým termínom je vosť a z hľadiska podielu na nich
pojem „foriem dobra, platí, že čím ich má niekto viac,
Aristoteles
ktoré vnútorne prináleží tým menej ostáva pre ostatných.“
praxi“. Znamená to, že „Neznamená to však, že externé
že spravodlivý a striedmy nie je ich možno opísať len v termínoch dobrá nie sú skutočnými dobraten, kto ich iba vykonáva, ale aj konkrétnej praxe a zároveň, že mi.“ „Naopak, ľudia po nich túžia
ten, kto ich vykonáva tak, ako ich rozpoznať a identifikovať ich a dávajú zmysel niektorým cnosvykonávajú spravodliví a striedmi. môže iba ten, kto takúto prax rea- tiam (napr. spravodlivosť, šteDobre sa teda hovorí, že èlovek lizuje. To znamená, že inherentné drosť).“ „Podstatné je to, ako
sa stáva spravodlivým tým, že dobrá sú povahovo aj z hľadiska sme inherentným dobrám priznali
koná spravodlivo, striedmym tým, ich získavania viazané na prísluš- prioritu pred dobrami externými“
že koná striedmo. Bez takejto nú prax, teda každá prax posky- (Kuna, 2010, s. 70).
èinnosti si nikto nemôže myslie, tuje dobrá charakteristické pre
npor. JUDr. Mgr. Lucia Škorcová,
že sa raz stane mravne dobrým. túto jednotlivú prax, a tieto dobrá
A PZ, in: Policajná teória a prax, 4/2013
No konania v oblasti mravnosti nemožno získať inak ako účas(medzititulky redakcia, krátené)
nemajú charakter spravodlivosti ťou na danej praxi. „Dôležitým
(pokraèovanie v júnovom èísle)
alebo striedmosti, ak majú iba ne- aspektom tohto typu dobier je
jakú vlastnos, ale sám èlovek,
ktorý ich vykonáva, musí ich robi
v urèitom stave. Po prvé musí ich
V aprílovom èísle POLÍCIE sme na s. 4 zverejnili informácie k
rozdielom medzi kúpe¾nou lieèbou a rehabilitaèným pobytom, ktorých autorom je riadite¾ka odboru zdravotníctva MV SR plk. MUDr.
Mária Gvozdjaková. Súèasou èlánku bola malá tabu¾ka s charakteristikami týchto pobytov. Tlaèiarenský škriatok, žia¾, zaúradoval a pri
redakènom spracovaní sme titulky rubrík zamenili. Uvádzame tabu¾ku v správnom znení a autorke i èitate¾om sa úprimne ospravedlòujeme.
Redakcia POLÍCIA

Na chodníku pred Akadémiou PZ v Bratislave už viac rokov svieti
takýto milý obrázok od neznámeho autora. Po malej úprave šikovným
grafikom by pokojne mohol slúži ako logo APZ pre vo¾noèasové aktivity, èo poviete?
(er)

Oprava a ospravedlnenie
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Podľa prezidenta KOZ SR J. Kollára sa tým eliminuje šedá ekonomika

Odborári žiadajú zvýši minimálnu mzdu o takmer 50 eur
Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) žiada zvýši
minimálnu mzdu od zaèiatku budúceho roka zo súèasných 352 eur na 399,9 eura. Išlo by o nárast o 13,6 percent. Na tlaèovej besede to uviedol prezident KOZ Jozef
Kollár.

J. Kollár
Pod¾a neho by sa vïaka tomu
èistou minimálnou mzdou prekroèila hranica chudoby na Slovensku, ktorá bola stanovená na rok

Návrh predložia ministerstvu
práce
„Takýto variant zvýšenia minimálnej mzdy predložíme na roko-

vaní s ministerstvom práce,“ povedal odborársky šéf. Ako skonštatoval, ešte predtým budú
odborári rokova o zvýšení mini-

2012 vo výške 346,33 eura. „Zamestnanec, ktorý pracuje osem
hodín, za svoju prácu nemôže
ma menej ako je hranica chudoby,“ zdôraznil. Pod¾a Kollára je
Slovensko jediná krajina v Európskej únii, ktorá má minimálnu
mzdu po zoh¾adnení odvodov nižšiu ako je hranica chudoby.

Telefón odklonil gu¾ku, ktorá by inak zabila alebo ažko zranila policajta
O tom, ako telefóny zachránili svojmu majite¾ovi život,
sme už poèuli. Nikdy však neuškodí, ak o príbehu so šastným koncom, ktorého hlavným
hrdinom je telefón, napíšeme
znovu. Tentokrát je hrdinom Nokia Lumia 520, ktorá 24–roènému
èlenovi vojenskej polície zachránila život.
Informoval o tom server PhoneArena.com.
24 roèný policajt sa vracal k
rodièom, keïže chcel poprosi
svoju mamu, èi by mu neoprala
jeho rovnošatu. Netušil, že v dome jeho rodièov sa nachádza pár
niè netušiacich zlodejov, ktorí jeho rodièov držali ako rukojemníkov. Keï sa mladý policajt priblížil k domu, zlodeji zbadali rovnošatu a okamžite strie¾ali.

Našastie sa nikomu niè nestalo. Prvá gu¾ka policajta minula,
zatia¾ èo druhá trafila jeho Lumiu
520, ktorú mal vo svojom boènom
vrecku. Smartfón náraz gu¾ky
neprežil, no mladému policajtovi
sa niè nestalo, èo je ove¾a dôležitejšie.

Zlodeji, ktorí sa vyparili ako
ranná hmla zobrali, so sebou
nieko¾ko telefónov a šperkov. Policajt údajne bude fanúšikom telefónov z dielne Nokia do konca
svojho života.
(Lukáš Zachar,
2. mája 2014, web)

málnej mzdy k zaèiatku budúceho roka so zamestnávate¾mi.
„Pod¾a našich skúseností
predpokladám, že dohoda nenastane,“ uviedol Kollár. Pod¾a neho
sa nepotvrdzuje, že zvyšovanie
minimálnej mzdy spôsobuje prepúšanie zamestnancov pracujúcich za najnižšie možné mzdy.
„Nezaregistrovali sme ani jeden
jediný prípad, kde by prepúšanie
zamestnanca bolo zdôvodnené
tým, že rástla minimálna mzda,“
upozornil prezident KOZ.
Každé zvýšenie miezd oživuje
ekonomiku
Rastom najnižších možných
zárobkov sa pod¾a Kollára eliminuje šedá ekonomika. „Nikto vám
to nepotvrdí, že svoj príjem má
zložený z dvoch zložiek, z minimálnej mzdy a z nieèoho, èo dostane priamo na ruku,“ tvrdí
odborársky šéf. Upozoròuje tiež
na to, že každé zvýšenie miezd
oživuje ekonomiku, keïže sa
zvyšuje domáca spotreba.
Minimálna mzda sa od zaèiatku tohto roka zvýšila o 4,2
percenta, resp. o 14,3 eura na
352 eur. Minimálny hodinový zárobok v tomto roku dosahuje
2,023 eura namiesto vlaòajších
1,941 eura.
Od zaèiatku minulého roka minimálna mzda na Slovensku po
rozhodnutí vlády stúpla o 3,2 percenta na 337,7 eura. V roku 2012
išlo o nárast najnižších zárobkov
tiež o 3,2 percenta, a to na 327,2
eura. Od zaèiatku roka 2011 sa
minimálna mzda zvýšila o 3 percentá na 317 eur.
(SITA, 30. apríla 2014)

Policajti
zachránili
život na
koľajisku

Dvaja policajti z Obvodného oddelenia PZ Bratislava Nové Mesto – východ
dnes v podvečer zachránili
život mužovi, ktorý chcel na
vlakovom koľajisku spáchať
samovraždu. Policajti po prijatí oznámenia začali okamžite konať. Na Bojnickej ulici
v Bratislave sa skontaktovali
s pracovníkmi RZP, s ktorými začali urýchlene prepátravať okolie Bojnickej ulice
a železničnej trate. Našli
muža, ležiaceho krížom cez
koľaje a stihli ho stiahnuť z
trate len 30 sekúnd pred príchodom vlaku v smere na
Vinohrady. Neúspešného
samovraha prevzali zdravotníci, bol zjavne pod vplyvom
alkoholu.
(KR PZ Bratislava,
10. 5. 2014)

8

MÁJ 2014

Stretnutie hranièných splnomocnencov SR Žilinského a Prešovského
kraja s hraniènými splnomocnencami Po¾skej republiky
V nádhernom prostredí terchovskej doliny v obci Stráža sa 24. apríla 2014 uskutoènilo stretnutie hranièných splnomocnencov SR
krajov Prešov a Žilina s hraniènými splnomocnencami
Po¾skej republiky, ktoré tentokrát organizoval hranièný
splnomocnenec SR za Žilinský kraj plk. Mgr. Ivan
Špánik.

nepretržitú výmenu informácií o
bezpeènostnej situácii v prihranièných územiach oboch štátov a
prijímanie spoloèných opatrení na
predchádzanie cezhraniènej kriminality, obzvláš nelegálnej migrácii a iné.
Priamo na stretnutí si hranièní
splnomocnenci vymenili aktuálne
informácie o páchate¾och cezhraniènej trestnej èinnosti. Zároveò

prijali a podpísali dohodu o spolupráci na nasledujúce obdobie.
Po prvý krát sa na stretnutí zúèastnil aj hranièný splnomocnenec SR pre hranicou s Ukrajinou
a Po¾skou republikou súèasne,
ktorý rovnako aktuálne prispel
informáciami o bezpeènostnej situácii na východnej hranici Slovenskej republiky.
Jana Balogová,
hovorkyòa KR PZ v Žiline

Hlavný dôraz na stretnutí bol
kladený na ïalšiu spoluprácu
medzi Slovenskou republikou a
Po¾skou republikou v oblasti výkonu služby v prihraniènom území formou spoloèných hliadok, na

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
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Čiastka 33
33. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zrušení rozkazu
prezidenta Policajného zboru č.
22/2014 o zriadení poradnej
komisie na prerokovanie odvolania proti rozhodnutiu riaditeľa
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave
Čiastka 34
34. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o úlohách na zabezpečenie konania volieb do
Európskeho parlamentu v roku
2014
Čiastka 35
35. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 59/2013 o zriadení komisie na hodnotenie poskytovania dotácií v pôsobnosti Prezídia
Policajného zboru
Čiastka 36
36. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zabezpečení
daňového dokladu pre právnické
osoby a fyzické osoby, ktorým je
poskytovaná služba technickej
ochrany objektu a sú platiteľmi
dane z pridanej hodnoty
Čiastka 37
37. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní previerok telesnej zdatnosti príslušníkov Policajného zboru útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
Čiastka 38
38. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení komisie
na výkup psov pre potreby Policajného zboru
Čiastka 39
39. Oznámenie riaditeľa kancelárie prezidenta Policajného
zboru o neplatnosti preukazu
dobrovoľného strážcu poriadku
č. KE 000151
40. Oznámenie riaditeľa kancelárie prezidenta Policajného
zboru o uverejnení Zmluvy o

zabezpečení fyzickej ochrany
prepravy rádioaktívneho materiálu III. kategórie uzatvorenej
medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a DMS s. r. o.
41 .Oznámenie riaditeľa kancelárie prezidenta Policajného
zboru o uverejnení Vykonávacej
dohody o odoberaní vzoriek na
analýzu deoxyribonukleovej kyseliny osobám vo výkone trestu
odňatia slobody uzatvorenej
medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Generálnym
riaditeľstvom Zboru väzenskej a
justičnej stráže
42. Oznámenie riaditeľa kancelárie prezidenta Policajného
zboru o uverejnení Dodatku č. 1
k zmluve o vzájomnej spolupráci
a výmene informácií uzatvorenej
medzi Železničnou spoločnosťou
Slovensko, a. s. a Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky
Čiastka 40
43. Nariadenie prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta
Policajného zboru č. 7/2002 o
objasňovaní priestupkov a prejednávaní priestupkov v Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov
Čiastka 41
44. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení chovateľskej komisie pre služobných
psov
Čiastka 42
45. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní streleckej prípravy a previerkových
strelieb príslušníkov PZ útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky zaradených do II. výcvikovej skupiny
Čiastka 43
46. Nariadenie prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta
Policajného zboru č. 16/2008 o
organizačnom poriadku Prezídia
Policajného zboru v znení neskorších predpisov

Čiastka 44
47. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení poradnej komisie na posúdenie odvolania proti služobnému hodnoteniu schváleného riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Nitre
Čiastka 45
48. Rozkaz prezidenta Policajného zboru na zabezpečenie
ochrany života a zdravia občanov v súvislosti s bezpečnostnou
situáciou na Ukrajine
Čiastka 46
49. Nariadenie prezídia Policajného zboru o skúšobnom
komisárovi
Čiastka 47
50. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení škodovej komisie na posudzovanie
škodových udalostí komoditnej
skupiny 09 – technika a materiál
na ochranu objektov
Čiastka 48
51. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vykonaní odborného preskúšania príslušníkov
Policajného zboru zo špeciálnej
odbornej spôsobilosti na výkon
činnosti ostreľovača v Policajnom zbore útvarov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky a
útvarov Policajného zboru
Čiastka 49
52. Nariadenie prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta
Policajného zboru č. 22/2013 o
činnosti základných útvarov služby poriadkovej polície Policajného zboru
Čiastka 50
53. Nariadenie prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta
Policajného zboru č. 10/2009 o
činnosti pohotovostných policajných útvarov odborov poriadkovej polície krajských riaditeľstiev
Policajného zboru v znení nariadenia prezidenta Policajného
zboru č. 16/2010

Na víkend som zabezpečil všetko, čo kázala, tak kde tá baba
ešte trčí?
Snímka Ondera

Upozornenie
Uzávierka budúceho čísla je 9. júna 2014

Redakcia

Spomienka
Je to už rok, èo si naposledy vo dverách kancelárie stál, èi vysielaèkou hliadku privolal.
Zrazu prišiel anjel, ktorý a nám vzal a nám zostal iba obrovský žia¾…
Teraz tíško pred Tvojím hrobom ruky v modlitbu spojíme
a Boha s pokorou o nemožné prosíme…
Vráti ten deò, kedy a nám vzal, aby si vo dverách kancelárie znovu pri nás stál…
Dòa 22. mája 2014 uplynul rok, èo nás navždy
opustil náš kolega a priate¾

npor. Karol Gajdoš

V našich srdciach zostaneš navždy…
Kolegovia z OO PZ Vrútky

Spomíname

S hlbokým smútkom spomíname na nášho drahého

JUDr. Jozefa Gálika,

dlhoročného príslušníka PZ,
ktorý nás vo veku 62 rokov náhle opustil
2. mája 2012.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
Brat Ľudovít Gálik s rodinou
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