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 V akom stave sú naše OO PZ?

Milí čitatelia, užite si ešte augustových prázdnin a dovoleniek pri mori či na horách, podľa vkusu a možností peňaženky... Viacdetné rodinky
sa azda budú dobre cítiť aj v slovenských vodách, ako dokazuje aj naša fotografia z romantického rekreačného areálu Rudava pri Malých Levároch na Záhorí... 

Minimálna
mzda pôjde
nahor
„Zvýšenie sumy minimálnej mzdy o 28 eur mesaène znamená medziroèný nárast približne o
7,95 percenta,“ uviedol
rezort práce s tým, že tak
urobil po posúdení ekonomickej a sociálnej situácie na Slovensku. Ministerstvo navrhlo výšku
minimálneho zárobku po
tom, èo sa na òom do 15.
júla tohto roka nedohodli
sociálni partneri. Zamestnávatelia navrhovali ponecha sumu minimálnej
mzdy na úrovni 352 eur.
Odborári, naopak, chceli
mesaènú
minimálnu
mzdu zvýši na 400 eur.
Definitívne o výške minimálnej mzdy rozhodne
vláda.
(www.pluska, 8. 8. 2014)

Rozhovor: Miroslav Litva aj o neprípustných zjednodušeniach aplikácie hodnotiaceho systému v praxi

„Testovacia prevádzka“ je vážnou skúškou schopností nadriadených riadi a motivova ¾udí
Horúcim letným dòom v policajnom prostredí dominovali,
zdá sa, odmeny. Presnejšie, prvé hmatate¾né výsledky použitia nového hodnotiaceho systému v praxi. Najmä o
tomto procese sa redakcia POLÍCIA rozprávala s predsedom OZP v SR Miroslavom Litvom.
 Pán predseda, rámcové
sumy odmien, ktoré dostali policajti do výplaty v kategóriách,
a, b, c sa dostali aj na verejnos, ktorú už tradiène skôr
podráždili. Ale ve¾a diskusií sa
viedlo aj vo vnútri polície. Ako
vždy, keï ide o peniaze…
Sme radi, že hodnotiaci systém sa mohol aj v tzv. testovacej
prevádzke prejavi už takto, vo
forme pozitívnej motivácie. Splnil
sa tak prvý z cie¾ov, ktoré od
využívania hodnotiaceho systému oèakávame – aby motivoval
policajtov k lepším pracovným
výsledkom. Už v decembri sme
hovorili, že máme takú predstavu
a sme radi, že sa vedeniu rezortu podarilo zabezpeèi nemalé finanèné prostriedky na tento úèel.
Odmeny teda dostali len príslušníci, zaradení v hodnotiacom
systéme a celá diskusia okolo toho nám pomohla spresni, ako
ïalej, èo považujeme za dôležité.
Je to vlastne už tretí model systé-

mu a považujeme ho za dobrý,
hoci sa v praktickej aplikácii tiež
nevyhol prípadom nelogického

Miroslav Litva
zjednodušenia. Ako si všetci pamätáme, roky sme fungovali tak,
že odmeny boli ude¾ované len na
základe subjektívneho rozhodovania nadriadeného. Prvý model
prezidenta Spišiaka bol postavený na kritériách tvrdo nadiktova-

ných zvrchu, hodnotiace kritériá
boli presne urèené a nedalo sa o
nich diskutova. Bola to chyba,
vznikali situácie, keï kritéria nezoh¾adòovali špecifiká útvaru. To
predsa nemohlo fungova. Druhý
model, ktorý predložil prezident
Gašpar, zasa dával priestor, aby
si kritériá formulovali sami policajti a riadiaci pracovníci na základných útvaroch, Jeho slabinou
však bolo, že staval na objektivite všetkých hodnotite¾ov, èo sa
prejavilo v realite nezodpovedajúcich rozdielov medzi výsledkami
útvarov a hodnoteniami policajtov. Tretí model už jednoznaène podmieòuje hodnotenie
výsledkov jednotlivcov tým, aké
výsledky dosiahne útvar ako celok – odspodu až úplne hore.
Opä sme sa však stretli s prípadmi neprípustného zjednodušenia, keï si niektorí riadiaci pracovníci povedali, že ak on sám je
„v béèku“, nikto z jeho útvaru nemôže by „v áèku“. Pritom vnímame hodnotenie útvaru ako celku,
teda v priemere hodnotenia jednotlivcov. Opätovne sme preto –
spolu s najvyšším služobným vedením – museli upozoròova na
potrebu ve¾mi zodpovedného
hodnotenia, lebo inak sa minie
úèinkom. Ak si riadiaci pracovník

Myšlienka mesiaca: „Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“

zle nastaví kritériá, môže dochádza k podobným anomáliám,
keï je útvar výborný, ale väèšina
je nevyhovujúca, prípadne opaène. V takom prípade sa systém
míòa úèinkom, nemotivuje k lepším výsledkom.
 Zdá sa, že hodnotiaci systém je – najmä kvôli ve¾kej rozmanitosti policajnej práce –
„vïaèným“ námetom na diskusiu. V minulom èísle sme napríklad zverejnili údaje o mimoriadne ve¾kých, až násobných
rozdieloch vo výkonnosti, resp.
v zaaženosti jednotlivých obvodných oddelení na celom
Slovensku. Minimálne to ukazuje, že k optimalizácii výkonu
jednotlivca vo vzahu k odmeòovaniu máme ešte ïaleko…
Súhlasím. Intenzívne vnímam,
že dokážeme zadefinova problémy, ktoré nás ažia, ale náprava
trvá strašne dlho, nevieme nájs
recepty, ako tie problémy odstráni rýchlo a efektívne. Ak by takto
fungovala firma, stratila by schopnos konkurova na trhu, mala by
blízko ku krachu. Preto len opätovne zdôrazním potrebu aha aj
v úsilí o lepšie výsledky za jeden
povraz, pretože sú to spojené nádoby. Dobré výsledky nám pomáhajú upevòova dôveryhodnos v

oèiach verejnosti a tým sa zasa
utvára priaznivá klíma, aby sme
mali oprávnenie pýta prostriedky
na lepšiu vybavenos, ale aj na
odmeòovanie. Vrátim sa teda k
systému hodnotenia. Vidím ho
ako ve¾mi potrebný pre obe strany – pre policajtov i pre zamestnávate¾a. Policajtovi, ktorý sa v
práci usiluje, totiž poskytuje ochranu pred subjektívnym poh¾adom nadriadeného, ktorému –
trebárs – nie je sympatický. A
opaène – ak riadiaci pracovník
bude objektívne používa hodnotiaci systém, má v rukách silný,
objektívny nástroj na motiváciu
podriadených. Subjektivizmus tak
tu má podstatne menší priestor
na jednej i druhej strane.
 Nový systém poskytol
priestor, aby si hodnotiace kritériá stanovili sami riadiaci pracovníci
pod¾a
miestnych
podmienok a potrieb. Ako ¾udia
využili tento priestor, aké máte
poznatky?
Žia¾, naše správanie je typicky
slovenské, stále má èas riadiacich pracovníkov tendenciu nemyslie, len otrocky prevzia, èo
sa im ponúkne. A hoci sa v kuloároch o hodnotiacom systéme
ve¾mi ve¾a a èasto ve¾mi pla(Pokračovanie na strane 2)

pápež Ján Pavol II.

2

AUGUST 2014

K 70. výročiu Slovenského národného povstania

Bez pátosu, ale s veľkou úctou

Strávil som týždeň v Liptovských Kľačanoch, v pôvabnej
dedinke s ani nie 400 obyvateľmi,
o ktorej sa na webe dozviete aj to,
že v jej okolí, v Kľačianskej doline
sa po potlačení SNP sformovalo
niekoľko partizánskych skupín,
hlboko v doline si vybudovali
bunkre a pôsobili odtiaľ prakticky
pol roka – až po definitívne oslobodenie L. Mikuláša. A miestni mi
požičali knižku v češtine s
názvom Klačanská dolina, ktorú
napísal akýsi Bohuš Štefan Mastný. Dozvedel som sa, že autor
ušiel z protektorátu, cez Francúzsko sa ,,nedopatrením" dostal
loďou až na Martinique, odtiaľ do
Anglicka, kde absolvoval výsadkársky výcvik, napokon sa pred
začiatkom Povstania ocitol v slovenských horách.... Knihu vydalo
Nakladateľstvo ELK Praha roku
1948 v náklade 7–tisíc výtlačkov.
O autorovi som nikdy predtým
nepočul, na webe nájdete akurát
to, že napísal tri knižky, prvú
(Chlapci od brigády) už v roku
1945, v tom istom roku knižku
Probijte se a napokon v roku 1948
spomenutú ,,Klačanskú dolinu".
Podľa veľmi skromných internetových zdrojov autor v hodnosti
majora po vojne pôsobil na ministerstve obrany, kde vraj po nástupe Gottwalda založil protikomunistickú bunku a musel emigrovať, o činnosti parašutistov z
Anglicka na Dukle informoval aj v
exilovej literatúre. Ale ďalšie stopy
po ňom som už nenašiel, nie je
publikované ani miesto ani dátum
úmrtia. (nar. 1911) Knižku Klačanská dolina ešte niektoré aj
české antikvariáty ponúkajú na
webe.
Nuž som sa do vekom ošúchanej knižky zahĺbil. Štefan – Mast-

ný zo svojej optiky veliteľa jednotky 2. paradesantnej partizánskej
brigády (v knihe v tretej osobe
Petr Prošek) popisuje obdobie po
potlačení SNP, kedy sa časť príslušníkov paradesantnej brigády
dostala až na druhú stranu Nízkych Tatier a operovala práve v
horách nad Liptovskými Kľačan-

mi. V mrazivých lesoch tak prežili
krutého pol roka, podnikali útoky
na nemecké jednotky a pripravili
aj niekoľko diverzných akcií. Pre
čitateľa, odchovaného na socialistických verziách interpretácie
SNP, je to nesmierne zaujímavé
čítanie. Autor tuším v celej knihe
nepoužil slovko ,,komunista", ale
ani ,,fašista", či ,,ľudák". V jednotke sú Slováci, Česi, Rusi, Maďari,
Poliaci, Francúzi, Rakúšania i slovenskí Nemci, na druhej strane
Germáni, Nemci či Fricovia, v
zásade však autor delí ľudí na
poctivých, slušných a statočných,
na druhej strane sú tí ďalší: zbabelci, zradcovia, kšeftári a vraho-

via... Autor sa vyhýba akémukoľvek pátosu, a predsa z každej
strany knihy cítiť hodnoty, ktoré
viedli túto medzinárodnú zmesku
ľudí aj v tieni všadeprítomnej
smrti k boju proti esesákom a
gestapákom – nie len za slobodu
Slovákov. Pritom Štefan – Mastný
v knihe nevynechal ani tých ,,par-

tizánov", čo dokázali olúpiť Židov,
poschovávaných v tých istých
horách, ani ,,partizánov", ktorí
násilne brali dedinčanom v blízkych dedinách biedne zásoby.
Nemal problém písať o prípadoch
zbabelosti či účinkoch zničujúcej
psychickej
frustrácie
počas
dlhých zimných mesiacov pobytu
v liptovských horách (nedostatok
jedla, zima, svrab, vši, skorbut), o
farároch, ktorí udávali partizánov,
ale aj o farároch, ktorí s nasadením vlastného života odovzdávali
cenné spravodajské informácie
od partizánov postupujúcim ruským, rumunským i československým jednotkám.

V súhrne: fascinujúce čítanie o
Povstaní, aké naozaj bolo a
najmä o tom, čo bolo po jeho
potlačení, o ľuďoch v lesných
bunkroch so všetkými kladmi i
zápormi, bez zjednodušovania a
politického nálepkovania.
Úryvky...
,,Onehdy, když uhodili mrazy,"
pokračuje zase Pásek, ,,našlo se v
lese šest mrtvol pod jednou dekou.
Unavení partyzáni si lehli vedle sebe,
aby se zahřáli, a ráno nevstal ani
jeden."
Ano, tak se umírá na horách a
ničemní mluvkové s nestydatými příživníky budou jednou ssát z této
zastřené tragedie lidí, budou nastavovat svá podlá prsa, aby jim byla
dekorována za ony bezejmenné." (s.
90)
***
,,Prošek spustil zvolna noviny.
,,Tuhle čtu v tom plátku – je to "Slovák", že partyzánske bandy byly
vyhlazeny. Spomínáte na Kollára?:
Horší než divé války, hromu, ohně
divější, zaslepenec na své když zlobu
plémě kydá.
Většina partyzánů jsou Slováci,
ten ničemný redaktůrek, také Slovák,
by je rád viděl hore bradou, poněvadž má strach o sebe. Je mu jedno,
že v těch horách stojí kvalitnější a
čestnější část slovenského národa. A

při povstání byla ta morální náplň
totožná. Jedni byli idealisté, druzí
mysleli příliš sobecky, žádné společné utrpení je nepojilo. V zemi bylo
poměrne všeho dost. Obyvatelé
neměli Němce rádi, to je pravda, ale
to nestačí k vyzvání na souboj soupeře, který je starý zápasník a rváč.
Morálka byla slabá a morálka, to je
to hlavní. Naproti tomu se však musí
přiznat, že povstání samo bylo přece
jenom krásná a velká věc. Kdo jiný
povstal v Evropě v týlu nepřítele?
Proč Francouzi neprobudili svůj
pověstný l´esprit dřív, než spojenci
skočili do Normandie, co Bulhaři, co
Taliani a Rumuni, co Rakušané, kteří
mají slíbenou svobodu? Přebíhají k
nám – dělají doma něco? Žádnému
ani nenapadlo a nenapadne. Slováci
povstali – víte, co to pro nás znamenalo v cizině? Víte, co řekli v Moskvě,
Londýne a Washingtonu? Konečně
jeden zdravý národ... (s. 132)
Knižku som s úctou položil na
policu a prvé ma napadlo, že by
túto ,,predgottwaldovskú" publikáciu z roku 1948 mali okamžite
dostať všetci kotlebovci – na čele
s predsedom – ako povinné čítanie. Aby ju stihli prelúskať ešte
pred 70. výročím Povstania.
Peter Ondera

Život sa mení rýchlo. Stavte na garantovaný úver na bývanie. Fixný úrok len 2,99 % roène na 5 rokov a garancia
úrokov a splátok až na 27 rokov.

„Testovacia prevádzka“ je vážnou skúškou schopností nadriadených riadi a motivova ¾udí
(Pokraèovanie zo strany 1)

menne diskutovalo, len málo ¾udí
využilo priestor na pripomienkovanie návrhu na stránke zriadenej na webe PPZ. Takí sme. Z
podnetov, ktoré sme dostali, sa
však jasne ukazuje, že chyby
vznikali práve pre subjektivizmus
niektorých nadriadených. Signály
preverí séria kontrol a som ve¾mi
zvedavý na výsledky, pretože ak
sa preukáže, že niektorý riadiaci
pracovník vedome zo subjektívnych dôvodov porušil dané princípy spravodlivosti a objektivity, potom by ho mal postihnú trest, lebo také poèínanie devalvuje samotný efekt systému. Nikto sa už
nemôže vyhovára, že však ide
len o testovaciu prevádzku. Sú v
tom už financie. V úvodzovkách
testovacia prevádzka je vo vzahu k riadiacim pracovníkom vážnou skúškou ich schopností riadi
a motivova ¾udí. Bolo dos prípadov, keï v snahe ma pokoj èas
riadiacich pracovníkov v minulom
roku nadsadzovala hodnotenia,
vylepšovala ich. Teraz sa ukazuje, že tak ¾uïom ublížili, pretože
ich uspali a po previazaní hodnotení na výsledky útvarov zrazu sa
z „áèkarov“ stali „béèkari“ aj

„céèkari“. Signály máme z viacerých krajov, o zistených nedostatkoch sa bude diskutova na
augustovej porade krajských
riadite¾ov PZ a budem trva na
potrestaní tých, èo ich zavinili, ak
svojim postupom poškodili policajtov. Prístup riadiacich pracovníkov k tejto téme musí by
maximálne zodpovedný, pretože
ïalším krokom bude práca s
osobnými príplatkami nielen u
jednotlivcov, ale aj medzi útvarmi.
Predtým, kým fungoval tzv. Spišiakov systém, mohli sa naò vyhovori. Dnes si už kritériá hodnotenia stavajú sami, teda aj nesú
zodpovednos za ich objektívnos
a efektívnos.
 Stretli sme sa aj s názormi, že nie vždy boli úspešní
aj tí riadiaci pracovníci, ktorí sa
snažili postavi hodnotiace kritériá na základe vlastných špecifík v regióne, potom však došli rozkazy a vlastne policajti
nerobili niè iné, len dopravné
kontroly, v iných èinnostiach
tak išli do mínusu, resp. nebolo èo hodnoti…
Máte pravdu, sám mám z oblasti dopravy zmiešané pocity,
pomaly zaèínam nadobúda do-

jem, že je to najmarkantnejšia súèas úloh polície. Vo verejnosti je
z toho už averzia na dopravákov
a sám mám dojem, že sa dominanciou dopravy, úsilím obháji
vlaòajšie výnimoèné výsledky
dostávajú do úzadia iné úlohy,
ktoré má PZ plni. Odráža sa to
vo výslednosti týchto zložiek i v
postojoch verejnosti, v miere ich
spokojnosti so službami polície.
Sám jazdím ve¾a a už dlhé roky,
èoraz jasnejšie sa mi ukazuje, že
dopravná polícia zanedbáva trebárs aj druhú svoju povinnos, a
to je plynulos cestnej premávky.
Ko¾ko máme rôznych obmedzení,
výluk, èiastoèných uzávierok, na
ktorých cestári pracujú možno len
pár hodín denne, ale obmedzenia
trvajú strašne dlho. Tieto zvyšujú
riziko v premávke. A èo robí polícia? Dokáže prinúti dodávate¾ov
èi správcov komunikácií, aby
opravy maximálne urýchlili? Ako
nám v tomto smere fungujú dopravní inžinieri? Má dopravná polícia v rukách nástroj, ako trebárs
pokutova správcu za nedodržanie termínu opravy? Nemá. Zmôže sa akurát na to, že obèas meria rýchlos ešte aj na obmedzeniach mimo èas, kedy sa na úse-

ku pracuje, èím ešte viac vytáèa
verejnos. Toto sú veci, ktoré majú v okolitých štátoch dávno vyriešené – mám na mysli právomoci
polície aj vo vzahu k plynulosti
premávky. Nevieme, alebo nechceme v tejto oblasti urobi poriadok, zavies úèinnú legislatívu?
Išli sme cestou zvyšovania pokút,
èo v zásade nie je nesprávne, ale
pokuty za dopravné priestupky sa
ocitli v disproporcii s výškou pokút v iných oblastiach, napr. na
úseku verejného poriadku, trebárs pri diváckom násilí a obèania to kriticky vnímajú.
 Z poèetných stretnutí musím potvrdi, že už aj väèšina
policajtov má dopravy takpovediac plné zuby.
Naozaj voláme po obnovení
proporènosti. ¼udí by urèite potešilo zvýšenie percenta objasnenosti krádeží vlámaním, zníženie
poètu ulièných lúpeží, narušení
verejného poriadku, nehovoriac o
absurdne rozbujnenej èinnosti
sprejerov, ktorí akoby políciu vôbec nezaujímali. Pritom ¾udia túto
našu nemohúcnos vnímajú ve¾mi
citlivo. Voláme preto po obnovení
rovnováhy najmä poriadkovej a
dopravnej polície, lebo pomaly už

bude na úseku dopravy robi aj
kriminálka. Kde je zodpovednos
ostatných orgánov štátnej správy
i samosprávy za stav v cestnej
premávke? Ak sme na to slabí,
aspoò o tom verejne hovorme.
 Zastavme sa ešte v krátkosti pri výstrojných súèiastkach. Radikálne zlepšenie
situácie je nesporné, predsa sa
však objavujú hlasy, upozoròujúce napríklad na nedostatok
goratexovej obuvi v najbežnejších ve¾kostiach, ktorá sa vraj
dopredáva, ale nikto nevie, kedy prídu ïalšie dodávky. Podobne je to vraj s termobielizòou.
Sami sme boli za to, aby sa aj
služobná obuv modernizovala a
bola kvalitnejšia, prebiehajú súaže na nový typ. Práve dnes (12.
8. 2014 – pozn. red.) som hovoril
s generálnym riadite¾om sekcie
hnute¾ného a nehnute¾ného majetku MV SR aj na túto tému.
Pod¾a jeho vyjadrenia dodávky
termoprádla môžeme oèakáva v
priebehu novembra a novú obuv
v januári budúceho roka.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímka autor
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ROZHOVOR: Najškaredšie veci robia zamestnancom slovenskí manažéri
Kto je to vlastne odborár? Èo robí v èase, keï ho nevidíte štrajkova na ulici? Preèo klesá poèet odborárov? A
aké škaredosti robia zamestnávatelia svojim zamestnancom? Aj o tomto sme sa rozprávali s viceprezidentom
Konfederácie odborových zväzov SR Slavomírom Mangom.
 Bežní ¾udia vnímajú odbory skôr cez štrajky. Èo to vlastne znamená by odborovým
funkcionárom? Èo je náplòou
vašej práce?
Gro mojej èinnosti spoèíva v
komunikácii s vládou, v sociálnom dialógu ako takom. S tým
súvisí celé spektrum èinností, ako
sú rokovania, príprava, rozpracúvanie tém. Ako napríklad boj proti
pracujúcej chudobe, výška minimálnej mzdy èi životného minima.
Keï som šiel do odborov, dostal
som za úlohu, aby sme v rámci
konfederácie spravili nieèo pre jej
lepšie spropagovanie. Chceme
vytvori nový program, ale tiež
zmeni spôsob komunikácie
odborov – smerom dovnútra aj
navonok. Hovoríme o tzv. e–
odboroch. Odbory musia by tam,
kde sa komunikuje, dnes sa komunikuje najmä na sociálnych
sieach a podobných médiách.
 Takže chcete by na Facebooku? Ako plánujete získava
facebookových priate¾ov?
Komunikáciou, zaujímavými
témami, otvorenosou, odvážnosou. Vieme, ako na to.
 Pod¾a vašej webovej
stránky vám v rokoch 1997 až
2007 klesol poèet èlenov odborových zväzov o 50 percent.
Èím to bolo spôsobené?
Nerobím z toho tragédiu. Èi
chceme alebo nechceme, poèet
odborov kopíruje štrukturálne
zmeny v ekonomike. V malých firmách spravidla nevznikajú odbory. Okrem toho je tu skupina ¾udí,
ktorá odbory ani nezažila. Poznám štáty, kde odborová organizovanos je percentuálne nižšia

ako u nás, napríklad vo Francúzsku. Ich odbory sú však ove¾a
akènejšie než naše.
 Poèet odborárov aj naïalej klesá?
V posledných rokoch je dynamika poklesu pomalšia, tá krivka
vyzerá, akoby ste skákali po lyžiarskom mostíku. Snažíme sa
prijíma opatrenia, aby sme získali nových èlenov. Táto úloha však
pripadá jednotlivým odborovým
zväzom, samotná konfederácia
neprijíma špecifické opatrenia na
to, aby sa venovala individuálnemu náboru ¾udí. ¼udia nás však
oslovujú. Napríklad sa nám podarilo vytvori silnú organizáciu v
Blagusse, ktorý má bolenie brucha z toho, že mu tam vznikli odbory.

Slavomír Manga
 Konfederácia má podpísané memorandum s politickou
stranou Smer. Preèo máte takéto väzby a nie ste neutrálni?
Je to vec uhla poh¾adu. Odbory nemôžu by apolitické. Nesmú
by stranícke, ale musia ma svoju politiku. Odborová politika a
sociálno–demokratická politika sa
hodnotovo dos prekrývajú. Vždy

Nový problém: služobná obuv a termobielizeò?
Som policajt, ale nie som èlenom odborov, pokia¾ to vadí, ani neèítajte ïalej, pokia¾ to nevadí, mám jeden drobný podnet k èlánku z novín POLÍCIA, tuším to bolo júnové èíslo. V závere novín je èlánok o
podstatnom zlepšení v zásobovaní výstrojnými súèiastkami vo „výstrojákoch“, je tam aj fotka z košického výstrojaku, zhodou okolností na
nej môj kolega z oddelenia. Èlánok by bol v podstate v pohode, len
asi nebol aktuálny už v èase zverejnenia. O èo mi ide: viete o situácii
v zásobovaní obuvou a termoprádlom? Na skladoch takmer nie je
žiadna obuv v bežných èíslach používaných mužmi, èiže èísla 8–9 v
starom èíslovaní (cca 42–43 v novom), a to èi už sa bavíme o „trekingovej obuvi“ (medzi policajtmi nazývané aj „goratexy kotníkové“),
alebo o obyèajných kanadách letných èi zimných. Volal som do
výstrojáku a bolo mi povedané, že iba dopredávajú staré zásoby, lebo bude nová obuv. KEDY???? Lebo toto mi povedali aj pred mesiacom a pol a zlepšenie situácie v nedoh¾adne. Èo si nakúpia policajti
na zimu? Tie trekingové goratexy sa nosia takmer celoroène, snáï mimo leta, niektorí policajti ich nosia aj v lete, èo sa bude nosi??? Termoprádlo – detto situácia, majú len 2XL èi 3XL èísla, bežné nie, ani
nebude, dopredávajú len staré zásoby, bude nový dodávate¾, nový tovar, ale KEDY??? Termoprádlo si nakúpime aj v civilných obchodoch,
nevidno ho pod uniformou, aj keby bolo ružové s hviezdièkami, ale èo
obuv? Pokia¾ bude o rok v júni, tak ïakujem pekne.
Vïaka za Váš èas.
kpt. Mgr. Marián Kuchár
riadite¾ OO PZ Nálepkovo
P.S.: Odpoveï sa dozviete v rozhovore s M. Litvom na s. 1–2

budeme ma bližšie k sociálno–
demokratickej vláde. Osobne to
nevnímam ako nieèo negatívne.
Nespolupracujeme len so Smerom. Dnes ideme napríklad s
KDH do toho, aby bol siedmy deò
v týždni vo¾ný. Oslovili sme aj
Smer, ten zatia¾ váha.
 S akými najèastejšími porušovaniami práv zamestnancov sa stretávate?
Len za minulý rok bolo hlásených 44 700 porušení pracovno–
právnych predpisov. Najèastejšie
nedostatky sa týkali povinnosti
zamestnávate¾a poskytnú zamestnancovi mzdu v sume minimálneho mzdového nároku, netransparentného vedenia zápisov
o pracovnej pohotovosti, noènej
práce a práce nadèas – zamestnávatelia nútili zamestnancov
pracova nadèasy. Z tých 44 700
prípadov sa prijali sankèné opatrenia len v 1278 prípadoch. To je
obrovský nepomer. Problém je v
tom, že keï zamestnávate¾ dostane pokutu, spravidla si ju kompenzuje tým, že zníži zamestnancom pohyblivú zložku mzdy,
zoberie im z odmien. Toto je èastý scenár. Ak je to odborový funkcionár, niekedy majú zamestnávatelia vo zvyku sa pomsti na ich
rodinných príslušníkoch, ktorí pracujú vo firme. Èasto sa stávajú
predmetom mobbingu alebo inej
formy šikany.
 Stretávate sa s prípadmi,
keï zamestnávate¾ oficiálne
dáva zamestnancovi iba minimálnu mzdu a zvyšok dostane
na ruku?
Áno, a tým pádom sa zamestnávate¾ zbavuje èasti odvodov. ¼udia to dos èasto ani nechápu, až kým im nepovieme, že
pozor, vy pôjdete do dôchodku a
tam sa budete musie prebíja s
niekým iným pri kontajneri, aby
ste sa dostali k potrave. Toto u
nás funguje èasto. Ve¾a ¾udí je ticho, ale neuvedomujú si, že odvody z minimálnej mzdy im garantujú ve¾mi nízky dôchodok.
Keï potom prídu do dôchodku,

prepadnú sa do sociálnej siete.
Preto hovoríme, že musí by garantovaný minimálny dôchodok,
ale iba pre toho, kto robí dostatoène dlho a odvádza do fondov
adekvátne financie.
 Nerobia to zamestnávate-

na tzv. „schwarzsystem“, keï firmy dávajú minimálnu mzdu a
zvyšok platia zamestnancom na
ruku. Problém je v tom, že èas
našich zamestnávate¾ov si zvykla
vytvára zisky na to, že nezaplatia ¾udí. Nie sú ochotní sa deli.

lia kvôli príliš vysokým odvodom?
Ešte som medzi našimi podnikate¾mi nestretol ani jedného,
ktorý by povedal, že odvody a dane sú nízke.
 Minimálna mzda by sa mala výrazne posunú nahor.
Ko¾ko by mal ma pod¾a vás
èlovek na to, aby mal dôstojný
život?
Chceli by sme minimálnu
mzdu zvýši nad úroveò hranice
chudoby. Ale to je len medzikrok.
Cie¾ovým stavom je v strednodobom horizonte dosiahnu takú
úroveò minimálnej mzdy, aby
predstavovala 60 percent priemernej mesaènej nominálnej
mzdy v hospodárstve. Ak by tomu tak bolo teraz, bola by to minimálna mzda okolo 500 eur.
 Ekonómovia argumentujú,
že príliš ve¾ké zvýšenie minimálnej mzdy môže vies k nárastu nezamestnanosti…
S každým jedným takýmto vyjadrením sa pýtam, nech mi ukážu aspoò jedného èloveka, ktorého v dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy prepustili z práce.
Neverím tomu, skôr máme poznatky, že to má pozitívny vplyv

Nie sú ochotní pochopi, že sociálny zmier nieèo stojí. Je nenormálne, keï sa ¾udia existenène boja. Ak sa to nezmení,
do budúcna vznikne obrovské sociálne napätie. Bohatí ¾udia sa
musia nauèi deli sa s ostatnými,
nemôžu stá na chrbtoch ostatných. Je to nekultúrne a nepatrí
to do 21. storoèia.
 Dovo¾ujú si zahranièné firmy na Slovensku viac ako v západných krajinách?
Samozrejme.
 Preèo je to tak?
Lebo im to umožòujeme. Keï
im zavedieme rovnaké pravidlá,
ako sú u nich doma, zvyknú
odtia¾to odís. Každý sa bojí, že
ho vyhodia, tak je ticho. No zlé
skúsenosti máme s tými, ktorých
ja nazývam janièiari. Nie sú to zahranièní, ale slovenskí manažéri,
naši ¾udia drhnú našich ¾udí. V
mene fiktívnej odmeny, ktorá im
je s¾úbená. Najškaredšie veci v
mobbingu, bossingu a iných formách šikanovania robia naši ¾udia. Je potrebné, aby mali zamestnanci viac hrdosti a nenechávali si na sebe ora.
(www.aktualne.sk,
krátené redakciou)

Ukrajinský major Sergej: Čo po vojne? To nechcem ani vedieť

Smerom k ruskej hranici sa
zvyšuje počet ukrajinských
kontrolných stanovísk. Na starosť ich dostávajú najskúsenejší velitelia. Cestu z Mariupolu
do Tanganrogu stráži muž, ktorého všetci poznajú ako majora
Sergeja. S rozhovorom súhlasil
až po hodinovom prehováraní.
 Neprezradíte priezvisko?

,,Neprezradím, ani nie kvôli
sebe, ale kvôli žene a deťom.
Mohli by sa mi pomstiť."
 Nasadzujete život dobrovoľne, alebo ste boli mobilizovaný?
,,Ani jedno. Som profesionálny
vojak. Všetci hovoria o dobrovoľníkoch, ale ja som vojak už osemnásť rokov. Slúžil som vo vojskách ministerstva vnútra, teraz z
nás urobili Národnú gardu. Ale
podstata je rovnaká. Sme špecialisti na podobné situácie: Veľa

zbraní medzi ľuďmi, žiadny front,
medzi civilistov sa vmiešali tí, ktorí
pred pár dňami behali medzi
domami s granátometom a strieľali."
 Čo ste robili predtým, ako
vás poslali bojovať na Donbas?
,,Stál som na Majdane. Ale nie
na strane demonštrantov, mal
som ich rozháňať. A škoda, že
sme nedostali pokyn to včas urobiť. Nebolo by žiadne krviprelievanie ani žiadna vojna a neukradli
by nám Krym. Nikdy som nebol
obdivovateľom prezidenta Janukovyča, ale som zástancom legálnych metód boja a nie revolúcií.
Ľudia si ho zvolili a v nasledujúcich voľbách si mali zvoliť niekoho iného. Nie urobiť puč a vyprovokovať Rusov, aby sa zmocnili
Krymu a teraz sa nám pokúšali
zobrať aj Donbas."
 Na Majdane ste nedostali
pokyn likvidovať demonštrantov?
,,Vôbec nie. Naopak, ja som za

tú dobu, čo boli v Kyjeve nepokoje, stratil 117 kolegov. A tí údajní
ostreľovači, to rozhodne neboli
ľudia od nás, ani od iných štátnych zložiek. Veď my sme na
Majdane vôbec nemali zbrane,
len sme robili živé štíty. Na nás
mohli hádzať Molotovove koktaily,
ale my sme sa nemohli ani
pohnúť."
 Ale teraz s ľuďmi, ktorí
bránili idey Majdanu, stojíte
vedľa seba. Nie je to absurdné?
,,Napadol nás vonkajší nepriateľ. Rusi nám zobrali Krym a
mysleli si, že to tak jednoducho
pôjde aj s Donbasom. Keď sa na
obranu vlasti vrhli dobrovoľníci,
nech už to bol ktokoľvek, videl
som, že máme spoločný cieľ. Čo
však bude po vojne, to nechcem
vedieť. Toľko ozbrojených ľudí,
ktorí pocítili svoju silu a nehodlajú
sa podriaďovať súčasnej vláde,
to bude pre krajinu obrovský problém."
(Sme, 3. 8. 2014, krátené)
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Malé obvodné oddelenia PZ nemajú efekt, v ich zaťaženosti sú navyše veľké rozdiely

Určitú časť OO PZ zrejme čaká ,,perestrojka"
Na júnovom zasadaní rady predsedov ZO OZP v SR prezident PZ gen. PaedDr. Tibor Gašpar hovoril aj o stave obvodných oddelení PZ, v skratke naznačil, že si dal urobiť
analýzu zaťaženosti útvarov na základe veľkého množstva rôznych kritérií, a tá poukázala na mimoriadne veľké
rozdiely. Tento fakt - spolu s ďalšími signálmi, napríklad
výrazným nepomerom medzi počtom výkonných a ,,nevýkonných" slovenských policajtov - svedčí o tom, že dozrieva čas na zásadnejšie zmeny v tejto oblasti.
Povinnosti...
Domnievame sa, že nemôže ísť
len o posuny v tabuľkách zloženia a
počtov a organizačné zmeny, problémy väčšiny obvodných oddelení PZ
sú totiž oveľa rozsiahlejšie, hlbšie a
dlhodobejšie najmä z hľadiska ich
reálnych možností plniť úlohy, dané
zákonom. Inak povedané, problémy
OO PZ môžu byť vážnym interným
problémom polície, ešte vážnejšie
však je, že podľa nášho názoru rastie nespokojnosť občanov, našich
daňových poplatníkov s tým, ako
obvodné oddelenia PZ plnia svoje
úlohy a očakávania obyvateľov daného regiónu – najmä vo vzťahu k
verejnému poriadku, k bezpečnosti
občanov, ochrany ich životov, zdravia
a majetku. Hoci sa to roky kritizuje,
ešte stále sa občan často nedočká
pomoci z najbližšieho oddelenia, pretože na dverách nájde len tabuľku s
oznamom o neprítomnosti a radou
volať 158. Keďže naozaj prítomná
stála služba tiež nie je pravidlom na
každom OO PZ, možnosti občana
neraz ostávajú zúžené na telefonický
kontakt.
Povedané na rovinu, ľudí to štve,
na políciu sa predsa nechodí len tak
si poklábosiť, drvivá väčšina občanov
meria cestu na OO PZ vtedy, keď
nevyhnutne potrebuje pomoc alebo
službu polície. Keď na OO PZ občan
nenájde nikoho, ale cestou domov ho
zbytočne zastavia čo len dve policajné dopravné kontroly za sebou, je už
blízko kolapsu. Neraz právom a
odzrkadľuje sa to potom na dôvery-

hodnosti polície, na jej ,,obľúbenosti"
vo verejnosti.
Či sa to niekomu páči alebo nie, je
z toho väčší problém, ako si možno
myslíme, lebo občan, ktorý stratí
alebo ani nezíska dôveru v políciu,
prestane s ňou – alebo ani nezačne
– spolupracovať. V lepšom prípade
ju potom ,,len" ignoruje. Bez spolu-

vej polície PPZ mjr. Mgr. Marka
Petruša pre 2 927 slovenských obcí a
miest v 79 okresoch a ôsmich krajoch je k dispozíciidovedna 229
obvodných oddelení PZ.
Nie je teda zriedkavosťou, že na
jedno oddelenie prichodí desať a
viac obcí, čisto matematicky nám na
jedno obvodné oddelenie vychádza
okolo 23 500 obyvateľov v najčastejšie rozptýlenom osídlení. Pritom
počty policajtov na obvodných oddeleniach sú neraz také biedne, že riaditeľ nie je schopný – pri reálnom
stave policajtov s ich dovolenkami,
PN–kami a inými dôvodmi neprítomnosti v službe – postaviť čo len dve
hliadky na zverený obvod. Na odbore
poriadkovej polície PPZ sme sa
dozvedeli, že ešte stále máme na
Slovensku jedno OO PZ s 12 prísluš-

Riaditeľ Odboru poriadkovej polície PPZ plk. JUDr. Jozef Olekszy
(vpravo) a jeho zástupca mjr. Mgr. Marek Petruš
práce s občanmi sa však nezaobíde
ani jedna polícia na svete.
To je sila?!
Poriadková polícia, ak pod ňou
rozumieme najmä výkonné zložky,
teda obvodné oddelenia PZ, jednotky
PMJ a PPÚ, majú dovedna systemizovaných takmer 8 900 miest, aktuálny početný stav príslušníkov poriadkovej polície je okolo 8 400, z toho je
približne 700 v PMJ a okolo 400 na
PPÚ. Právom teda môžeme o
,,poriadkaroch" hovoriť ako o chrbtici
Policajného zboru, na ktorej spočíva
hlavná ťarcha úloh. Podľa slov
zástupcu riaditeľa odboru poriadko-

níkmi, jedno s trinástimi príslušníkmi
a dovedna máme trinásť obvodných
oddelení PZ s počtom príslušníkov do
15. Vari už pred dvadsiatimi rokmi
bolo pritom každému jasné, že samostatné OO PZ s takým počtom ľudí
má len malé šance (diplomaticky
povedané) plniť všetky úlohy, dané
zákonom, keď-že nepostaví do každej
zmeny ani jednu celú hliadku.
Spomenutá analýza zrejme tieto,
vcelku dosť známe skutočnosti ešte
len zvýraznila. Súčasný, už dlho pretrvávajúci stav je pritom len odzrkadlením prirodzenej túžby našich komunálnych politikov všetkých politických

Minister vnútra Robert Kaliòák: Jedna otcovská je za toto málo!
(k prípadu mladíka z východu, ktorý sa rútil obrovskou
rýchlosou aj cez obce)
 Preèo sa vyšetrovanie naahuje od marca?
Vyšetrovanie sa nenaahuje od
marca. Video je na internete pár
dní. Napriek tomu sa vo ve¾mi
krátkom èase podarilo stotožni
vodièa, ktorý je predvolaný na
výsluch, kde bude musie vysvetli
spôsob jazdy. Z môjho poh¾adu je
takáto frajerina bezoh¾adná a riziková jazda neospravedlnite¾ná.
Staèí si predstavi, aké mohli by
následky, keby cez cestu prechádzala nejaká trieda.
 Myslíte si, že pokuta 800
eur je dostaèujúca?
Neprejudikujte
rozhodnutie
správneho orgánu. Z toho, èo som
videl, je jasné, že porušil nieko¾ko
predpisov: okrem maximálnej povolenej rýchlosti aj predbiehanie
cez plnú èiaru a ïalšie. Podstatný
nie je samotný videozáznam, ale
výpovede svedkov.
 Plánujete v tejto súvislosti
urobi zmeny v zákone, prípadne zavies prísnejšie tresty?
Nie, myslíme si, že tak, ako sú

tresty nastavené teraz, je postaèujúce.
 Je hrozba odobratia vodièského preukazu na 3 roky
postaèujúca?
Myslíme si, že vodièský preukaz je dnes ve¾mi dôležitá vec
napríklad aj pri h¾adaní zamestnania. Ak niekto oò príde len na
nieko¾ko týždòov alebo mesiacov,
nabudúce si asi rozmyslí, èi sa mu
oplatí rúti niekde dvestovkou po
ceste. Znamená to, že môže prís
o prácu a príjem, môže mu to
ovplyvni celý život.
 Keïže ide o syna podnikate¾a, nehrozí, že sa prípad zametie pod koberec?
Nepoznám súkromie vodièa,
ale toto môžem vylúèi. My sme
hneï urobili opatrenia, aby bol vodiè aj posádka vypátraná. Je
predvolaný na výsluch, sú tam
svedkovia, takže verím, že za túto
bezoh¾adnú jazdu a zábavku ho
neminie adekvátny trest.
 Èo by ste urobili vy z pozície ministra, keby ste neboli limitovaný zákonom, a ako otec
piráta za volantom?
Urèite by som ho za toto ne-

pochválil. Vzh¾adom na to, že môj
syn zatia¾ šoféruje len hraèkárske
autá, nebol som takejto situácii
vystavený. Ten vodiè neohrozoval
len seba, ale aj ïalšie vozidlá a
chodcov. Jedna otcovská by bola
za to málo.
 Neuvažujete o možnosti,
že by polícia pri hrubom porušení zákona (rýchla jazda, alkohol za volantom) odobrala vozidlo?
Zaoberáme sa rôznymi možnosami. Za alkohol sa nám javia
výchovnejšie krátkodobé tresty
ako pokuty. Rozmýš¾ame aj nad
možnosou zabavenia auta do
uhradenia pokuty, ktorá býva v takýchto prípadoch vysoká. A rozmýš¾ame aj nad verejným pranierom hanby, teda zverejòovaním
opitých vodièov na internete èi o
verejnoprospešných prácach. Otvorili sme diskusiu, verím, že na
jeseò sa dopracujeme k výsledkom a aj niektorým zmenám.
(z rozhovoru s ministrom
vnútra R. Kaliòákom,
www.pluska.sk, 18. 7. 2014)

strán urobiť si očko u svojich voličov
tak, že ,,im vybavím políciu v dedine".
Ak sa zmierime s predstavou, že v
pomere k počtu obyvateľov máme
vcelku policajtov na Slovensku dostatok a že priberanie ďalších je nielen
zbytočné, ale aj nad možnosti štátnej
kasy, potom už dávno nastal čas rozmýšľať, čo s tým, lebo súčasný stav
je predovšetkým dôsledok úplne pomýlenej slovenskej zásady ,,malé,
ale naše" – tobôž, keď každé OO PZ
má svojho riaditeľa a svojho zástupcu...

Aspoň osemnásť...
Riaditeľ odboru poriadkovej polície PPZ plk. JUDr. Jozef Olekszy,
PhD. tiež zastáva názor, že je potrebné prehodnotiť počty príslušníkov na
OO PZ, s takýmto názorom sa podľa
jeho slov stotožňuje aj prezident PZ.
Spomenutá analýza čaká na prerokovanie vo vedení Prezídia PZ s návrhom stanoviť minimálny počet príslušníkov OO PZ na osemnásť.
Zdôvodnení je viacero, a všetky
logické. Počkáme si teda na záver
vedenia prezídia, hoci z histórie PZ
po roku 1989 nám je známe, že nie
všetko logické a racionálne je aj
akceptovateľné, len čo vstúpia do hry
najmä lokálne, skupinové a iné záujmy. Necháme sa prekvapiť. Pochopiteľne, nie je to len o počtoch, poriadok sa v záujme zvýšenia spokojnosti občanov musí urobiť vo všetkých
oblastiach, ktoré môžu z pracovísk
OO PZ urobiť moderný policajný servis hodný 21. storočia v takej podobe, aby ,,poriadková polícia" naozaj
robila to, čo robiť má a čo od nej
občania očakávajú. Veľká téma, pretože zahŕňa okrem naznačených
organizačných zmien aj otázku kvality ľudského potenciálu, teda zlepšenie výberu a skvalitnenie profesionálnej prípravy mladých policajtov zme-

nami najmä v základnom policajnom
školstve a utvorením systému celoživotného vzdelávania, zakotvením
jasných pravidiel hodnotiaceho systému a naň nadväzujúceho kariérneho rastu – to všetko v prepojení na
systém odmeňovania. Tieto oblasti
by mal – verme – pokryť najmä pripravovaný nový zákon o štátnej službe príslušníkov PZ, avizovaný k 1. 1.
2015 a jeho následná realizácia.
Možnosti zlepšenia
A máme tu druhý veľký okruh
tém: stav a zlepšenie materiálno–
technickej základne slovenskej polície, celkovej vybavenosti, výzbroje a
výstroje. Stačí začať biednym stavom
zovňajšku aj interiérov veľkého počtu
objektov OO PZ, kde sa veľký projekt
rekonštrukcií v podstate rozbieha.
Verme, že pôjde pružne a najmä bez
excesov v kvalite prác a v oblasti
výšky faktúr, ako sa to stalo vo viacerých prípadoch opráv sociálnych
zariadení. Dobre sa vcelku realizuje
výmena a obmena vozového parku a
inštalácie vnútorného ,,inteligentného" vybavenia vozidiel, nápravy stavu v oblasti výstrojných súčiastok, výmeny počítačov, tlačiarní a inej reprografickej techniky. Výmeny osobných
krátkych zbraní sa azda už tiež dočkáme.
Viac by však ľudia čakali od ponuky a rýchlosti intranetových sietí (vrátane rýchlosti SAP–u!) i od dostupnosti plných verzií zákonov a interných predpisov v elektronickej verzii,
ale vývoj ukazuje, že obvodné oddelenia budú potrebovať viac rôznej,
najmä záznamovej techniky, kriminalistických materiálov, fotoaparátov,
zaujímavo sa ukazujú možnosti trebárs nie drahých fotopascí, rýchlo sa
opotrebúvajú merače rýchlosti, málo
je alkotesterov.
To všetko sú témy, ktorým sa
budeme bližšie venovať v nadchádzajúcich vydaniach, hoci je každému zrejmé, že všetko nemôže ísť naraz. Sú to však základné predpoklady, aby sme aj o našich OO PZ mohli
povedať, že sú porovnateľné s úrovňou práce základných útvarov vo vyspelých krajinách západnej Európy.
Peter Ondera, snímka autor

Smútoèné oznámenie
Zamestnanci Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky so žia¾om prijali informáciu o tragickej smrti nášho zamestnanca

Bc. Petra Zemanèíka,

narodeného 3. októbra 1969. Peter zahynul pri
dopravnej nehode dòa 16. júla 2014.
Peter Zemanèík nastúpil k Leteckému útvaru Ministerstva vnútra
01.07.1993. Po typových skúškach na vrtu¾níky Mi–2 a Mi–8 bol zaradený na funkciu letecký technik. S týmito vrtu¾níkmi sa potom ako
technický doprovod zúèastòoval záchranných akcií vo Vysokých Tatrách, pri povodniach a hasení požiarov.
V roku 2002 sa zúèastnil preškolenia na vrtu¾ník Mi–171 v školiacom stredisku v Sankt Peterburgu, zakonèenom medzinárodným
certifikátom.
V rokoch 2004–2008 študoval na Univerzite Komenského, kde
úspešne zakonèil štúdium získaním titulu bakalár.
Do nášho kolektívu prirodzene zapadol a nikdy nepokazil dobrú
náladu. Jeho životným krédom bolo heslo „Carpe diem“ (Uži dòa) a
pod¾a neho aj žil.
Nikdy by sme nepredpokladali, že nám ho osud zoberie za tak
tragických okolností.
Dòa 16.07.2014 ostalo jeho miesto prázdne…. Budeme spomína, Peo!
Kolektív zamestnancov LÚ MV SR
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Pozoruhodná publikácia: Dejiny èeskoslovenskej služobnej kynológie
Na medzinárodnom stretnutí kynológov v Malom Lapáši
boli jeho úèastníci svedkami krstu zatia¾ ojedinelej knižnej publikácie „Dìjiny èeskoslovenské služební kynologie“, ktorú vydalo pražské vydavate¾stvo CanisTR.
Jej autori – Jiøí Rulc, Juraj
Štaudinger a Peter Nevolný v
priebehu troch rokov zozbierali a
spracovali historické textové a

obrazové informácie o žandárskej, policajnej, vojenskej, colníckej, železniènej, záchranárskej a
športovej kynológii do kompaktného celku, zachytávajúceho vývoj služobnej a športovej kynológie na historickom a súèasnom
území Èeskej a Slovenskej republiky, od najstarších èias po súèasnos. Kniha je popretkávaná
osobnostnými profilmi kynológov,
ktorí sa svojimi služobnými, ale aj
mimoslužobnými aktivitami zaslúžili o rozvoj a napredovanie chovu a výcviku služobných psov a
športového využitia služobných
plemien psov, ktoré vždy pomáhalo zvyšova kvalitatívnu úroveò
služobnej kynológie.
Samotný krst moderoval spoloène so svojou dcérou Domini-

Pä Slovákov v Bruseli – a každý s medailou!
V dòoch 12. 7 – 20. 7. 2014 sa
príslušníci Policajného zboru SR
zúèastnili piateho roèníka medzinárodnej súaže European Police
and Fire Games v belgickom Bruseli.

kou (profesionálnou handlerkou a
trénerkou výstavných psov), vydavate¾ mesaèníka Kynologická
revue Ing. Jozef Šuster. Krstnými

skej policajno–historickej spoloènosti Mgr. Jerguš Sivoš, PhD;
prezident Slovenskej kynologickej jednoty Ing. Jozef Jursa,

Z krstu novej publikácie... na snímke vľavo spoluautor knihy
Peter Nevolný
otcami publikácie sa stali: riadite¾
odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru pplk. Mgr.
Bc. Branislav Diïák; bývalý riadite¾ tohto odboru plk. v. v. RNDr.
Vladimír Ïurišin; riadite¾ Sloven-

CsC; a „otec“ slovenského národného plemena èeskoslovenský vlèiak mjr. v. v. František Rosík, ktorí v krátkych príhovoroch
zaželali publikácii úspešné etablovanie na knižnom trhu.

Na krste sa ako hos zúèastnil
aj bývalý okresný psovod, neskôr
prezident Policajného zboru, plk.
v. v. JUDr. Jozef Holdoš a František Križan, syn bývalého vrchného strážmajstra Františka Križana, prvého inštruktora výcviku
služobných psov Verejnej bezpeènosti v bratislavskej Mlynskej
doline, ktorý autorom tejto publikácie zapožièal znaèný poèet
vzácnych fotografií.
P. S. Redakcia POLÍCIA sa
pridáva ku gratulantom krstu.
Osobitne gratulujeme a chceme
sa pri tejto príležitosti aj poïakova Petrovi Nevolnému, dlhoroènému pracovníkovi odboru
služobnej kynológie a hipológie
PPZ, celoživotnému vášnivému
„psíèkarovi“ a vernému prispievate¾ovi POLÍCIE pri príležitosti jeho
odchodu do zaslúženého dôchodku. Peter, ešte raz vïaka za
všetko!
Peter Ondera
snímky Ján Galo

Majstrovstvá v triatlone

nstržm. Ernest Nagy obsadil 4.
miesto, por. Peter Drimaj obsadil
7. miesto a JUDr. ¼ubomír
Èernák získal v kategórii senior
2. miesto, èím potvrdili, že slovenskí policajní reprezentanti v

V Ïanovej pri Martine sa 28. 6. 2014 uskutoènili druhé Majstrovstvá Slovenska Policajného zboru SR v
triatlone. Pretekalo sa na objemoch olympijského
triatlonu, èo je 1,5 km plávanie, 40 km cyklistiky a 10
km behu, prièom bola na cyklistike zakázaná jazda v
háku. Tento triatlon bol zároveò aj nomináciou na
augustové Majstrovstvá Európy v triatlone v Brémach,
kde bude taktiež bezhákový triatlon. Nomináciu si vybojovali štyria pretekári:
1.
2.
3.
4.

miesto:
miesto:
miesto:
miesto:

npor. Ján Holiga z KR PZ Žilina
npor. Pavol Berník z KR PZ Košice
por. Lukáš Zámeèník z KR PZ Bratislava
mjr. Radovan Èižmárik, PPZ
(jh)

XVI. Majstrovstvá Európy policajtov vo futbale, Praha 23. – 30. 6. 2014

Na programe hier bolo spolu
37 športových disciplín, v ktorých
súažili policajti a hasièi. Naši policajti sa zúèastnili dvoch disciplín. Prvou disciplínou bol beh na
16 km, kde Zoltán Bényi, služobne zaradený ako starší referent služobnej prípravy OR PZ
Komárno, obsadil tretie miesto v
kategórii senior.
V utorok a stredu sa konal
pretek v stre¾be, kde strelci –
pplk. Marian Fedor z Útvaru osobitého urèenia Prezídia Policajného zboru, nstržm. Ernest Nagy z
Útvaru osobitého urèenia Prezídia Policajného zboru, por. Peter
Drimaj z KRPZ Trnava a JUDr.
¼ubomír Èernák, v kategórii IPSC
obsadili prvé miesto, èím porazili
minuloroèných majstrov sveta z
Francúzska. Z celkového poètu
75 strelcov pplk. Marian Fedor
obsadil absolútne 1. miesto,

stre¾be patria k
európskej špièke.
Slovenskú republiku
reprezentovalo
na
EPFG v Bruseli
celkom pä športovcov, z ktorých
každý priniesol
domov
cenný
kov. Po výraznom úspechu v Bruseli naši reprezentanti v stre¾be
zvažujú úèas na ïalších EPFG,
ktoré sa budú kona v roku 2016
v španielskej Huelve.
(pd)

Vo finálovom futbalovom turnaji naši skonèili so cou na 8. mieste
V poradí už XVI. roèník európskeho finálového turnaja vo
futbale policajtov sa uskutoènil v hlavnom meste našich
západných susedov – v Prahe. Po mimoriadne úspešných
dvoch kvalifikaèných kolách sa ho po prvý raz zúèastnila
aj policajná reprezentácia Slovenska.
Žrebovanie, ktoré sa uskutoènilo v sídle UEFA vo švajèiarskom Nyone, nám do skupiny
urèilo mužstvá Nemecka, Švaj-

zápas odohrali s mužstvom Nemecka. Vyznel jednoznaène v
prospech favorita celého turnaja
5:0 a to ešte náš brankár Peter

èiarska a Grécka. V areáli Spartakiádneho štadióna, kde má
Sparta Praha vybudovaný areál
so šiestimi ihriskami, sme prvý

Diòa bravúrne zneškodnil tri èisté
góly. Na útechu spomeòme, že
Švajèiarsko dostalo „sedmièku“.
Druhý zápas naši chlapci po-

Chcete vedie všetko
o našich rekreáciách?
Navštívte www.cuz.sk
Ako nás informoval Ing. Igor
Baïura, vedúci oddelenia
rekreaènej starostlivosti MV
SR, tím spolupracovníkov
spustil novú webovú stránku
www.cuz.sk, na ktorej sa
dozviete všelièo o možnostiach
rezortnej rekreácie. „Samozrejme, doterajšie www stránky
fungujú a urèite nejakú dobu
ešte fungova budú,“ doplnil
inžinier Baïura.
(r)

dali najlepší výkon na turnaji, keï
remizovali s neskorším finalistom
Gréckom 1:1. A to nám dalo
šancu na postup do semifinále,
ale za predpokladu, že Nemecko
porazí Grécko a my vyhráme nad
Švajèiarskom. Stal sa pravý
opak: Nemecko vypustilo zápas s
Gréckom (0:2) a naši prehrali so
Švajèiarskom 1:3. Tak sme nakoniec skonèili poslední v skupine a
hrali sme s Holandskom len o koneèné siedme miesto. Avšak v
zápase, kde zohrala u nášho
mužstva hlavnú úlohu únava z
predošlých zápasov (tri 90 – minútové zápasy po sebe), sme
prehrali 0:4 a obsadili koneèné 8.
miesto.
Organizácia celého turnaja bola na vysokej úrovni, èi už spomenieme kvalitné ubytovanie a
stravu, ale aj tréningové možnosti. Na záver: generácia chlapcov,
ktorí roky reprezentovali Policajný
zbor Slovenskej republiky a
úspešne si vybojovali postup na
tieto majstrovstvá, si urèite pri
troche šastia zaslúžili lepšie
umiestnenie.
Aj
keï
by
„osmièkou“ v Európe – èo by za
to dali trebárs naši „kozákovci“?
Juraj Filan, UNITOP
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Bývalý policajný pedagóg vydal dve knihy príbehov z rokov minulých

Tak bývalo…

storoèia v Èeskoslovensku.“ Je
postavená na báze autobiografie
a faktografie, no príhody, resp.
zážitky autora a jeho kolegov èi

iných literárnych postáv sú skomprimované do viac–menej ucelených samostatných poviedok.
Hoci ide neraz o vážne veci, au-

tor ich ponúka èitate¾ovi cez optiku humoru, ba až sarkazmu. Kni-

Policajti èi bývalí policajti sú èasto autormi odborných
kníh èi èlánkov v odbornej tlaèi, menej je už takých, ktorí
sa môžu pochváli vydaním knihy s iným zameraním. Patrí
medzi nich Košièan Dr. Ján Dreveòák, dlhoroèný policajný pedagóg a bývalý riadite¾ košickej SOŠ PZ, autor
hneï dvoch kníh, dostupných na našom knižnom trhu. Prvá, vydaná na prelome rokov 2012/2013, má názov „Slovenské horory“ a druhú, knižnú novinku, autor nazval
„Boli že to èasy!“
Ako píše, „kniha Slovenské
horory je zbierkou poviedok, ktoré èerpajú dej zo života Slovákov
z rôznych spoloèenských skupín
èi vrstiev, vrátane policajtov. Nie
sú to horory v úzkom slova zmysle, no z väèšiny z nich cíti aj

smútok, nostalgiu z nenaplnenej
lásky, obavy z každodenného ne-

¾ahkého života, príp. snaha o príliš ¾ahký život, a sú tu i momenty,
Ján Dreveňák

naznaèujúce veci medzi nebom a
zemou…“
Kniha Boli že to èasy! je pod¾a
slov autora „poh¾adom na život a
èinnos príslušníkov donucovacieho aparátu z obdobia prelomu sedemdesiatych rokov minulého

ha síce pranieruje neduhy v èinnosti socialistickej polície a
ïalších vtedajších mocenských
zložiek, no zároveò naznaèuje,
že novembrom 1989 sa nie všetko zmenilo tak, ako obèania oèakávali.
Obe knihy sú v dostupné vo
všetkých väèších kníhkupectvách,
najmä v Panta Rhei a Martinus.
Ján Dreveòák nám poslal aj
dva kreslené vtipy, ktoré v roku
1979 ponúkol vtedajšej redakcii
federálneho èasopisu Bezpeènos. Redakcia kresby vrátila autorovi, tajomník redakcie ich
oznaèil za „tematicky nevyhovujúce“. Nuž, ani sa neèudujeme, ale
v roku 2014 azda už môžu ma
premiéru…
(po)
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Trocha humoru na horúce dovolenkové dni
Zachránená

Drahý, už si hovoril s
tým chlapom, èo ma vèera
zachránil pred utopením?
„Ale áno,“ odpovedá
muž, „tri hodiny sa mi
ospravedlòoval.“
Ty si mi sľúbil, že si ma v
lete zoberieš!

Dobrá otázka

Podnapitý za príde domov, otvorí mu svokra s
metlou v ruke. Za: Ahoj mama! Zametáš, alebo si práve
priletela?

Koho to milujem
Manželia sedia pri televízore, muž pije pivo.
„Milujem ťa!“ hovorí manžel.
To hovoríš ty alebo z teba hovorí to pivo? pýta sa žena.
„To hovorím ja k môjmu pivu!“

Ja som ti hovoril, autopilotovi nenalievaj! A ty
stále: Tradícia! Tradícia!

... na toto nastupujú
pivári a potom máme
sólo my ferneťáci!

Drahá, povedz úprimne,
toto bolo nejaké leto?

Šastie v nešastí
Vieš èo je šastie v nešastí?Keï svokra zahynie pri havárii v tvojom novom mercedese.

Prišiel domov opitý…
Dýchol na psa a pes
niè… Dýchol ešte raz a
pes zasa niè. Potom dýchol na ženu a tá štekala
až do rána!

Áno, áno,
ja viem!

Pod mostom
Ide chlap nákladiakom po
dia¾nici, zle odhadne výšku
nákladu a zasekne sa pod
mostom. Za chví¾u dorazí policajné auto, policajt príde ku
kabíne a pýta sa naštvaného
vodièa: „Tak èo, pán vodiè,
zasekli ste sa, že?“ „Nie,
ty ..., veziem most a došiel mi
benzín!“

Ježišíí, to je ale blbý pes! Ten granát nám vari aportuje!?

Zakázané vety
Tri vety, ktoré èlovek
nesmie poveda policajtovi:
1. To ste museli ís aspoò 180, aby ste ma dobehli…
2. Podržte mi to pivo,
kým nájdem vodièák…
3. Ja som chcel by tiež
policajtom … teda, kým
som zmaturoval.
Tú ženskú som už niekde videl! Zavolaj na mravnostné, nech sa
kuknú do evidencie!

Idem so svojou starou a so svokrou na 14–dňovú dovolenku.
Takže tých vašich 60 eur pokuty mi akurát len vylepší náladu.
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Najväčším problémom každého hodnotenia je istá ohraničenosť našej skúsenosti

Hodnoty a hodnotenia, význam ich rešpektovania
Žijeme v dvadsiatom prvom storoèí, je nám všetkým známe, že tento svet nepozostáva len z materiálnych objektov,
ale rovnako existujú reálne spôsoby ich usporiadania ako
udalosti, ktorými sa toto usporiadanie stáva reálnym. Postupne sa dostávame k poznaniu, že každý spôsob konania
má istú hodnotu. Životné dôležité hodnoty sa opakujú iba
zdanlivo, nech sa už na seba akoko¾vek ponášajú.
My však samozrejme potrebujeme všeobecne platné normy, bez
ktorých by nebolo možné rozlišova
hodnoty, a tak potom odpoveda aj
na rôzne otázky, èo je èo… Je na
nás, aby sme si osvojili také modely a vzorce správania, ktoré vychádzajú z noriem našej kultúry. Sú to
isté znaky, obrazce, predlohy a ich
kombinácie, ktoré sú akýmsi signálom „èo sa vlastne deje“ (Diatka,
2005, s. 45). Spoliehame sa pritom
na vlastnú skúsenos, ktorou si
„platnos“ urèitých vzorcov neustále
overujeme. Vzorce, èiže znaky „priradené“ k urèitým hodnotám, sú nevyhnutné pre „prvý dojem,“ musíme
pripusti, že hodnotou sa tiež to, èi
ono stáva za urèitých okolností. Ako
príklad možno použi kategórie dobra a zla.
Sme zodpovední za svet hodnôt
Vnímanie a tiež uvedomovanie
si hodnôt reality nie je samoúèelné;
prežívanie ich prítomnosti má isté
poslanie. Žijeme v prostredí, ktoré

nielen poznávame a v ktorom všelièo preferujeme, zaznamenávame,
ale ktoré svojsky zhodnocujeme. Žijeme vo svete hodnôt, za pôvod
ktorých sme zodpovední, taktiež za
ich jestvovanie; ich podoba i skladba sa mení nielen z generácie na
generáciu, ale je aj v priestore
nášho života, zavše až do jedineènosti diferencovaná. ¼udský svet, to
je ten spomínaný labyrint hodnôt a
významov, v ktorom žijeme všetci,
stáva sa naším domovom, ak vieme
identifikova jeho hodnoty a nachádzame ich tam, kde ich oèakávame.
Správanie nás všetkých je vždy
orientované znaèným množstvom
tých najrozmanitejších èinite¾ov –
ide o úroveò poznania, uspokojenia
potrieb, psychický stav, názory, záujmy, ktoré si èasom èlovek osvojuje, ba až podlieha vplyvom spoloènosti. Treba ma na zreteli, že
skutoèné, reálne životné situácie sú
vždy zložito podmienené množ-

stvom okolností, medzi ktorými významné miesto zaberajú hodnoty a
ich hodnotenie. „Hodnotenie je urèitá konfrontácia subjektívnych potrieb a záujmov s povahou objektu“
(Brožík, 2004, s. 14). Medzi subjektom a objektom nastáva vzah, zvaný hodnotiaci. Èlovek do hodnotenia vstupuje ako praktický subjekt,
podie¾ajúci sa svojou èinnosou dokonca na podobe predmetu hodnotenia; èlovek potom ovplyvòuje výsledok hodnotenia najmä tým, že si
volí a vyberá kritéria hodnotenia.
Nemožno vynecha fakt, že ten istý
objekt môže ma pre každého èloveka inú hodnotu.
Problémy hodnotenia
V hodnotení je èinný subjekt
ustaviène prítomný. Pravdivé poznanie je pritom predpokladom každého hodnotenia. Každé hodnotenie je na rozdiel od poznávania porovnávaním, hoci porovnávanie nemusí by vždy hodnotením. Najväèším problémom každého hodnotenia je istá ohranièenos našej skúsenosti. ¼udský život je ešte aj v
hraniciach daných jeho historickým
èasom obmedzovaný konkrétnymi
rolami, úlohami, ktoré èlovek plní
nielen v rámci spoloèenskej de¾by
práce, ale niektoré z nich sú dané
napríklad už jeho pohlavím.
Je potrebné vychádza zo zák-
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ladného diferencovania hodnôt na
„dobré“ a „zlé“. Pozitívne hodnoty
nám žièia, a preto ich vyh¾adávame, negatívnym hodnotám, ktoré
nás ohrozujú, sa vyhýbame. Èím
sme nároènejší, tým dôslednejšie
diferencujeme hodnoty nielen pod¾a
ich polarity, ale aj pod¾a kvality ich
funkcií a koncipujeme normy, ktoré
tieto kvality rozlišujú. V etike sa
nám norma najèastejšie predstavuje ako pravidlo správania, èiže reguluje našu èinnos ako „imperatívne vyjadrenie hodnoty“ (Popelová, 1962, s. 397), (Brožík, 2004, s.
33). Výchova hodnotami im prinavracia ich najpodstatnejšie poslanie: by meradlami kvality funkcií a
tým otvára ¾uïom cestu k žiaducim, potrebným hodnotám. Výchovu hodnotami problematizuje ich diferencovanos.
Diferencovanos a premenlivos
našich aktuálnych hodnotení však
už tradiène vyvoláva obavy z relativizmu a následné snahy obmedzi
tento relativizmus v teórii i v praxi.
Potreby ¾udí, ktoré sú najsilnejším
motivaèným faktorom ich správania
napríklad ove¾a väèšmi zoh¾adòuje
to, èo nie je, ako to, èo je. Zvláš to
platí o statkoch „ideálnych“; s väèšinou potrieb totiž prichádzame na
svet, zatia¾ èo potreby „duchovných“ statkov si prácne osvojujeme.
Pravda ako kto, ale na toho, kto si
ich neosvojil, nezapôsobí ani tá najvzácnejšia „duchovná hodnota“,
pretože taký èlovek si jej nedostatok vôbec neuvedomuje.
Vïaka našim potrebám orientovaným na to, èo „má by“ sa neraz
stávame necitlivými aj k tým hodnotám, bez ktorých nemôžeme ži.
Dnes to nástojèivo potvrdzujú hodnoty environmentálne, ktoré sa uèíme rešpektova, lebo sú našou
nevšímavosou, ba až necitlivosou
ohrozené. Tu nesporne miesto má
zodpovednos každého èloveka za
svoj vlastný život a za hodnotový
svet, ktorý sa nevyhnutne dotýka aj
záujmov a potrieb druhých ¾udí. Z
h¾adiska problematiky hodnôt, ktorou sa zaoberáme, je však zo všetkého najdôležitejšie práve to, že
každý z nás sa nachádza v tejto
sieti na inom mieste, v iných súradniciach života. Nemožno sa po-

tom èudova, že skúsenos vedie
každého èloveka k iným hodnotovým súdom; k tým jeho a preto
svojským. Veï týmito súdmi definuje èlovek aj sám seba; znaèí to aj
to, nako¾ko sú diferencované jednotlivé druhy hodnôt už vo svojej
podstate.
V tejto súvislosti sa žiada ešte
doda, že nielen samých seba, lebo
bez pochopenia a rešpektovania
„vzahovosti“ situácie každého z
nás nie je možná ani empatia èiže
vzájomné pochopenie a spolunažívanie, tobôž spolupráca ¾udí.
Jedineènos èloveka
Jeden èlovek nemôže svojou
vo¾bou zmeni celý svet, ktorého
hodnoty závisia od èinnosti všetkých ¾udí, ale každý èlovek svojou
vlastnou vo¾bou hodnotových kritérií
rozhoduje o tom, ako sa mu bude
reálna podoba tohto sveta javi, akú
hodnotu preòho nadobudnú všetky
veci, javy, udalosti, dokonca aj tie,
ktoré sa ešte nestali, ale mohli by
sa sta, na ktoré preto myslí s nádejou a obavami.
Hodnotenie je, alebo malo by by
vždy èo najkonkrétnejšie, ale pritom
jedineèné, lebo je to hodnotenie
èloveka, ktorý ním definuje aj svoju
vlastnú osobitos. Èlovek je jediný
tvor, ktorý hodnotí a na tomto základe cie¾avedome preferuje urèité
správanie (Brožík, 2004, s. 70). Z
toho vyplýva, že je to jediný tvor,
ktorý vie cie¾avedomo tvori hodnotovo funkèné produkty a programovos ich pozície v poli súvislostí dynamickej skutoènosti. Èlovek nielen
hodnotí skutoènos, respektíve kvalitu funkcií jej elementov, ale ju aj
cie¾avedome robí hodnotovou, èiže
ju celkom prakticky zhodnocuje.
Hodnotenie vlastne už len registruje a klasifikuje dôsledky ¾udských
èinností, vrátane tých najosobnejších.
Na záver treba doda, že tvorcom hodnôt a nielen úsudkov o
nich je predovšetkým èlovek, ktorý
svojou èinnosou uvádza elementy
tohto sveta – duchovné i materiálne
ako udalosti do vzájomných funkèných vzahov, ale najmä do vzahov k sebe samému.
pplk. PhDr. S. Palka, MV SR

Nové autá pre políciu…
A už je to tu! Nové autá sa už dostávajú do služby! Do Malého
Lapáša na stretnutie kynológov ich prišli ukáza milovníci policajnej
histórie z Luèenca. No povedzte, nie sú to krásavci? Ako nové! 
snímka Ján Galo
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