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Mi ni málna
mzda pôjde 

na hor
„Zvý še nie su my mi ni -

málnej mzdy o 28 eur me -
saène zna me ná medzi -
roèný ná rast približne o
7,95 percenta,“ uvie dol
re zort prá ce s tým, že tak
uro bil po po sú de ní eko -
no mickej a so ciálnej si -
tuá cie na Slo ven sku. Mi -
nis ter stvo na vrh lo výš ku
mi ni málne ho zá robku po
tom, èo sa na òom do 15.
jú la tohto ro ka ne do hod li
so ciálni partne ri. Za mest -
ná va te lia na vr ho va li po -
ne cha� su mu mi ni málnej
mzdy na úrov ni 352 eur.
Odbo rá ri, na opak, chce li
me saènú mi ni málnu
mzdu zvý ši� na 400 eur.
De fi ni tívne o výške mi ni -
málnej mzdy roz hod ne
vlá da.

(www.pluska, 8. 8. 2014)

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

 Pán predse da, rám co vé
su my odmien, kto ré do sta li po -
li caj ti do vý pla ty v ka te gó riách,
a, b, c sa do sta li aj na ve -
rejnos�, kto rú už tra diène skôr
podráždi li. Ale ve ¾a disku sií sa
viedlo aj vo vnútri po lí cie. Ako
vždy, keï ide o pe nia ze…

Sme ra di, že hodno tia ci sys -
tém sa mo hol aj v tzv. testo va cej
pre vádzke pre ja vi� už tak to, vo
forme po zi tívnej mo ti vá cie. Spl nil
sa tak pr vý z cie¾ov, kto ré od
využí va nia hodno tia ce ho sys té -
mu oèa ká va me – aby mo ti vo val
po li cajtov k lep ším pra covným
výsledkom. Už v de cembri sme
ho vo ri li, že má me ta kú predsta vu
a sme ra di, že sa ve de niu re zor -
tu po da ri lo za bezpe èi� ne ma lé fi -
nanèné prostriedky na ten to úèel.
Odme ny te da do sta li len prís -
lušní ci, za ra de ní v hodno tia com
systé me a ce lá disku sia oko lo to -
ho nám po moh la spresni�, ako
ïa lej, èo po va žu je me za dô le ži té.
Je to vlastne už tre tí mo del sys té -

mu a po va žu je me ho za dob rý,
ho ci sa v praktickej apli ká cii tiež
ne vy hol prí pa dom ne lo gic ké ho

zjedno du še nia. Ako si všetci pa -
mä tá me, ro ky sme fun go va li tak,
že odme ny bo li ude ¾o va né len na
zákla de subjektívne ho rozho do -
va nia nadria de né ho. Pr vý mo del
pre zi den ta Spi šia ka bol po sta ve -
ný na kri té riách tvr do na dikto va -

ných zvrchu, hodno tia ce kri té riá
bo li presne ur èe né a ne da lo sa o
nich disku to va�. Bo la to chy ba,
vzni ka li si tuá cie, keï kri té ria ne -
zoh¾adòo va li špe ci fi ká útva ru. To
predsa ne moh lo fungo va�. Dru hý
mo del, kto rý predlo žil pre zi dent
Gašpar, za sa dá val priestor, aby
si kri té riá for mu lo va li sa mi po li caj -
ti a riadia ci pra cov ní ci na základ-
ných útva roch, Je ho sla bi nou
však bo lo, že sta val na objekti vi -
te všetkých hodno ti te ¾ov, èo sa
pre ja vi lo v reali te ne zodpo ve da jú -
cich rozdie lov medzi výsledka mi
útva rov a hodno te nia mi po li -
cajtov. Tre tí mo del už jedno -
znaène podmie òu je hodno te nie
výsledkov jednotlivcov tým, aké
vý sled ky do siahne útvar ako ce -
lok – od spo du až úplne ho re.
Opä� sme sa však stretli s prí -
padmi neprí pustné ho zjedno du -
še nia, keï si niekto rí riadia ci pra -
cov ní ci po ve da li, že ak on sám je
„v béè ku“, nikto z je ho útva ru ne -
mô že by� „v áèku“. Pri tom vní ma -
me hodno te nie útva ru ako cel ku,
te da v prie me re hodno te nia jed-
notlivcov. Opä tovne sme pre to –
spo lu s najvyšším slu žobným ve -
de ním – mu se li upo zoròo va� na
po tre bu ve¾mi zodpo vedné ho
hodno te nia, le bo inak sa mi nie
úèinkom. Ak si riadia ci pra cov ník

zle na sta ví kri té riá, mô že do -
chádza� k po dob ným ano má liám,
keï je útvar vý bor ný, ale väèši na
je ne vy ho vu jú ca, prí padne opaè -
ne. V ta kom prí pa de sa sys tém
mí òa úèinkom, ne mo ti vu je k lep -
ším výsledkom.
 Zdá sa, že hodno tia ci sys -

tém je – najmä kvô li ve¾kej roz -
ma ni tos ti po li cajnej prá ce –
„vïaèným“ ná me tom na disku -
siu. V mi nu lom èís le sme na -
príklad zve rejni li úda je o mi mo -
riadne ve¾kých, až ná sobných
rozdie loch vo vý kon nos ti, resp.
v za �a že nosti jed not li vých ob -
vodných odde le ní na ce lom
Slo ven sku. Mi ni málne to uka -
zu je, že k opti ma li zá cii vý ko nu
jednotlivca vo vz�a hu k odme -
òo va niu má me ešte ïa le ko…

Súhla sím. Intenzívne vní mam,
že do ká že me za de fi no va� pro blé -
my, kto ré nás �a žia, ale ná pra va
tr vá strašne dlho, ne vie me nájs�
re cep ty, ako tie pro blé my odstrá -
ni� rýchlo a efektívne. Ak by tak to
fun go va la fir ma, stra ti la by schop-
nos� konku ro va� na tr hu, ma la by
blíz ko ku kra chu. Pre to len opä -
tovne zdô razním potre bu �a ha� aj
v úsi lí o lepšie vý sled ky za je den
povraz, pre to že sú to spo je né ná -
do by. Dob ré vý sled ky nám po má -
ha jú upevòo va� dô ve ry hodnos� v

oèiach ve rejnosti a tým sa za sa
utvá ra priazni vá klí ma, aby sme
ma li oprávne nie pý ta� prostriedky
na lepšiu vy ba ve nos�, ale aj na
odme òo va nie. Vrá tim sa te da k
sys té mu hodno te nia. Vi dím ho
ako ve¾mi potrebný pre obe stra -
ny – pre po li cajtov i pre za mest -
ná va te ¾a. Po li caj to vi, kto rý sa v
prá ci usi lu je, to tiž po sky tu je och -
ra nu pred subjektívnym po h¾a -
dom nadria de né ho, kto ré mu –
tre bárs – nie je sym pa tic ký. A
opaè ne – ak riadia ci pra cov ník
bu de objektívne použí va� hodno -
tia ci sys tém, má v ru kách sil ný,
objektívny ná stroj na mo ti vá ciu
podria de ných. Subjekti vizmus tak
tu má podstatne men ší priestor
na jed nej i dru hej stra ne.
 No vý sys tém posky tol

priestor, aby si hodno tia ce kri -
té riá sta no vi li sa mi riadia ci pra -
cov ní ci pod¾a miestnych
podmie nok a potrieb. Ako ¾u dia
vy uži li ten to priestor, aké má te
po znat ky?

Žia¾, na še sprá va nie je ty pic ky
slo ven ské, stá le má èas� riadia -
cich pra covní kov tendenciu ne -
myslie�, len otroc ky prevzia�, èo
sa im po núkne. A ho ci sa v ku loá -
roch o hodno tia com systé me
ve¾mi ve ¾a a èas to ve¾mi pla -

„Testo va cia pre vádzka“ je váž nou skúškou schop nos tí nadria de ných riadi� a mo ti vo va� ¾u dí
Ho rú cim letným dòom v po li cajnom prostre dí do mi no va li,
zdá sa, odme ny. Presnejšie, pr vé hma ta te¾né vý sled ky po-
uži tia no vé ho hodno tia ce ho sys té mu v pra xi. Najmä o
tom to pro ce se sa re dakcia PO LÍ CIA rozprá va la s predse -
dom OZP v SR Mi rosla vom Litvom.

Roz ho vor: Mi ro slav Lit va aj o neprí pustných zjedno du še niach apli ká cie hodno tia ce ho sys té mu v pra xi

(Pokračovanie na strane 2)

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 Levá-
roch na Záhorí... 

Miroslav Litva

S
ní

m
ka

 P
. 
O

nd
er

a



Strávil som týždeň v Liptov-
ských 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 oslo-
bodenie L. Mikuláša. A miestni mi
požičali knižku v češtine s
názvom Klačanská dolina, ktorú
napísal akýsi Bohuš Štefan Mast-
ný. Dozvedel som sa, že autor
ušiel z protektorátu, cez Fran-
cúzsko sa ,,nedopatrením" dostal
loďou až na Martinique, odtiaľ do
Anglicka, kde absolvoval výsad-
kársky výcvik, napokon sa pred
začiatkom Povstania ocitol v slo-
venských 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 interneto-
vých zdrojov autor v hodnosti
majora po vojne pôsobil na minis-
terstve obrany, kde vraj po nástu-
pe Gottwalda založil protikomu-
nistickú bunku a musel emigro-
vať, 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 Kla-
čanská dolina ešte niektoré aj
české antikvariáty ponúkajú na
webe.

Nuž som sa do vekom ošúcha-
nej knižky zahĺbil. Štefan – Mast-

ný zo svojej optiky veliteľa jednot-
ky 2. paradesantnej partizánskej
brigády (v knihe v tretej osobe
Petr Prošek) popisuje obdobie po
potlačení SNP, kedy sa časť prí-
slušníkov paradesantnej brigády
dostala až na druhú stranu Níz-
kych 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 socia-
listických verziách interpretácie
SNP, je to nesmierne zaujímavé
čítanie. Autor tuším v celej knihe
nepoužil slovko ,,komunista", ale
ani ,,fašista", či ,,ľudák". V jednot-
ke sú Slováci, Česi, Rusi, Maďari,
Poliaci, Francúzi, Rakúšania i slo-
venskí Nem ci, na druhej strane
Germáni, Nemci či Fricovia, v
zásade však autor delí ľudí na
poctivých, slušných a statočných,
na druhej strane sú tí ďalší: zba-
belci, zradcovia, kšeftári a vraho-

via... Autor sa vyhýba akémukoľ-
vek 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 ne vynechal ani tých ,,par-

tizánov", čo dokázali olúpiť Židov,
poschovávaných v tých istých
horách, ani ,,partizánov", ktorí
násilne brali dedinčanom v blíz-
kych 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 nasade-
ním vlastného života odovzdávali
cenné spravodajské informácie
od partizánov postupujúcim rus -
kým, rumunským i českosloven-
ským 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 pří-
živníky budou jednou ssát z této
zastřené tragedie lidí, budou nasta-
vovat svá podlá prsa, aby jim byla
dekorována za ony bezejmenné." (s.
90)

* * *
,,Prošek spustil zvolna noviny.

,,Tuhle čtu v tom plátku – je to "Slo-
vák", 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, poně-
vadž 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 společ-
né utrpení je nepojilo. V zemi bylo
poměrne všeho dost. Obyvatelé
neměli Němce rádi, to je pravda, ale
to nestačí k vyzvání na souboj soupe-
ře, 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 zname-
nalo 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" publiká-
ciu z roku 1948 mali okamžite
dostať všetci kotlebovci – na čele
s predsedom – ako povinné číta-
nie. Aby ju stihli prelúskať ešte
pred 70. výročím Povstania.

Peter Ondera

AUGUST  20142

Bez pátosu, ale s veľkou úctou

Ži vot sa me ní rýchlo. Stav te na ga ran to va ný úver na bý -
va nie. Fixný úrok len 2,99 % roène na 5 ro kov a ga rancia
úro kov a splá tok až na 27 ro kov.

menne dis ku to va lo, len má lo ¾u dí
vy uži lo priestor na pri po mienko -
va nie ná vr hu na stránke zria de -
nej na we be PPZ. Ta kí sme. Z
podne tov, kto ré sme do sta li, sa
však jasne uka zu je, že chy by
vzni ka li prá ve pre subjekti vizmus
niekto rých nadria de ných. Sig ná ly
pre ve rí sé ria kont rol a som ve¾mi
zve da vý na vý sled ky, pre to že ak
sa preu ká že, že niekto rý riadia ci
pra cov ník ve do me zo subjektív-
nych dô vo dov po ru šil da né princí -
py spra vodli vosti a ob jek ti vi ty, po -
tom by ho mal postihnú� trest, le -
bo ta ké po èí na nie de val vu je sa -
mot ný efekt sys té mu. Nikto sa už
ne mô že vy ho vá ra�, že však ide
len o testo va ciu pre vádzku. Sú v
tom už fi nancie. V úvodzovkách
testo va cia pre vádzka je vo vz�a -
hu k riadia cim pra covní kom váž -
nou skúškou ich schop nos tí riadi�
a mo ti vo va� ¾u dí. Bo lo dos� prí pa -
dov, keï v sna he ma� po koj èas�
riadia cich pra covní kov v mi nu lom
ro ku nadsadzo va la hodno te nia,
vy lepšo va la ich. Te raz sa uka zu -
je, že tak ¾u ïom ublí ži li, pre to že
ich uspa li a po pre via za ní hodno -
te ní na vý sled ky útva rov zra zu sa
z „áèka rov“ sta li „béèka ri“ aj

„céèka ri“. Sig ná ly má me z viace -
rých kra jov, o ziste ných ne -
dostatkoch sa bu de disku to va� na
augusto vej po ra de kraj ských
riadi te ¾ov PZ a bu dem trva� na
po tres ta ní tých, èo ich za vi ni li, ak
svo jim postu pom po ško di li po li -
cajtov. Prístup riadia cich pra -
covní kov k tejto té me mu sí by�
ma xi málne zodpo vedný, pre to že
ïalším kro kom bu de prá ca s
osobný mi príplatka mi nielen u
jednotlivcov, ale aj medzi útvarmi.
Predtým, kým fun go val tzv. Spi -
šia kov sys tém, moh li sa naò vy -
ho vo ri�. Dnes si už kri té riá hodno -
te nia sta va jú sa mi, te da aj ne sú
zodpo vednos� za ich objektívnos�
a efektívnos�.
 Stretli sme sa aj s ná -

zormi, že nie vždy bo li úspešní
aj tí riadia ci pra cov ní ci, kto rí sa
sna ži li posta vi� hodno tia ce kri -
té riá na zákla de vlastných špe -
ci fík v re gió ne, po tom však do -
šli roz ka zy a vlastne po li caj ti
ne ro bi li niè iné, len do prav né
kon tro ly, v iných èinnostiach
tak išli do mí nu su, resp. ne bo -
lo èo hodno ti�…

Má te prav du, sám mám z ob -
las ti do pra vy zmie ša né po ci ty,
po ma ly za èí nam na do bú da� do -

jem, že je to najmarkantnejšia sú -
èas� úloh po lí cie. Vo ve rejnosti je
z to ho už averzia na dopra vá kov
a sám mám do jem, že sa do mi -
nanciou do pra vy, úsi lím obhá ji�
vla òajšie vý ni moèné vý sled ky
dostá va jú do úza dia iné úlo hy,
kto ré má PZ plni�. Odrá ža sa to
vo výslednosti týchto zlo žiek i v
posto joch ve rejnosti, v miere ich
spo kojnosti so služ ba mi po lí cie.
Sám jazdím ve ¾a a už dlhé ro ky,
èo raz jasnejšie sa mi uka zu je, že
dopravná po lí cia za nedbá va tre -
bárs aj dru hú svo ju po vinnos�, a
to je ply nu los� cestnej pre mávky.
Ko¾ko má me rôznych obmedze ní,
vý luk, èiastoèných uzá vie rok, na
kto rých cestá ri pra cu jú mož no len
pár ho dín denne, ale obmedze nia
trva jú strašne dlho. Tieto zvy šu jú
ri zi ko v pre mávke. A èo ro bí po lí -
cia? Do ká že pri nú ti� do dá va te ¾ov
èi správcov ko mu ni ká cií, aby
opra vy ma xi málne urýchli li? Ako
nám v tom to sme re fungu jú do -
prav ní inži nie ri? Má dopravná po -
lí cia v ru kách ná stroj, ako tre bárs
po ku to va� správcu za ne dodrža -
nie ter mí nu opra vy? Ne má. Zmô -
že sa aku rát na to, že ob èas me -
ria rýchlos� ešte aj na obmedze -
niach mi mo èas, ke dy sa na úse -

ku pra cu je, èím ešte viac vy tá èa
ve rejnos�. To to sú ve ci, kto ré ma -
jú v oko li tých štá toch dáv no vy rie -
še né – mám na mys li prá vo mo ci
po lí cie aj vo vz�a hu k ply nu los ti
pre mávky. Ne vie me, ale bo ne -
chce me v tejto ob las ti uro bi� po -
ria dok, za vies� úèinnú le gisla tí vu?
Išli sme ces tou zvy šo va nia po kút,
èo v zá sa de nie je nesprávne, ale
po ku ty za do prav né priestupky sa
ocit li v dispro porcii s výš kou po -
kút v iných oblastiach, napr. na
úse ku ve rejné ho po riadku, tre -
bárs pri di váckom ná si lí a obèa -
nia to kri tic ky vní ma jú.
 Z po èet ných stretnu tí mu -

sím potvrdi�, že už aj väèši na
po li cajtov má do pra vy takpo ve -
diac pl né zu by.

Naozaj vo lá me po ob no ve ní
pro porènosti. ¼u dí by urèi te po te -
ši lo zvý še nie percenta objasne -
nosti krá de ží vlá ma ním, zní že nie
po è tu ulièných lú pe ží, na ru še ní
ve rejné ho po riadku, ne ho vo riac o
absurdne rozbujne nej èin nos ti
spre je rov, kto rí ako by po lí ciu vô -
bec ne zau jí ma li. Pri tom ¾u dia tú to
na šu ne mo húcnos� vní ma jú ve¾mi
citli vo. Vo lá me pre to po ob no ve ní
rov no vá hy najmä po riadko vej a
dopravnej po lí cie, le bo po ma ly už

bu de na úse ku do pra vy ro bi� aj
kri mi nál ka. Kde je zodpo vednos�
ostat ných orgá nov štátnej sprá vy
i sa mo sprá vy za stav v cestnej
pre mávke? Ak sme na to sla bí,
as poò o tom ve rejne ho vorme.
 Za stav me sa ešte v krát -

kos ti pri výstrojných sú -
èiastkach. Ra di kálne zlepše nie
si tuá cie je ne spor né, predsa sa
však obja vu jú hla sy, upo zoròu -
jú ce napríklad na ne dosta tok
go ra te xo vej obu vi v najbežnej-
ších ve¾kostiach, kto rá sa vraj
dopre dá va, ale nikto ne vie, ke -
dy prí du ïalšie do dáv ky. Po -
dobne je to vraj s termo bie -
lizòou.

Sa mi sme bo li za to, aby sa aj
slu žobná obuv mo derni zo va la a
bo la kva litnejšia, pre bie ha jú sú �a -
že na no vý typ. Prá ve dnes (12.
8. 2014 – pozn. red.) som ho vo ril
s ge ne rálnym riadi te ¾om sekcie
hnu te¾né ho a nehnu te¾né ho ma -
jet ku MV SR aj na tú to té mu.
Pod¾a je ho vy jadre nia do dáv ky
termoprádla mô že me oèa ká va� v
prie be hu no vembra a no vú obuv
v ja nuá ri bu dú ce ho ro ka.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímka au tor

(Pokraèovanie zo strany 1)

„Testo va cia pre vádzka“ je váž nou skúškou schop nos tí nadria de ných riadi� a mo ti vo va� ¾u dí
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ROZ HO VOR: Najška redšie ve ci ro bia za mestnancom slo venskí ma na žé ri

 Bežní ¾u dia vní ma jú od bo -
ry skôr cez štrajky. Èo to vlast-
ne zna me ná by� od bo ro vým
funk cio ná rom? Èo je náplòou
va šej prá ce?

Gro mo jej èin nos ti spo èí va v
ko mu ni ká cii s vlá dou, v so -
ciálnom dialó gu ako ta kom. S tým
sú vi sí ce lé spekt rum èin nos tí, ako
sú ro ko va nia, prípra va, rozpra cú -
va nie tém. Ako napríklad boj pro ti
pra cu jú cej chu do be, výš ka mi ni -
málnej mzdy èi ži votné ho mi ni ma.
Keï som šiel do odbo rov, do stal
som za úlo hu, aby sme v rám ci
konfe de rá cie spra vi li nieèo pre jej
lepšie spro pa go va nie. Chce me
vytvo ri� no vý pro gram, ale tiež
zme ni� spô sob ko mu ni ká cie
odbo rov – sme rom dovnútra aj
na vo nok. Ho vo rí me o tzv. e–
odbo roch. Od bo ry mu sia by� tam,
kde sa ko mu ni ku je, dnes sa ko -
mu ni ku je najmä na so ciálnych
sie�ach a po dob ných mé diách.
 Tak že chce te by� na Fa ce -

boo ku? Ako plá nu je te získa va�
fa ce boo ko vých pria te ¾ov?

Ko mu ni ká ciou, zaují ma vý mi
té ma mi, otvo re nos�ou, odvážnos -
�ou. Vieme, ako na to.
 Pod¾a va šej we bo vej

strán ky vám v ro koch 1997 až
2007 kle sol po èet èle nov od bo -
ro vých zvä zov o 50 percent.
Èím to bo lo spô so be né?

Ne ro bím z to ho tra gé diu. Èi
chce me ale bo nech ce me, po èet
odbo rov ko pí ru je štruktu rálne
zme ny v eko no mi ke. V ma lých fir -
mách spra vidla nevzni ka jú od bo -
ry. Okrem to ho je tu sku pi na ¾u dí,
kto rá od bo ry ani ne za ži la. Po -
znám štá ty, kde od bo ro vá orga ni -
zo va nos� je percentuálne nižšia

ako u nás, napríklad vo Fran-
cúzsku. Ich od bo ry sú však ove ¾a
akènejšie než na še.
 Po èet odbo rá rov aj na ïa -

lej kle sá?
V posledných ro koch je dy na -

mi ka po kle su po malšia, tá krivka
vy ze rá, ako by ste ská ka li po ly -
žiarskom mostí ku. Sna ží me sa
pri jí ma� opatre nia, aby sme zís ka -
li no vých èle nov. Tá to úlo ha však
pri pa dá jed not li vým od bo ro vým
zvä zom, sa mot ná konfe de rá cia
nepri jí ma špe ci fické opatre nia na
to, aby sa ve no va la indi vi duálne -
mu ná bo ru ¾u dí. ¼u dia nás však
oslo vu jú. Napríklad sa nám po da -
ri lo vytvo ri� silnú orga ni zá ciu v
Bla gusse, kto rý má bo le nie bru -
cha z to ho, že mu tam vznik li od -
bo ry.

 Konfe de rá cia má podpí sa -
né me mo ran dum s po li tic kou
stra nou Smer. Pre èo má te ta ké -
to väzby a nie ste neutrálni?

Je to vec uhla poh¾a du. Od bo -
ry ne mô žu by� apo li tic ké. Nesmú
by� stra nícke, ale mu sia ma� svo -
ju po li ti ku. Od bo ro vá po li ti ka a
so ciálno–de mo kra tic ká po li ti ka sa
hodno to vo dos� prekrý va jú. Vždy

bu de me ma� bližšie k so ciálno–
de mokra tickej vlá de. Osobne to
nevní mam ako nieèo ne ga tívne.
Nespo lupra cu je me len so Sme -
rom. Dnes ide me napríklad s
KDH do to ho, aby bol siedmy deò
v týždni vo¾ný. Oslo vi li sme aj
Smer, ten za tia¾ vá ha.
 S aký mi najèastejší mi po -

ru šo va nia mi práv za mest nan -
cov sa stre tá va te?

Len za mi nu lý rok bo lo hlá se -
ných 44 700 po ru še ní pra covno–
právnych predpi sov. Najèastejšie
ne do stat ky sa tý ka li po vin nos ti
za mestná va te ¾a poskytnú� za -
mestnanco vi mzdu v su me mi ni -
málne ho mzdo vé ho ná ro ku, ne -
tran s pa rentné ho ve de nia zá pi sov
o pra covnej po ho to vos ti, noè nej
prá ce a prá ce nadèas – za mest -
ná va te lia nú ti li za mestnan cov
pra co va� nadèa sy.  Z tých 44 700
prí pa dov sa pri ja li sankèné opat -
re nia len v 1278 prí pa doch. To je
ob rov ský ne po mer. Pro blém je v
tom, že keï za mestná va te¾ do -
sta ne po ku tu, spra vidla si ju kom -
pen zu je tým, že zní ži za mest -
nancom po hybli vú zložku mzdy,
zo be rie im z odmien. To to je èas -
tý sce nár. Ak je to od bo ro vý funk-
cio nár, nieke dy ma jú za mestná -
va te lia vo zvy ku sa pomsti� na ich
ro din ných príslušní koch, kto rí pra -
cu jú vo firme. Èas to sa stá va jú
predme tom mobbingu ale bo inej
for my ši ka ny.
 Stre tá va te sa s prí padmi,

keï za mestná va te¾ ofi ciálne
dá va za mestnanco vi iba mi ni -
málnu mzdu a zvy šok do sta ne
na ru ku?

Áno, a tým pá dom sa za -
mestná va te¾ zba vu je èasti odvo -
dov. ¼u dia to dos� èas to ani ne -
chá pu, až kým im ne po vie me, že
po zor, vy pôjde te do dô chodku a
tam sa bu de te mu sie� pre bí ja� s
niekým iným pri kontajne ri, aby
ste sa do sta li k potra ve. To to u
nás fun gu je èas to. Ve ¾a ¾u dí je ti -
cho, ale neuve do mu jú si, že od -
vo dy z mi ni málnej mzdy im ga -
rantu jú ve¾mi nízky dô cho dok.
Keï po tom prí du do dô chodku,

pre padnú sa do so ciálnej siete.
Pre to ho vo rí me, že mu sí by� ga -
ran to va ný mi ni málny dô cho dok,
ale iba pre to ho, kto ro bí dosta -
toène dlho a odvádza do fondov
adekvátne fi nancie.
 Ne ro bia to za mestná va te -

lia kvô li prí liš vy so kým odvo -
dom?

Ešte som medzi na ši mi podni -
ka te¾mi nestre tol ani jedné ho,
kto rý by po ve dal, že od vo dy a da -
ne sú nízke.
 Mi ni málna mzda by sa ma -

la vý razne po su nú� na hor.
Ko¾ko by mal ma� pod¾a vás
èlo vek na to, aby mal dôstojný
ži vot?

Chce li by sme mi ni málnu
mzdu zvý ši� nad úro veò hra ni ce
chu do by.  Ale to je len medzikrok.
Cie¾o vým sta vom je v stredno do -
bom ho ri zonte do siahnu� ta kú
úro veò mi ni málnej mzdy, aby
predsta vo va la 60 percent prie -
mernej me saènej no mi nálnej
mzdy v hospo dárstve. Ak by to -
mu tak bo lo te raz, bo la by to mi -
ni málna mzda oko lo 500 eur.
 Eko nó mo via argu mentu jú,

že prí liš ve¾ké zvý še nie mi ni -
málnej mzdy mô že vies� k ná -
rastu ne za mestna nosti…

S kaž dým jedným ta kýmto vy -
jadre ním sa pý tam, nech mi uká -
žu as poò jedné ho èlo ve ka, kto ré -
ho v dôsledku zvý še nia mi ni -
málnej mzdy pre pusti li z prá ce.
Ne ve rím to mu, skôr má me po -
znat ky, že to má po zi tívny vplyv

na tzv. „schwarzsystem“, keï fir -
my dá va jú mi ni málnu mzdu a
zvy šok pla tia za mestnancom na
ru ku. Pro blém je v tom, že èas�
na šich za mestná va te ¾ov si zvyk la
vytvá ra� zis ky na to, že ne zapla -
tia ¾u dí. Nie sú ochot ní sa de li�.

Nie sú ochot ní po cho pi�, že so -
ciálny zmier nieèo sto jí. Je ne -
normálne, keï sa ¾u dia exis -
tenène bo ja. Ak sa to nezme ní,
do bu dúcna vznik ne ob rov ské so -
ciálne na pä tie. Bo ha tí ¾u dia sa
mu sia nauèi� de li� sa s ostatný mi,
ne mô žu stá� na chrbtoch ostat -
ných. Je to ne kultúrne a ne patrí
to do 21. sto ro èia.
 Do vo ¾u jú si zahra nièné fir -

my na Slo ven sku viac ako v zá -
padných kra ji nách?

Sa mozrejme.
 Pre èo je to tak?
Le bo im to umož òu je me.  Keï

im za ve die me rovna ké pra vidlá,
ako sú u nich do ma, zvyknú
odtia¾to odís�. Kaž dý sa bo jí, že
ho vy ho dia, tak je ti cho. No zlé
skú se nosti má me s tý mi, kto rých
ja na zý vam ja ni èia ri. Nie sú to za -
hra niè ní, ale slo venskí ma na žé ri,
na ši ¾u dia drhnú na šich ¾u dí. V
me ne fiktívnej odme ny, kto rá im
je s¾ú be ná. Najška redšie ve ci v
mobbingu, bossingu a iných for -
mách ši ka no va nia ro bia na ši ¾u -
dia. Je potrebné, aby ma li za -
mestnanci viac hr dos ti a ne ne -
chá va li si na se be ora�.

(www.aktualne.sk, 
krá te né re dakciou)

Kto je to vlastne odbo rár? Èo ro bí v èa se, keï ho ne vi dí -
te štrajko va� na uli ci? Pre èo kle sá po èet odbo rá rov? A
aké ška re dosti ro bia za mestná va te lia svo jim za mest -
nancom? Aj o tom to sme sa rozprá va li s vi cepre zi dentom
Konfe de rá cie od bo ro vých zvä zov SR Sla vo mí rom Man-
gom.

Slavomír Manga

No vý pro blém: slu žobná obuv a termo bie li zeò?
Som po li cajt, ale nie som èle nom odbo rov, po kia¾ to va dí, ani ne èí -

tajte ïa lej, po kia¾ to ne va dí, mám je den drob ný podnet k èlán ku z no -
vín PO LÍ CIA, tu ším to bo lo jú no vé èís lo. V zá ve re no vín je èlá nok o
podstatnom zlep še ní v zá so bo va ní výstrojný mi sú èiastka mi vo „výstro -
já koch“, je tam aj fot ka z ko šic ké ho výstro ja ku, zho dou okol nos tí na
nej môj ko le ga z odde le nia. Èlá nok by bol v podsta te v po ho de, len
asi ne bol aktuálny už v èa se zve rejne nia. O èo mi ide: viete o si tuá cii
v zá so bo va ní obu vou a termoprádlom? Na skla doch takmer nie je
žiadna obuv v bežných èíslach po uží va ných mužmi, èi že èís la 8–9 v
sta rom èíslo va ní (cca 42–43 v no vom), a to  èi už sa ba ví me o „tre -
kingo vej obu vi“ (medzi po li cajtmi na zý va né aj „go ra te xy kotní ko vé“),
ale bo o oby èajných ka na dách letných èi zimných. Vo lal som do
výstro já ku a bo lo mi po ve da né, že iba dopre dá va jú sta ré zá so by, le -
bo bu de no vá obuv. KE DY???? Le bo to to mi po ve da li aj pred me sia -
com a pol a zlepše nie si tuá cie v ne doh¾adne. Èo si na kú pia po li caj ti
na zi mu? Tie tre kingo vé go ra te xy sa no sia takmer ce lo roène, snáï mi -
mo le ta, niekto rí po li caj ti ich no sia aj v le te, èo sa bu de no si�??? Ter-
moprádlo – detto si tuá cia, ma jú len 2XL èi 3XL èís la, bežné nie, ani
ne bu de, dopre dá va jú len sta ré zá so by, bu de no vý do dá va te¾, no vý to -
var, ale KE DY??? Termoprádlo si na kú pi me aj v ci vilných obcho doch,
ne vidno ho pod uni for mou, aj ke by bo lo ru žo vé s hviezdièka mi, ale èo
obuv? Po kia¾ bu de o rok v jú ni, tak ïa ku jem pekne.

Vïa ka za Váš èas.
kpt. Mgr. Ma rián Ku chár

riadi te¾ OO PZ Ná lepko vo

P.S.: Odpo veï sa dozvie te v rozho vo re s M. Litvom na s. 1–2

Smerom k ruskej hranici sa
zvyšuje počet ukrajinských
kon trolných stanovísk. Na sta-
rosť ich dostávajú najskúsenej-
ší velitelia. Cestu z Mariupolu
do Tanganrogu stráži muž, kto-
rého všetci poznajú ako ma jora
Sergeja. S rozhovorom sú hlasil
až po hodinovom prehováraní.
 Neprezradíte priezvisko?

,,Neprezradím, ani nie kvôli
sebe, ale kvôli žene a deťom.
Mohli by sa mi pomstiť."
 Nasadzujete život dobro-

voľne, alebo ste boli mobilizo-
vaný?

,,Ani jedno. Som profesionálny
vojak. Všetci hovoria o dobrovoľ-
níkoch, ale ja som vojak už osem-
násť rokov. Slúžil som vo voj-
skách ministerstva vnútra, teraz z
nás urobili Národnú gardu. Ale
podstata je rovnaká. Sme špecia-
listi na podobné situácie: Veľa

zbraní medzi ľuďmi, žiadny front,
medzi civilistov sa vmiešali tí, ktorí
pred pár dňami behali medzi
domami s granátometom a strie-
ľali."
 Čo ste robili predtým, ako

vás poslali bojovať na Don -
bas?

,,Stál som na Majdane. Ale nie
na strane demonštrantov, mal
som ich rozháňať. A škoda, že
sme nedostali pokyn to včas uro-
biť. Nebolo by žiadne krviprelie-
vanie ani žiadna vojna a neukradli
by nám Krym. Nikdy som nebol
obdivovateľom prezidenta Janu-
kovyča, ale som zástancom legál-
nych metód boja a nie revolúcií.
Ľudia si ho zvolili a v nasledujú-
cich voľbách si mali zvoliť nieko-
ho iného. Nie urobiť puč a vypro-
vokovať Rusov, aby sa zmocnili
Krymu a teraz sa nám pokúšali
zobrať aj Donbas."
 Na Majdane ste nedostali

pokyn likvidovať demonštran-
tov?

,,Vôbec nie. Naopak, ja som za

tú dobu, čo boli v Kyjeve nepoko-
je, stratil 117 kolegov. A tí údajní
ostreľovači, to rozhodne neboli
ľudia od nás, ani od iných štát-
nych 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
ved ľa seba. Nie je to absurd-
né?

,,Napadol nás vonkajší nepria-
teľ. 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 pro-
blém."

(Sme, 3. 8. 2014, krátené)

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



Povinnosti...
Domnievame sa, že nemôže ísť

len o posuny v tabuľkách zloženia a
počtov a organizačné zmeny, problé-
my 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 ras-
tie nespokojnosť občanov, našich
daňových poplatníkov s tým, ako
obvodné oddelenia PZ plnia svoje
úlohy a očakávania obyvateľov dané-
ho 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, pre-
tože 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 policaj-
né 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-

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 systemi-
zovaných takmer 8 900 miest, aktuál-
ny početný stav príslušníkov poriad-
kovej 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-

vej polície PPZ mjr. Mgr. Marka
Petruša pre 2 927 slovenských obcí a
miest v 79 okresoch a ôsmich kra-
joch 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 najčastej-
šie rozptýlenom osídlení. Pritom
počty policajtov na obvodných odde-
leniach sú neraz také biedne, že ria-
diteľ nie je schopný – pri reálnom
stave policajtov s ich dovolenkami,
PN–kami a inými dôvodmi neprítom-
nosti 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-

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 samo-
statné OO PZ s takým počtom ľudí
má len malé šance (diplomaticky
povedané) plniť všetky úlohy, dané
zákonom, keď-že nepostaví do každej
zme ny ani jednu celú hliadku.

Spomenutá analýza zrejme tieto,
vcelku dosť známe skutočnosti ešte
len zvýraznila. Súčasný, už dlho pre-
trvávajúci stav je pritom len odzrkad-
lením prirodzenej túžby našich komu-
nálnych politikov všetkých politických

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
vcel ku policajtov na Slovensku dos -
tatok a že priberanie ďalších je nielen
zbytočné, ale aj nad možnosti štátnej
kasy, potom už dávno nastal čas roz-
mýšľať, čo s tým, lebo súčasný stav
je predovšetkým dôsledok úplne po -
mý lenej slovenskej zásady ,,malé,
ale naše" – tobôž, keď každé OO PZ
má svojho riaditeľa a svojho zástup-
cu...

Aspoň osemnásť...
Riaditeľ odboru poriadkovej polí-

cie PPZ plk. JUDr. Jozef Olekszy,
PhD. tiež zastáva názor, že je potreb-
né prehodnotiť počty príslušníkov na
OO PZ, s takýmto názorom sa podľa
jeho slov stotožňuje aj prezident PZ.
Spomenutá analýza čaká na preroko-
vanie vo vedení Prezídia PZ s ná -
vrhom stanoviť minimálny po čet prí-
slušníkov 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 záuj-
my. Necháme sa prekvapiť. Pochopi-
teľne, nie je to len o počtoch, poria-
dok sa v záujme zvýšenia spokojnos-
ti občanov musí urobiť vo všetkých
oblastiach, ktoré môžu z pracovísk
OO PZ urobiť moderný policajný ser-
vis hodný 21. storočia v takej podo-
be, aby ,,poriadková polícia" naozaj
robila to, čo robiť má a čo od nej
občania očakávajú. Veľká téma, pre-
tože zahŕňa okrem naznačených
organizačných zmien aj otázku kvali-
ty ľudského potenciálu, teda zlepše-
nie výberu a skvalitnenie profesionál-
nej prípravy mladých policajtov zme-

nami najmä v základnom policajnom
školstve a utvorením systému celoži-
votného vzdelávania, zakotvením
jasných pravidiel hodnotiaceho sys-
tému a naň nadväzujúceho kariérne-
ho rastu – to všetko v prepojení na
systém odmeňovania. Tieto ob las ti
by mal – verme – pokryť najmä pri-
pravovaný nový zákon o štátnej služ-
be 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 polí-
cie, 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 viace-
rých prípadoch opráv sociálnych
zariadení. Dob re sa vcelku realizuje
výmena a obmena vozového parku a
in štalácie vnútorného ,,inteligentné-
ho" vybavenia vozidiel, nápravy sta -
vu v oblasti výstrojných súčiastok, vý -
me ny počítačov, tlačiarní a inej repro-
grafickej techniky. Výmeny osobných
krát kych zbraní sa azda už tiež doč-
káme.

Viac by však ľudia čakali od ponu-
ky a rýchlosti intranetových sietí (vrá-
tane rýchlosti SAP–u!) i od dostup-
nosti plných verzií zákonov a inter-
ných predpisov v elektronickej verzii,
ale vývoj ukazuje, že obvodné odde-
lenia budú potrebovať viac rôznej,
najmä záznamovej techniky, krimina-
listických materiálov, fotoaparátov,
zaujímavo sa ukazujú možnosti tre-
bárs nie drahých fotopascí, rýchlo sa
opotrebúvajú merače rýchlosti, málo
je alkotesterov.

To všetko sú témy, ktorým sa
budeme bližšie venovať v nadchá-
dzajúcich vydaniach, hoci je každé-
mu zrejmé, že všetko ne môže ísť na -
raz. Sú to však zá kladné predpokla-
dy, aby sme aj o našich OO PZ mohli
po vedať, že sú porovnateľné s úrov-
ňou práce základných útvarov vo vy -
spelých krajinách západnej Európy.

Peter Ondera, snímka autor
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Smú toèné ozná me nie
Za mestnanci Le tec ké ho útva ru Mi nis ter stva vnút-
ra Slo venskej re pub li ky so žia¾om pri ja li informá -
ciu o tra gickej smr ti nášho za mestnanca
Bc. Pet ra Ze manèí ka,
na ro de né ho 3. októbra 1969. Pe ter za hy nul pri
dopravnej ne ho de dòa 16. jú la 2014.

Pe ter Ze manèík nastú pil k Le tec ké mu útva ru Mi nis ter stva vnútra
01.07.1993. Po ty po vých skúškach na vrtu¾ní ky Mi–2 a Mi–8 bol za -
ra de ný na funkciu le tec ký tech nik. S tý mi to vrtu¾níkmi sa po tom ako
tech nic ký do pro vod zúèast òo val zá chran ných ak cií vo Vy so kých Tat -
rách, pri po vodniach a ha se ní po žia rov.

V ro ku 2002 sa zú èast nil preško le nia na vrtu¾ník Mi–171 v ško lia -
com stre disku v Sankt Pe terburgu, za konèe nom medzi ná rodným
certi fi ká tom.

V ro koch 2004–2008 štu do val na Uni verzi te Ko men ské ho, kde
úspešne za kon èil štú dium získa ním ti tu lu ba ka lár.

Do nášho ko lektí vu pri rodze ne za pa dol a ni kdy ne po ka zil dobrú
ná la du. Je ho ži votným kré dom bo lo hes lo „Carpe diem“ (Uži dòa) a
pod¾a ne ho aj žil.

Ni kdy by sme nepredpokla da li, že nám ho osud zo be rie za tak
tra gic kých okol nos tí.

Dòa 16.07.2014 osta lo je ho miesto prázdne…. Bu de me spo mí -
na�, Pe �o!

Ko lektív za mestnancov LÚ MV SR

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 prezi-
dent PZ gen. PaedDr. Tibor Gašpar hovoril aj o stave ob-
vodných oddelení PZ, v skratke naznačil, že si dal urobiť
analýzu zaťaženosti útvarov na základe veľkého množ-
stva rôznych kritérií, a tá poukázala na mimoriadne veľké
rozdiely. Tento fakt - spolu s ďalšími signálmi, napríklad
výrazným nepomerom medzi počtom výkonných a ,,nevý-
konných" slovenských policajtov - svedčí o tom, že do-
zrieva čas na zásadnejšie zmeny v tejto oblasti.

Riaditeľ Odboru poriadkovej polície PPZ plk. JUDr. Jozef Olekszy
(vpravo) a jeho zástupca mjr. Mgr. Marek Petruš

(k prí pa du mla dí ka z vý cho -
du, kto rý sa rú til ob rov skou
rýchlos �ou aj cez ob ce)
 Pre èo sa vy šetro va nie na -

�a hu je od marca?
Vy šetro va nie sa ne na �a hu je od

marca. Vi deo je na interne te pár
dní. Napriek to mu sa vo ve¾mi
krátkom èa se po da ri lo sto tožni�
vo di èa, kto rý je predvo la ný na
výsluch, kde bu de mu sie� vysvetli�
spô sob jazdy. Z môjho poh¾a du je
ta ká to fra je ri na be zoh¾adná a ri zi -
ko vá jazda neospra vedlni te¾ná.
Sta èí si predsta vi�, aké moh li by�
ná sled ky, ke by cez ces tu pre -
chádza la ne ja ká trie da.
 Mys lí te si, že po ku ta 800

eur je dosta èu jú ca?
Nepre ju di kujte rozhodnu tie

správ ne ho or gá nu. Z to ho, èo som
vi del, je jas né, že po ru šil nie ko¾ko
predpi sov: okrem ma xi málnej po -
vo le nej rýchlosti aj pred bie ha nie
cez plnú èiaru a ïalšie. Pod stat ný
nie je sa mot ný vi deo zá znam, ale
vý po ve de sved kov.
 Plá nu je te v tejto sú vislosti

uro bi� zme ny v zá ko ne, prí -
padne za vies� prísnejšie tres ty?

Nie, mys lí me si, že tak, ako sú

tres ty na sta ve né te raz, je posta -
èu jú ce.
 Je hroz ba odobra tia vo -

dièské ho preu ka zu na 3 ro ky
posta èu jú ca?

Mys lí me si, že vo dièský preu -
kaz je dnes ve¾mi dô le ži tá vec
napríklad aj pri h¾a da ní za mestna -
nia. Ak niekto oò prí de len na
nieko¾ko týždòov ale bo me sia cov,
na bu dú ce si asi roz mys lí, èi sa mu
opla tí rú ti� niekde dvestovkou po
ceste. Zna me ná to, že mô že prís�
o prá cu a prí jem, mô že mu to
ovplyvni� ce lý ži vot.
 Keïže ide o sy na podni ka -

te ¾a, ne hro zí, že sa prí pad za -
me tie pod ko be rec?

Ne po znám súkro mie vo di èa,
ale to to mô žem vy lú èi�. My sme
hneï uro bi li opatre nia, aby bol vo -
diè aj po sád ka vy pátra ná. Je
predvo la ný na výsluch, sú tam
svedko via, tak že ve rím, že za tú to
be zoh¾adnú jazdu a zá bavku ho
ne mi nie adekvátny trest.
 Èo by ste uro bi li vy z po zí -

cie mi nis tra, ke by ste ne bo li li -
mi to va ný zá ko nom, a ako otec
pi rá ta za vo lantom?

Urèi te by som ho za to to ne -

pochvá lil. Vzh¾a dom na to, že môj
syn za tia¾ šo fé ru je len hraèkárske
autá, ne bol som ta kejto si tuá cii
vy sta ve ný. Ten vo diè neohro zo val
len se ba, ale aj ïalšie vo zidlá a
chodcov. Jed na otcov ská by bo la
za to má lo.
 Neuva žu je te o mož nos ti,

že by po lí cia pri hru bom po ru -
še ní zá ko na (rýchla jazda, al ko -
hol za vo lantom) odobra la vo -
zid lo?

Zaobe rá me sa rôzny mi mož-
nos�a mi. Za al ko hol sa nám ja via
vý chovnejšie krát ko do bé tres ty
ako po ku ty. Rozmýš¾a me aj nad
možnos�ou za ba ve nia au ta do
uhra de nia po ku ty, kto rá bý va v ta -
kýchto prí pa doch vy so ká. A roz-
mýš¾a me aj nad ve rejným pra nie -
rom han by, te da zve rejòo va ním
opi tých vo di èov na interne te èi o
ve rejnoprospešných prá cach. Ot -
vo ri li sme disku siu, ve rím, že na
je seò sa dopra cu je me k výsled-
kom a aj niekto rým zme nám.

(z roz ho vo ru s mi nistrom 
vnútra R. Ka li òá kom, 

www.pluska.sk, 18. 7. 2014)

Mi nister vnútra Ro bert Ka li òák: Jed na otcov ská je za to to má lo!



V dòoch 12. 7 – 20. 7. 2014 sa
príslušní ci Po li cajné ho zbo ru SR
zú èast ni li piate ho roèní ka me dzi -
ná rodnej sú �a že Euro pean Po li ce
and Fi re Ga mes v belgickom Bru -
se li.

Na progra me hier bo lo spo lu
37 športo vých dis cip lín, v kto rých
sú �a ži li po li caj ti a ha si èi. Na ši po -
li caj ti sa zú èast ni li dvoch dis cip -
lín. Pr vou dis cip lí nou bol beh na
16 km, kde Zoltán Bé nyi, slu -
žobne za ra de ný ako star ší re fe -
rent slu žobnej prípra vy OR PZ
Ko már no, ob sa dil tre tie miesto v
ka te gó rii se ni or.

V uto rok a stre du sa ko nal
pre tek v stre¾be, kde strelci –
pplk. Ma rian Fe dor z Útva ru oso -
bi té ho urèe nia Pre zí dia Po li cajné -
ho zbo ru, nstržm. Ernest Na gy z
Útva ru oso bi té ho urèe nia Pre zí -
dia Po li cajné ho zbo ru, por. Pe ter
Dri maj z KRPZ Tr na va a JUDr.
¼u bo mír Èernák, v ka te gó rii IPSC
ob sa di li pr vé miesto, èím po ra zi li
mi nu lo roèných majstrov sve ta z
Francúzska. Z cel ko vé ho po è tu
75 strelcov pplk. Ma rian Fe dor
ob sa dil abso lútne 1. miesto,

nstržm. Ernest Na gy ob sa dil 4.
miesto, por. Pe ter Dri maj ob sa dil
7. miesto a JUDr. ¼u bo mír
Èernák zís kal v ka te gó rii se ni or
2. miesto, èím po tvr di li, že slo -
venskí po li cajní re pre zen tan ti v

stre¾be patria k
európskej špiè -
ke.

Slo venskú re -
pub li ku re pre -
zen to va lo na
EPFG v Bru se li
celkom pä� špor-
tovcov, z kto rých
kaž dý pri nie sol
do mov cen ný

kov. Po vý raznom úspe chu v Bru -
se li na ši re pre zen tan ti v stre¾be
zva žu jú úèas� na ïalších EPFG,
kto ré sa bu dú ko na� v ro ku 2016
v špa nielskej Huelve.          (pd)

Žre bo va nie, kto ré sa usku -
toèni lo v síd le UEFA vo švajèiar -
skom Nyone, nám do sku pi ny
urèi lo mužstvá Ne mecka, Švaj -

èiarska a Grécka. V areá li Spar -
ta kiádne ho šta dió na, kde má
Spar ta Pra ha vy bu do va ný areál
so šiesti mi ihriska mi, sme pr vý

zá pas odohra li s mužstvom Ne -
mecka. Vyznel jednoznaène v
prospech fa vo ri ta ce lé ho turna ja
5:0 a to ešte náš brankár Pe ter

Di òa bra vúrne zne škod nil tri èis té
gó ly. Na úte chu spo meòme, že
Švajèiarsko do sta lo „sed miè ku“.

Dru hý zá pas na ši chlap ci po -

da li najlepší vý kon na tur na ji, keï
re mi zo va li s neskorším fi na listom
Gréckom 1:1. A to nám da lo
šancu na po stup do se mi fi ná le,
ale za predpokla du, že Ne mecko
po ra zí Grécko a my vyhrá me nad
Švajèiarskom. Stal sa pra vý
opak: Ne mecko vy pus ti lo zá pas s
Gréckom (0:2) a na ši prehra li so
Švajèiarskom 1:3. Tak sme na ko -
niec skon èi li po sled ní v sku pi ne a
hra li sme s Ho landskom len o ko -
neè né siedme miesto. Avšak v
zá pa se, kde zohra la u nášho
muž stva hlavnú úlo hu úna va z
pre došlých zá pa sov (tri 90 – mi -
nú to vé zá pa sy po se be), sme
prehra li 0:4 a ob sa di li ko neè né 8.
miesto.

Orga ni zá cia ce lé ho turna ja bo -
la na vy so kej úrov ni, èi už spo -
me nie me kva litné uby to va nie a
stra vu, ale aj tré ningo vé mož nos -
ti. Na zá ver: ge ne rá cia chlapcov,
kto rí ro ky re pre zen to va li Po li cajný
zbor Slo venskej re pub li ky a
úspešne si vy bo jo va li po stup na
tieto majstrovstvá, si urèi te pri
tro che š�astia zaslú ži li lepšie
umiest ne nie. Aj keï by�
„osmièkou“ v Euró pe – èo by za
to da li tre bárs na ši „ko zá kovci“?

Ju raj Fi lan, UNI TOP
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Vo fi ná lo vom futba lo vom tur na ji na ši skon èi li so c�ou na 8. mieste
XVI. Majstrovstvá Euró py po li cajtov vo futba le, Pra ha 23. – 30. 6. 2014

Jej auto ri – Ji øí Rulc, Ju raj
Štau dinger a Pe ter Ne volný v
prie be hu troch ro kov zozbie ra li a
spra co va li his to ric ké tex to vé a

ob ra zo vé informá cie o žandár-
skej, po li cajnej, vo jenskej, colníc-
kej, že lezniènej, záchra nárskej a
športo vej ky no ló gii do kompakt -
né ho cel ku, za chy tá va jú ce ho vý -
voj slu žobnej a športo vej ky no ló -
gie na histo rickom a sú èasnom
úze mí Èeskej a Slo venskej re -
pub li ky, od najstarších èias po sú -
èasnos�. Kni ha je popretká va ná
osobnostný mi pro filmi ky no ló gov,
kto rí sa svo ji mi slu žobný mi, ale aj
mi moslu žobný mi ak ti vi ta mi zaslú -
ži li o roz voj a napre do va nie cho -
vu a vý cvi ku slu žobných psov a
športo vé ho využi tia slu žobných
ple mien psov, kto ré vždy po má -
ha lo zvy šo va� kva li ta tívnu úro veò
slu žobnej ky no ló gie.

Sa mot ný krst mo de ro val spo -
loène so svo jou dcé rou Do mi ni -

kou (pro fe sio nálnou handlerkou a
tré nerkou vý stav ných psov), vy -
da va te¾ me saèní ka Ky no lo gic ká
re vue Ing. Jo zef Šuster. Krstný mi

otca mi publi ká cie sa sta li: riadi te¾
od bo ru ky no ló gie a hi po ló gie Pre -
zí dia Po li cajné ho zbo ru pplk. Mgr.
Bc. Bra nislav Di ïák; bý va lý riadi -
te¾ tohto od bo ru plk. v. v. RNDr.
Vla di mír Ïu ri šin; riadi te¾ Slo ven -

skej po li cajno–histo rickej spo -
loènosti Mgr. Jerguš Si voš, PhD;
pre zi dent Slo venskej ky no lo -
gickej jed no ty Ing. Jo zef Jursa,

CsC; a „otec“ slo ven ské ho ná -
rodné ho ple me na èes ko slo ven -
ský vlèiak mjr. v. v. Fran ti šek Ro -
sík, kto rí v krátkych prí ho vo roch
za že la li publi ká cii úspešné etab -
lo va nie na knižnom tr hu.

Na krste sa ako hos� zú èast nil
aj bý va lý okresný pso vod, neskôr
pre zi dent Po li cajné ho zbo ru, plk.
v. v. JUDr. Jo zef Holdoš a Fran ti -
šek Kri žan, syn bý va lé ho vrchné -
ho strážmajstra Fran tiš ka Kri ža -
na, pr vé ho inštrukto ra vý cvi ku
slu žobných psov Ve rejnej bez -
peè nos ti v bra tislavskej Mlynskej
do li ne, kto rý auto rom tejto publi -
ká cie za po ži èal znaè ný po èet
vzácnych fo to gra fií.

P. S. Re dakcia PO LÍ CIA sa
pri dá va ku gra tu lantom krstu.
Oso bitne gra tu lu je me a chce me
sa pri tejto prí le ži tosti aj po ïa ko -
va� Pet ro vi Ne volné mu, dlho -
roèné mu pra cov ní ko vi od bo ru
slu žobnej ky no ló gie a hi po ló gie
PPZ, ce lo ži votné mu váš ni vé mu
„psíèka ro vi“ a verné mu prispie va -
te ¾o vi PO LÍ CIE pri prí le ži tosti je ho
od cho du do zaslú že né ho dô -
chodku. Pe ter, ešte raz vïa ka za
všetko!

Pe ter Onde ra
sním ky Ján Ga lo

V po ra dí už XVI. roè ník európske ho fi ná lo vé ho turna ja vo
futba le po li cajtov sa usku toènil v hlavnom meste na šich
zá padných su se dov – v Pra he. Po mi mo riadne úspešných
dvoch kva li fi kaèných ko lách sa ho po pr vý raz zú èast ni la
aj po li cajná repre zentá cia Slo ven s ka.

Z krstu novej publikácie... na snímke vľavo spoluautor knihy
Peter Nevolný

Po zo ru hod ná publi ká cia: De ji ny èeskoslo venskej slu žobnej ky no ló gie
Na medzi ná rodnom stretnu tí ky no ló gov v Ma lom La pá ši
bo li je ho úèast ní ci svedka mi krstu za tia¾ oje di ne lej kniž-
nej publi ká cie „Dì ji ny èes ko slo ven ské slu žeb ní ky no lo -
gie“, kto rú vy da lo praž ské vy da va te¾stvo Ca nisTR.

Chce te ve die� všetko 
o na šich rekreá ciách?
Navštívte www.cuz.sk

Ako nás in for mo val Ing. Igor
Ba ïu ra, ve dú ci odde le nia
rekreaènej sta rost li vos ti MV
SR, tím spo lupra covní kov
spus til no vú we bo vú strán ku
www.cuz.sk, na kto rej sa
dozvie te vše li èo o možnostiach
re zortnej rekreá cie. „Sa mo -
zrejme, do te rajšie www strán ky
fungu jú a urèi te ne ja kú do bu
ešte fungo va� bu dú,“ do pl nil
inži nier Ba ïu ra.

(r)

Pä� Slo vá kov v Bru se li – a kaž dý s me dai lou! Majstrovstvá v triatlo ne
V Ïa no vej pri Mar ti ne sa 28. 6. 2014 usku toèni li dru -

hé Majstrovstvá Slo ven s ka Po li cajné ho zbo ru SR v
triatlo ne. Pre te ka lo sa na obje moch olym pij ské ho
triatlo nu, èo je 1,5 km plá va nie, 40 km cyk lis ti ky a 10
km be hu, pri èom bo la na cyklisti ke za ká za ná jazda v
há ku. Ten to triatlon bol zá ro veò aj no mi ná ciou na
augusto vé Majstrovstvá Euró py v triatlo ne v Bré mach,
kde bu de taktiež bezhá ko vý triatlon. No mi ná ciu si vy -
bo jo va li šty ria pre te ká ri:

1. miesto: npor. Ján Ho li ga z KR PZ Ži li na
2. miesto: npor. Pa vol Berník z KR PZ Ko ši ce
3. miesto: por. Lu káš Zá meè ník z KR PZ Bra ti sla va
4. miesto: mjr. Ra do van Èižmá rik, PPZ

(jh)
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Ako pí še, „kni ha Slo ven ské
ho ro ry je zbierkou po vie dok, kto -
ré èerpa jú dej zo ži vo ta Slo vá kov
z rôznych spo lo èenských sku pín
èi vrstiev, vrá ta ne po li cajtov. Nie
sú to ho ro ry v úzkom slo va zmys-
le, no  z väèši ny z nich cí ti� aj

smú tok, nostalgiu z ne naplne nej
lás ky, oba vy z každo denné ho ne -

¾ahké ho ži vo ta, príp. sna ha o prí -
liš ¾ahký ži vot, a sú tu i mo men ty,

nazna èu jú ce ve ci medzi ne bom a
ze mou…“

Kni ha Bo li že to èa sy! je pod¾a
slov au to ra „poh¾a dom na ži vot a
èinnos� príslušní kov do nu co va cie -
ho apa rá tu z obdo bia pre lo mu se -
demde sia tych ro kov mi nu lé ho

sto ro èia v Èes ko slo ven sku.“ Je
po sta ve ná na bá ze au to bio gra fie
a fak to gra fie, no prí ho dy, resp.
zá žit ky au to ra a je ho ko le gov èi

iných li te rárnych postáv sú skom-
pri mo va né do viac–me nej uce le -
ných sa mo stat ných po vie dok.
Ho ci ide ne raz o vážne ve ci, au -

tor ich po nú ka èi ta te ¾o vi cez op ti -
ku hu mo ru, ba až sarkazmu. Kni -

ha sí ce pra nie ru je ne du hy v èin -
nos ti so cia listickej po lí cie a
ïalších vte dajších mo cen ských
zlo žiek, no zá ro veò na zna èu je,
že no vembrom 1989 sa nie všet-
ko zme ni lo tak, ako obèa nia oèa -
ká va li.

Obe kni hy sú v do stup né vo
všetkých väèších kníhku pectvách,
najmä v Panta Rhei a Marti nus.

Ján Dre ve òák nám po slal aj
dva kres le né vti py, kto ré v ro ku
1979 po nú kol vte dajšej re dakcii
fe de rálne ho èa so pi su Bezpeè -
nos�. Re dakcia kres by vrá ti la au -
to ro vi, ta jomník re dakcie ich
ozna èil za „te ma tic ky ne vy ho vu jú -
ce“. Nuž, ani sa ne èu du je me, ale
v ro ku 2014 azda už mô žu ma�
pre mi éru… 

(po)

Bý va lý po li cajný pe da góg vy dal dve kni hy prí be hov z ro kov mi nu lých

Tak bý va lo…
Po li caj ti èi bý va lí po li caj ti sú èas to autormi od bor ných
kníh èi èlánkov v odbornej tla èi, me nej je už ta kých, kto rí
sa mô žu pochvá li� vy da ním kni hy s iným za me ra ním. Patrí
medzi nich Ko ši èan Dr. Ján Dre ve òák, dlho roèný po li -
cajný pe da góg a bý va lý riadi te¾ ko šickej SOŠ PZ, au tor
hneï dvoch kníh, do stup ných na na šom knižnom tr hu. Pr -
vá, vy da ná na pre lo me ro kov 2012/2013, má ná zov „Slo -
ven ské ho ro ry“ a dru hú, knižnú no vin ku, au tor na zval
„Bo li že to èa sy!“

Ján Dreveňák
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Zachrá ne ná
Dra hý, už si ho vo ril s

tým chla pom, èo ma vèe ra
za chrá nil pred uto pe ním?

„Ale áno,“ odpo ve dá
muž, „tri ho di ny sa mi
ospra vedl òo val.“

Dob rá otáz ka
Podna pi tý za� prí de do -

mov, otvo rí mu svokra s
met lou v ru ke. Za�: Ahoj ma -
ma! Za me táš, ale bo si prá ve
pri le te la?

Za ká za né ve ty

Tri ve ty, kto ré èlo vek
nesmie po ve da� po li caj to -
vi:

1. To ste mu se li ís� as -
poò 180, aby ste ma do -
behli…

2. Po drž te mi to pi vo,
kým nájdem vo di èák…

3. Ja som chcel by� tiež
po li cajtom … te da, kým
som zma tu ro val.

Trocha humoru na horúce dovolenkové dni

Ty si mi sľúbil, že si ma v
lete zoberieš!

Áno, áno,
ja viem!

Idem so svojou starou a so svokrou na 14–dňovú dovolenku.
Takže tých vašich 60 eur pokuty mi akurát len vylepší náladu. 

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

Tú ženskú som už niekde vi del! Za vo laj na mravnostné, nech sa
kuknú do evi dencie!

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

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!“

Drahá, povedz úprimne,
toto bolo nejaké leto?

Pod mostom
Ide chlap nákla dia kom po

dia¾ni ci, zle odhadne výš ku
ná kla du a za sek ne sa pod
mostom. Za chví ¾u do ra zí po -
li cajné au to, po li cajt prí de ku
ka bí ne a pý ta sa naštva né ho
vo di èa: „Tak èo, pán vo diè,
za sekli ste sa, že?“ „Nie,
ty ..., ve ziem most a do šiel mi
ben zín!“

Š�astie v neš�astí
Vieš èo je š�astie v neš�astí?Keï svokra za hy nie pri ha -

vá rii v tvo jom no vom merce de se.

Pri šiel do mov opi tý…
Dý chol na psa a pes

niè… Dý chol ešte raz a
pes za sa niè. Po tom dý -
chol na že nu a tá šte ka la
až do rá na!

... na toto nastupujú
pivári a potom máme

sólo my ferneťáci!



My však sa mozrejme potre bu je -
me všeo becne plat né nor my, bez
kto rých by ne bo lo mož né rozli šo va�
hod no ty, a tak po tom odpo ve da� aj
na rôzne otáz ky, èo je èo… Je na
nás, aby sme si osvo ji li ta ké mo de-
ly a vzor ce sprá va nia, kto ré vy chá -
dza jú z no riem na šej kultú ry. Sú to
isté zna ky, obraz ce, predlo hy a ich
kom bi ná cie, kto ré sú akýmsi signá -
lom „èo sa vlastne de je“ (Diatka,
2005, s. 45). Spo lie ha me sa pri tom
na vlastnú skú se nos�, kto rou si
„plat nos�“ urèi tých vzorcov ne ustá le
ove ru je me. Vzor ce, èi že zna ky „pri -
ra de né“ k ur èi tým hod no tám, sú ne -
vy hnutné pre „pr vý do jem,“ mu sí me
pri pusti�, že hod no tou sa tiež to, èi
ono stá va za urèi tých okol nos tí. Ako
príklad mož no použi� ka te gó rie dob -
ra a zla.
Sme zodpo vední za svet hodnôt

Vní ma nie a tiež uve do mo va nie
si hodnôt rea li ty nie je sa mo úèel né;
pre ží va nie ich prí tomnosti má isté
posla nie. Ži je me v prostre dí, kto ré

nielen pozná va me a v kto rom vše li -
èo pre fe ru je me, zazna me ná va me,
ale kto ré svojsky zhodno cu je me. Ži -
je me vo sve te hodnôt, za pô vod
kto rých sme zodpo vední, taktiež za
ich jestvo va nie; ich po do ba i sklad -
ba sa me ní nielen z ge ne rá cie na
ge ne rá ciu, ale je aj v priesto re
nášho ži vo ta, zavše až do je di neè -
nos ti di fe ren co va ná. ¼udský svet, to
je ten spo mí na ný la by rint hodnôt a
vý zna mov, v kto rom ži je me všetci,
stá va sa na ším do mo vom, ak vieme
identi fi ko va� je ho hod no ty a na -
chádza me ich tam, kde ich oèa ká -
va me.

Sprá va nie nás všetkých je vždy
orien to va né znaè ným množstvom
tých najrozma ni tejších èi ni te ¾ov –
ide o úro veò pozna nia, uspo ko je nia
potrieb, psy chic ký stav, ná zo ry, zá -
uj my, kto ré si èa som èlo vek osvo ju -
je, ba až podlie ha vply vom spo -
loènosti. Tre ba ma� na zre te li, že
sku toèné, reálne ži vot né si tuá cie sú
vždy zlo ži to podmie ne né množ-

stvom okol nos tí, medzi kto rý mi vý -
znam né miesto za be ra jú hod no ty a
ich hodno te nie. „Hod no te nie je ur èi -
tá konfrontá cia subjektívnych pot -
rieb a záujmov s po va hou ob jek tu“
(Bro žík, 2004, s. 14). Medzi subjek-
tom a objektom nastá va vz�ah, zva -
ný hodno tia ci. Èlo vek do hodno te -
nia vstu pu je ako prak tic ký sub jekt,
po die ¾a jú ci sa svo jou èinnos �ou do -
konca na po do be predme tu hodno -
te nia; èlo vek po tom ovplyv òu je vý -
sle dok hodno te nia najmä tým, že si
vo lí a vy be rá kri té ria hod no te nia.
Ne mož no vy ne cha� fakt, že ten istý
ob jekt mô že ma� pre kaž dé ho èlo -
ve ka inú hod no tu.

Pro blé my hodno te nia
V hodno te ní je èin ný sub jekt

usta viène prí tomný. Prav di vé po z -
na nie je pri tom predpokla dom kaž -
dé ho hodno te nia. Kaž dé hodno te -
nie je na rozdiel od pozná va nia po -
rovná va ním, ho ci po rovná va nie ne -
mu sí by� vždy hodno te ním. Najväè -
ším problé mom kaž dé ho hodno te -
nia je istá ohra ni èe nos� na šej skú -
se nosti. ¼udský ži vot je ešte aj v
hra ni ciach da ných je ho his to ric kým
èa som obme dzo va ný konkrétny mi
ro la mi, úlo ha mi, kto ré èlo vek pl ní
nielen v rám ci spo lo èenskej de¾by
prá ce, ale niekto ré z nich sú da né
napríklad už je ho po hla vím.

Je potrebné vy chádza� zo zák -

ladné ho di fe renco va nia hodnôt na
„dob ré“ a „zlé“. Po zi tívne hod no ty
nám ži èia, a pre to ich vyh¾a dá va -
me, ne ga tívnym hod no tám, kto ré
nás ohro zu jú, sa vy hý ba me. Èím
sme ná roènejší, tým dôslednejšie
di fe rencu je me hod no ty nielen pod¾a
ich po la ri ty, ale aj pod¾a kva li ty ich
funkcií a konci pu je me nor my, kto ré
tieto kva li ty rozli šu jú. V eti ke sa
nám nor ma najèastejšie predsta vu -
je ako pra vid lo sprá va nia, èi že re -
gu lu je na šu èinnos� ako „impe ra -
tívne vy jadre nie hod no ty“ (Po pe lo -
vá, 1962, s. 397), (Bro žík, 2004, s.
33). Vý cho va hod no ta mi im pri -
navra cia ich najpodstatnejšie posla -
nie: by� me radla mi kva li ty funkcií a
tým otvá ra� ¾u ïom ces tu k žiadu -
cim, po trebným hod no tám. Vý cho -
vu hod no ta mi pro ble ma ti zu je ich di -
fe ren co va nos�.

Di fe renco va nos� a pre menli vos�
na šich aktuálnych hodno te ní však
už tra diène vy vo lá va oba vy z re la ti -
vizmu a ná sled né sna hy obmedzi�
ten to re la ti vizmus v teórii i v pra xi.
Potre by ¾u dí, kto ré sú najsilnejším
mo ti vaèným fakto rom ich sprá va nia
napríklad ove ¾a väèšmi zoh¾adòu je
to, èo nie je, ako to, èo je. Zvláš� to
pla tí o statkoch „ideálnych“; s väèši -
nou po trieb to tiž pri chádza me na
svet, za tia¾ èo potre by „du chov -
ných“ statkov si prácne osvo ju je me.
Prav da ako kto, ale na to ho, kto si
ich ne osvo jil, ne za pô so bí ani tá naj-
vzácnejšia „du chovná hod no ta“,
pre to že ta ký èlo vek si jej ne dosta -
tok vô bec neuve do mu je.

Vïa ka na šim potre bám orien to -
va ným na to, èo „má by�“ sa ne raz
stá va me ne citli vý mi aj k tým hod no -
tám, bez kto rých ne mô že me ži�.
Dnes to nástojèi vo potvr dzu jú hod -
no ty envi ronmentálne, kto ré sa uèí -
me rešpekto va�, le bo sú na šou
nevší ma vos�ou, ba až ne citli vos�ou
ohro ze né. Tu nes porne miesto má
zodpo vednos� kaž dé ho èlo ve ka za
svoj vlastný ži vot a za hod no to vý
svet, kto rý sa ne vyhnutne do tý ka aj
záujmov a potrieb dru hých ¾u dí. Z
h¾a diska pro ble ma ti ky hodnôt, kto -
rou sa zaobe rá me, je však zo všet-
ké ho najdô le ži tejšie prá ve to, že
kaž dý z nás sa na chádza v tejto
sieti na inom mieste, v iných sú -
radni ciach ži vo ta. Ne mož no sa po -

tom èu do va�, že skú se nos� ve die
kaž dé ho èlo ve ka k iným hod no to -
vým sú dom; k tým je ho a pre to
svojským. Veï tý mi to súdmi de fi nu -
je èlo vek aj sám se ba; zna èí to aj
to, na ko¾ ko sú di fe ren co va né jed -
not li vé dru  hy hodnôt už vo svo jej
podsta te.

V tejto sú vislosti sa žiada ešte
do da�, že nielen sa mých se ba, le bo
bez po cho pe nia a rešpekto va nia
„vz�a ho vosti“ si tuá cie kaž dé ho z
nás nie je mož ná ani empa tia èi že
vzá jomné po cho pe nie a spo lu na ží -
va nie, to bôž spo luprá ca ¾u dí.

Je di neènos� èlo ve ka
Je den èlo vek ne mô že svo jou

vo¾bou zme ni� ce lý svet, kto ré ho
hod no ty zá vi sia od èin nos ti všet-
kých ¾u dí, ale kaž dý èlo vek svo jou
vlastnou vo¾bou hod no to vých kri té rií
roz ho du je o tom, ako sa mu bu de
reálna po do ba tohto sve ta ja vi�, akú
hod no tu preòho na do bu d nú všetky
ve ci, ja vy, uda losti, do konca aj tie,
kto ré sa ešte ne sta li, ale moh li by
sa sta�, na kto ré pre to mys lí s ná de -
jou a oba va mi.

Hodno te nie je, ale bo ma lo by by�
vždy èo najkonkrétnejšie, ale pri tom
je di neè né, le bo je to hod no te nie
èlo ve ka, kto rý ním de fi nu je aj svo ju
vlastnú oso bi tos�. Èlo vek je je di ný
tvor, kto rý hod no tí a na tom to zákla -
de cie¾a ve do me pre fe ru je ur èi té
sprá va nie (Bro žík, 2004, s. 70). Z
to ho vyplý va, že je to je di ný tvor,
kto rý vie cie¾a ve do mo tvo ri� hodno -
to vo funkèné pro duk ty a progra mo -
vos� ich po zí cie v po li sú vislostí dy -
na mickej sku toènosti. Èlo vek nielen
hod no tí sku toènos�, respektí ve kva -
li tu funkcií jej ele mentov, ale ju aj
cie¾a ve do me ro bí hod no to vou, èi že
ju celkom prak tic ky zhod no cu je.
Hodno te nie vlastne už len re gis tru-
je a kla si fi ku je dôsledky ¾udských
èin nos tí, vrá ta ne tých na jo sobnej -
ších.

Na zá ver tre ba do da�, že tvor-
com hodnôt a nielen úsudkov o
nich je pre dovšetkým èlo vek, kto rý
svo jou èinnos�ou uvádza ele men ty
tohto sve ta – du chovné i ma te riálne
ako uda losti do vzá jomných fun -
kèných vz�a hov, ale najmä do vz�a -
hov k se be sa mé mu.

pplk. PhDr. S. Palka, MV SR
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Najväčším problémom každého hodnotenia je istá ohraničenosť našej skúsenosti

Hod no ty a hodno te nia, vý znam ich rešpekto va nia
Ži je me v dvadsia tom prvom sto ro èí, je nám všetkým zná -
me, že ten to svet ne po zostá va len z ma te riálnych objektov,
ale rovna ko existu jú reálne spô so by ich uspo ria da nia ako
uda losti, kto rý mi sa to to uspo ria da nie stá va reálnym. Po-
stupne sa dostá va me k pozna niu, že kaž dý spô sob ko na nia
má istú hod no tu. Ži vot né dô le ži té hod no ty sa opa ku jú iba
zdanli vo, nech sa už na se ba ako ko¾vek po ná ša jú.
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No vé autá pre po lí ciu…
A už je to tu! Nové autá sa už dostávajú do služby! Do Ma lé ho

La pá ša na stretnu tie ky no ló gov ich prišli uká za� mi lov ní ci po li cajnej
histó rie z Lu èenca. No po vedzte, nie sú to krá savci? Ako no vé! 

snímka Ján Ga lo


