SMERNICA
PRE UDEĽOVANIE MEDAILÍ A INÝCH OCENENÍ
ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Rada predsedov Odborového zväzu polície v Slovenskej republike (ďalej len
„OZP v SR“) sa uzniesla na tejto Smernici pre udeľovanie medailí a iných ocenení
Odborového zväzu polície v Slovenskej republike.
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie
Táto smernica upravuje zásady pre udeľovanie medailí a iných ocenení pre
členov OZP v SR, t. j. príslušníkov Policajného zboru a zamestnancov rezortu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, bývalých príslušníkov Policajného zboru a
bývalých zamestnancov rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorí sa
dlhodobo podieľajú na aktívnej práci v OZP v SR, pri významných výročiach OZP v
SR alebo iných významných udalostiach, ako aj pri príležitosti významných
pracovných a životných výročí. Medaily a ďalšie ocenenia môžu byť udelené aj
osobám a inštitúciám, ktoré sa výrazne pričinili o rozvoj činnosti OZP v SR.
DRUHÁ ČASŤ
Udeľovanie medailí a kritéria udeľovania medailí v OZP v SR
Čl. 1
Medaily v OZP v SR
1) Medaily v OZP v SR (príloha č. 1) sa udeľujú v troch stupňoch:
a) I. stupeň – zlatá medaila,
b) II. stupeň – strieborná medaila,
c) III. stupeň – bronzová medaila.
2) Evidenciu udelených medailí vedie výkonný tajomník OZP v SR v osobitnej
evidencii.
Čl. 2
Kritériá udeľovania jednotlivých stupňov medailí
1) Medailu I. stupňa možno udeliť:
a) najvýznamnejším členom OZP v SR za rozsiahlu celoživotnú prácu v OZP
v SR, alebo iných významných udalostiach, pričom členstvo a pracovná
činnosť v OZP v SR by mala byť spravidla 15 rokov,
b) najvýznamnejším osobnostiam a inštitúciám, ktoré významnou mierou prispeli
k rozvoju OZP v SR.
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2) Medailu II. stupňa možno udeliť:
a) významným členom OZP v SR za aktívnu činnosť v OZP v SR, pri životnom
jubileu 50 rokov veku, pri prvom odchode do výsluhového dôchodku, keď
služobný pomer trval aspoň 20 rokov, alebo pri odchode do starobného
dôchodku, alebo pri iných významných udalostiach, pričom ich členstvo a
pracovná činnosť v OZP v SR by mala byť spravidla 10 rokov,
b) významným osobnostiam a inštitúciám, ktoré sa výrazne podieľali na rozvoji
OZP v SR.
3) Medailu III. stupňa možno udeliť:
a) členom OZP v SR za aktívnu činnosť v OZP v SR, pri životnom jubileu 40
rokov veku a pri iných významných udalostiach, pričom členstvo a pracovná
činnosť v OZP v SR by mala byť spravidla najmenej 5 rokov,
b) osobnostiam a inštitúciám pri príležitostiach hodných zreteľa.
Čl. 3
Návrh na udelenie medaily v OZP v SR
1) Návrh na udelenie medaily OZP v SR s uvedením príslušného stupňa a s
odôvodnením je oprávnený podať člen:
a) Rady predsedov základných organizácií OZP v SR,
b) Predsedníctva OZP v SR,
c) Vedenia OZP v SR.
2) Návrh sa predkladá Vedeniu OZP v SR.
3) Maximálny počet návrhov na udelenie medailí OZP v SR za jednotlivé organizačné
zložky OZP v SR sa stanovuje jeden návrh na jeden kalendárny rok nasledovne:
a) základné organizácie OZP v SR za každých začatých 50 členov,
b) rady OZP v SR za každých začatých 500 členov,
c) Vedenie OZP v SR za každých začatých 5.000 členov.

Čl. 4
Prerokovanie návrhov
1) Prerokovanie podaných návrhov vykonáva Predsedníctvo OZP v SR.
2) Predsedníctvo OZP v SR posudzuje jednotlivé návrhy a v prípade zistených
nedostatkov ich konzultuje s predkladateľmi.
Čl. 5
Udelenie medaily OZP v SR
1) O udelení medaily I. stupňa rozhoduje Kongres OZP v SR alebo Rada predsedov
základných organizácií OZP v SR po prerokovaní návrhu.
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2) O udelení medaily II. a III. stupňa rozhoduje Rada predsedov základných
organizácií OZP v SR po prerokovaní návrhu.
3) Medailu OZP v SR odovzdáva predseda OZP v SR, ním poverený podpredseda
OZP v SR alebo člen Predsedníctva OZP v SR slávnostným spôsobom pri
príležitosti konania členskej schôdze, zasadnutí výboru základnej organizácie
OZP v SR ako aj ostatných orgánov OZP v SR. Súčasne sa odovzdáva diplom o
udelení medaily OZP v SR. Udelenie medaily v zmysle čl. 2 tejto smernice môže
byť spojené s finančným ohodnotením.
TRETIA ČASŤ
Druhy a kritéria udeľovania ďalších ocenení
Čl. 6
Druhy ďalších ocenení
1) Ďalšími oceneniami OZP v SR sú:
a) pamätná plaketa (príloha č. 2),
b) pamätný list,
c) ďakovný list.
2) Evidenciu udelených ocenení vedie výkonný tajomník OZP v SR v osobitnej
evidencii.
Čl. 7
Kritéria udeľovania ďalších ocenení
1) Pamätnú plaketu možno udeliť:
a) členom Predsedníctva OZP v SR a Rady predsedov základných organizácií
OZP v SR za dosahovanie vynikajúcich pracovných výsledkov v rámci
plnenia uznesení programových vyhlásení OZP v SR, rozvoj spolupráce s
inými odborovými zväzmi a inštitúciami na Slovensku a v zahraničí, alebo pri
iných významných udalostiach. Udelenie pamätnej plakety môže byť spojené
s finančným ohodnotením,
b) ostatným členom OZP v SR za dosahovanie vynikajúcich pracovných
výsledkov vo svojom pracovnom zaradení a za vykonanie mimoriadneho činu
v prospech spoločnosti. Udelenie pamätnej plakety môže byť spojené
s finančným ohodnotením,
c) významným slovenským a zahraničným osobnostiam, ktoré sa výrazne
pričinili o spoluprácu a rozvoj s OZP v SR.
2) Pamätný list možno udeliť členom OZP v SR, iným osobám a inštitúciám pri
slávnostných príležitostiach (napr. Deň polície a pod.), pokiaľ neboli ocenení
medailou, pamätnou plaketou alebo pamätným listom.

3

3) Ďakovný list možno udeliť členom OZP v SR ako aj významným osobnostiam a
pracovníkom iných inštitúcií pri dosiahnutí životného jubilea, odchodu do
dôchodku alebo pri iných významných udalostiach a výročiach, pokiaľ neboli
ocenení medailou alebo pamätnou plaketou.
Čl. 8
Návrh na udelenie ocenení
Návrh na udelenie ocenení OZP v SR spolu s uvedením stupňa ocenenia a
odôvodnením sú oprávnení podať:
a) Vedenie OZP v SR,
b) členovia Predsedníctva OZP v SR,
c) predsedovia základných organizácií OZP v SR.
Čl. 9
Prerokovanie návrhov
1) Prerokovanie podaných návrhov vykonáva Predsedníctvo OZP v SR.
2) Predsedníctvo OZP v SR posudzuje jednotlivé návrhy a v prípade nedostatkov
ich konzultuje s predkladateľmi.
Čl. 10
Udelenie ocenenia OZP v SR
1) O udelení ocenenia OZP v SR rozhoduje predseda OZP v SR. Návrh na udelenie
ďalších ocenení v zmysle čl. 7 možno podať po predchádzajúcom prerokovaní v
Predsedníctve OZP v SR.
2) Ocenenia OZP v SR odovzdáva predseda OZP v SR, ním poverený podpredseda
OZP v SR alebo člen Predsedníctva OZP v SR a to slávnostným spôsobom.

3) S udelením ocenení v zmysle čl. 7 tejto smernice môže byť spojené finančné
ohodnotenie alebo vecný dar.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Udeľovanie odmien funkcionárom základných organizácií OZP v SR
1) V súlade s čl. 18 ods. 7 písm. d) Stanov OZP v SR členská schôdza základnej
organizácie OZP v SR schvaľuje udeľovanie odmien členom výboru základnej
organizácie OZP v SR a to: predsedovi, podpredsedovi, hospodárovi, ostatným
členom výboru a revízorovi účtov.
2) Odmena môže byť udelená ako finančný príspevok alebo vecný dar.
3) Odmenu je možne udeliť za aktívnu prácu vo výbore základnej organizácie OZP
v SR ako aj za zodpovedné plnenie pracovných úloh na zverenom úseku u
zamestnávateľa ako aj OZP v SR.
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4) Úhrnná suma odmien nesmie presiahnuť 1% ročného príjmu členských príspevkov
základnej organizácie OZP v SR na jedného člena výboru základnej organizácie
OZP v SR.

PIATA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
1) Doplniť a meniť túto smernicu je možné len na základe schválenia Rady
predsedov základných organizácií OZP v SR.
2) Dňom účinnosti tejto smernice sa zrušuje „Smernica pre udeľovanie medaily a
iných ocenení Odborového zväzu polície v Slovenskej republike“ schválená na
zasadnutí Rady predsedov základných organizácií OZP v SR dňa 11.04.2008.
3) Táto smernica bola schválená Radou predsedov základných organizácií OZP v
SR dňa 29.09.2017.
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Príloha č. 1
Popis a vyobrazenie medailí OZP v SR
I.
stupeň - zlatá medaila – kov - zlatá farba, na stuhe zlaté pásy,
II.
stupeň - strieborná medaila – kov - strieborná farba, na stuhe strieborné pásy,
III.
stupeň - bronzová medaila – kov - bronzová farba, na stuhe bronzové pásy,
Na zadných stranách sa nachádza nápis medaila I. stupňa, II. stupňa, III. stupňa.
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Rozmery (uvádzané v mm)
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Príloha č. 2
Popis a vyobrazenie pamätnej plakety OZP v SR
Plaketa je osadená na drevenom podklade, logo OZP v SR je vyobrazené
farebne, pod ním je text venovania a meno komu je plaketa venovaná.

MENO

TEXT
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