
Na je senné za sa da nie nepri -
šiel nikto z hos tí, hlavným dô vo -
dom bo lo, že v Nitre sa sú bežne
ko nal ce loslo venský Deò po lí cie.
Zo pa ko val sa tak „smol ný“ sce nár
z vla òajška, keï ter mín Dòa po lí -
cie ta kisto sko li do val s ko na ním
Ra dy predse dov. Keïže sa však
Deò po lí cie vla ni ko nal v Banskej
By stri ci, as poò na obmedze ný
èas mo hol prís� medzi predse dov
pre zi dent PZ gen. Ti bor Gašpar a
po skon èe ní za sa da nia predse do -

via ešte moh li absolvo va� èas�
slávnostné ho pro gra mu. V tom to
ro ku to už ne bo lo mož né. Keïže
ter mí ny za sa da nia rád predse dov
pre nadchádza jú ci rok sú vždy
schvá le né už na de cembro vom
za sa da ní, odbo rá ri bo li v termí no -
vej ko lí zii aj ten to raz „ne vinne“.

Po ria dok v „do me“
Za ove ro va te ¾ov zá pisni ce

pred se do via zvo li li Má riu Molná -
ro vú a Andre ja Ufná ra a bez do-
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Ban ská Bys tri ca – Tra diène v Banskej By stri ci sa v piatok
18. septembra 2015 ko na lo riadne je senné za sa da nie Ra -
dy predse dov základných orga ni zá cií OZP v SR. V úvo de
podpredse da Pa vol Mi cha lík pri ví tal predse du Ma riá na
Magdoška, kto rý sa vrá til medzi ko le gov po vy še trojme -
saènej prá ce neschopnosti. Za sa da nie ra dy predse dov
pre to ešte viedol P. Mi cha lík.

Do rovná va� ¾u ïom pla ty na úro veò mi ni málnej mzdy je absurdné
M. Magdoško: „Štát je te raz najhorším za mestná va te ¾om na Slo ven sku“
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Dve hlavné témy: „Rýchla“ novela zákona è. 73/1998 a valorizácia miezd

l Ro ko va niu ra dy do mi no -
va li dve té my: rýchla no ve li zá -
cia zá ko na è. 73/1998 a vy -
jedná va nie vyššich ko lektív -
nych zmlúv pre ve rejnú a štát-
nu služ bu, najmä miera va lo ri -
zá cie ich pla tov…

K no ve li zá cii zá ko na è. 73: Na -
ša od bo ro vá orga ni zá cia viackrát
a na hlas žiada la ve de nie re zor tu
o spra co va nie tzv. ve¾kej no ve ly
zá ko na è. 73/1998, podrobne sme
sa tejto té me ve no va li prá ve na
septembro vom za sa da ní ra dy
predse dov. Žia¾, výsle dok je nu lo -
vý, ho ci je kaž dé mu jas né, že
ve¾ká no ve la, resp. úplne no vý zá -
kon je po to¾kých no ve li zá ciach
ve¾mi potrebný pre ïalšiu sta bi li -
zá ciu Po li cajné ho zbo ru. Dnes je
už jas né, že v tom to vo lebnom ob -
do bí sa ve¾kej no ve ly ne do èká me.
To však niè ne me ní na jej potre be.
Zá kon je potrebné zme ni� vo
viace rých èastiach a aj po vo¾ -
bách bu de tvor ba no vé ho zá ko na
jed nou z prio rít nášho od bo ro vé ho
zvä zu. Rôzne príplatky nám na-
príklad ne ho rázne zde for mo va li
pla tovku, kto rá má cha rakte ri zo -
va� ná roènos� a vý kon prá ce. Prí-
platky sú fan tas tic ké iba pre
riadia cich pra covní kov, ideálne je,
keï sú do konca sta no ve né v urèi -
tom rozpä tí, vte dy sa riadia cim

pra covní kom najlepšie ma ni pu lu je
s ¾uïmi prostredníctvom týchto
príplatkov. To mô že zme ni� len no -
vý zá kon a bu de me zaò ïa lej bo -
jo va�.

l Ná hle schvá le nie ma lej no -
ve ly zá ko na è. 73 vlá dou bez
pri po mienko vé ho ko na nia kon-
com au gus ta bo lo aj pre odbo -
rá rov – no nielen – šo kom. Vy
ste sa už vy jadri li, že viac vám v

tom to prí pa de pre ká ža for ma
schvá le nia, ako ob sah. O tom to
kro ku ve de nia re zor tu sa èu lo
dis ku tu je v ku loá roch. Po viem
otvo re ne – ¾u dia pátra jú po sku -
toènom mo tí ve, kto rý mi nis tra
viedol k ta ké mu to rozhodnu tiu.
Po èul som už asi šty ri verzie…

Ne dám sa ces tou špe ku lá cií.

Štandardným spô so bom som po -
žia dal pá na mi nis tra o stretnu tie,
ku dnešné mu dòu (9. októbra) ne-
úspešne. Chá pem, je hek tic ká do -
ba, ute èen ci sú ve¾mi vážna té ma,
kto rá mi nis tra plne za mestná va,
ale bu dem rád, keï si pán mi -
nister nájde èas aj na vlastných
za mestnancov, sú tu pro blé my,
kto ré mu sí me rieši�. Pla tí sta ré
pra vid lo, že pro blém sa ¾ahšie rie-
ši na za èiatku. Keï na rastie,
rieše nie sa h¾a dá �ažšie. Je prav -
dou, že pán mi nister viackrát ver-
bálne pre ja vil záujem stretnú� sa s
ve de ním odbo rov, iba sa tak do
dnešné ho dòa ne sta lo. V tejto
chví li pre to mô žem po ve da� len
to¾ko, že všetké mu, èo sa udia lo
oko lo 73–ky, ne ro zu miem a ne do -
ká žem to po cho pi�.

l Vy jedná va nie vyš ších ko -
lektívnych zmlúv pre ve rejnú a
štátnu služ bu skon èi lo tre tím
ko lom s výsledkom 4 – percent-
nej va lo ri zá cie, keï pr vá po nu -
ka mi nis tra fi nancií zne la na 1, 3
percenta, èo ma la by� úro veò
inflá cie. Váš poh¾ad?

Tie èís la ozná me né vy jedná -
vaèmi za vlád nu stra nu na za -
èiatku vy jedná va nia sa ne da jú
bra� vážne, vlá da vždy za ène ta -
kou to níz kou cif rou a ešte sa tvá ri
ve¾mi ura ze ne, že èo by sme
vlastne my odbo rá ri chce li. V tom -
to ro ku sme prišli s po žia davkou
na se dem percent, pre to že pri
zrá ta ní miery inflá cie v uply nu lých
piatich ro koch sme sa do sta li k 13
percentám, po stup va lo ri zá cie je
stá le v mí nu se. Zdô vodòo va li

sme, že vlá da už ne mô že argu -
mento va� krí zou a re ce siou, na -
opak, v posledných dvoch ro koch
eko no mi ka dy na mic ky napre du je,
zvý šil sa vý ber da ní, a tak napriek
nízkej inflá cii je potrebné as poò
èiastoène dohna� rest vo va lo ri zá -
cii pla tov za mestnancov vo ve -
rejnej a štátnej službe, pre to že
pla ty sú v tom to sekto re ža lostne
nízke. Pri ne go ciá cii bo lo jed nou z
podmie nok na vstup do Európskej
únie pri ja tie zá ko na o štátnej služ-
be. My ho má me, o to je smutnej-
šie, že prá ve zo za mestnancov,
kto rí by platmi a so ciálnym za -
bezpe èe ním ma li by� výkladnou
skri òou za mestna necké ho po me -
ru tohto štá tu, sa sta li špe ku lanti,
kto rí kaž dý me siac špe ku lu jú, ako
z ta kej vý pla ty vy ži�. Je to úpl ná
tra gé dia a my si mys lí me, že tu je
priestor aj zdro je na ra zantnejšie
zvy šo va nie pla tov štátnych za -
mestnancov. V tejto chví li sa ne -
bo jím po ve da�, že ak by sme ma li
hodno ti� za mestná va te ¾ov, tak
naj horším za mestná va te ¾om v

Slo venskej re publi ke sa stal štát.
Sa mozrejme, je to aj vi zit ka odbo -
rov, akú ma jú reálnu si lu na Slo -
ven sku, ako ve dia jednotne pos -
tu po va�, ale je to len otáz ka èa su.
Ten mo ment sa blí ži, pre to že si -
tuá cia sa stá va abso lútne nezne -
si te¾nou. Pla to vé ta bu¾ky vo ve -
rejnej a štátnej službe sú výsme -
chom za mestna necké ho po me ru
k štá tu. Vlá da ur èí výš ku mi ni -
málnej mzdy, pri tom pla to vá ta -
bu¾ka za mestnanca vo ve rejnom
záujme je ešte v 8. trie de pod
úrovòou štá tom urèe nej mi ni mál -
nej mzdy. To je ne po cho pi te¾né,
absurdné!

l Vieme, že KOZ SR vy pra -
co va la svoj ná vrh pla to vých ta -
bu liek, kto ré v ¾a vom hornom
ro hu, te da v prvej trie de, v pr-
vom stup ni za èí na jú na úrov ni
mi ni málnej mzdy. Ale ne po èul
som niè o tom, že by sa vlá da
chys ta la na po dob ný krok. Ako -
by sa jej tá to si tuá cia vô bec ne -
do tý ka la.

S ne ve¾kým odstu pom od septembro vej ra dy predse dov
základných orga ni zá cií OZP v SR (ko na la sa 18. 9. 2015)
re dakcia PO LÍ CIA po žia da la o roz ho vor predse du OZP v
SR Ma riá na Magdoška.

Vedenie OZP v SR (už v plnom zložení) predložilo na rokovanie Rady bohatý program aj
bez hostí

M. Magdoško

Myšlienka me sia ca: Prav dy sú vždy dve, ale jed na z nich je lož. Ru dolf Fabry, slo ven ský básnik (1915–1982)

Smú toèné ozná me nie
Od bo ro vý zväz po lí cie v Slo venskej re publi ke s hlbo kým zár-

mutkom ozna mu je, že dòa 26. 09. 2015 nás po �až-
kej cho ro be vo ve ku 52 ro kov na vždy opus ti la 

Jan ka PO LÁ KO VÁ,
na ša dlho roèná èlen ka a predsedníèka Základ-

nej orga ni zá cie OZP v SR è. 8/47 pri OR PZ Bra ti -
sla va IV.

Èes� jej pa miatke!
Smútiaca rodina úprimne ďakuje za všetky prejavy sústrasti 

Základná orga ni zá cia 8/47 OR PZ Bra ti sla va IV

Z riadne ho je senné ho za sa da nia Ra dy predse dov ZO OZP vSR

(Pokračovanie na strane 2)



Sme realisti. To to nie je maslo
len na hla ve sú èasnej vlá dy. Po-
sledných tri nás� ro kov, od ro ku
2002 sa ne rie ši li pro blé my pla tov
štátnych za mestnancov. Kaž dé -
mu je jas né, že zá sadná zme na
sa ne mô že udia� z ro ka na rok, až
ta kú silnú eko no mi ku ne má me,
ale je mož né napr. uro bi� me mo -
ran dum s vlá dou, do siahnu� do ho -
du medzi vlá dou a odbormi o eta -
pách rastu pla tov za mestnancov
štá tu. Èím skôr sa do hod ne me na
nápra ve, tým lepšie, uk¾udní sa si -
tuá cia medzi za mestnanca mi,
pre to že to na pä tie medzi ni mi sa
stup òu je a mož no nie sme ïa le ko
od do by, keï sa za mestnanci vo
ve rejnej a štátnej službe do hodnú
a prí du ïalšie ná tla ko vé akcie, le -
bo tak to sa pla tovka ne mô že ni ve -
li zo va� ïa lej. Nespo chybòu je me
mi ni málnu mzdu, na opak, naozaj
tla èí ži votnú uro veò ho re, èo mu sa
te ší me, ale má efekt vo vý robnej
sfé re. Vá žim si kaž dé po vo la nie,
ale keï má me pla tovku tak zni ve -
li zo va nú, že po moc ný ro bot ník so
základným vzde la ním na kon ci
dòa má ta ký istý plat ako kva li fi ko -
va ná mz do vá úètovníèka s ve¾kou
zodpo vednos�ou, tak to ro ku 2015
v po riadku nie je. Je cho ré, keï
štát vlastné pla to vé ta bu¾ky do -
rovná va na úro veò mi ni málnej
mzdy. Ako od bo ro vý pre dák som
op ti mis ta, ve rím, že sa to zme ní,
inak by som to ne mo hol ro bi�. Na
do ho du však tre ba dvoch. Aj keï
sa o tom to problé me už dlho roz-
prá va me a dlho ro ku je me, mys lím
si, že za ve¾kej pod po ry za mest -
nancov si tuá ciu zme ní me.

l Je zne po ko ju jú ce, že aj v
sa mej odbo ro vej konfe de rá cii
je množstvo rozdielnych poh¾a -
dov a záujmov, aj v k¾ú èo vej
otázke pla tov za mestnancov
štá tu h¾a da jú vlastné chod níè -

ky tre bárs za mestnanci škol-
stva, zdra vot ní ci, justí cia… Po -
li caj ti tiež ve ri li vo vlastný zá -
kon, ale niè…

Tieto tendencie sú, ale v tom to
ro ku do šlo k zjedno te niu po žia da -
viek od bo ro vých zvä zov na pô de
KOZ SR a ko lektívne vy jedná va -
nie bo lo jed not né za jednotnú po -
žia davku. Sa mozrejme, aj vo
vnútri konfe de rá cie sú to �ažké di-
sku sie, pre to že kaž dý po va žu je to
svo je po vo la nie za najdô le ži tejšie,
kto ré má by� najlepšie zapla te né,
èa ká nás ešte ve¾ká disku sia.
Rozdie ly v pla toch medzi pro fe -
sia mi mu sia by�, ale pri me ra né.

l Na za sa da ní ra dy predse -
dov disku té ri otvo ri li viace ro
prob lé mov, kto ré pribli žu je me v
spra vo dajstve z ko na nia ra dy.
Vy jadri li ste sa, že niekto ré pro -
blé my mô že odstrá ni� len no ve -
la zá ko na, iné je mož né rieši� v
rám ci vy jedná va nia ko lektív -
nych zmlúv, prí padne ro ko va -
ním s ve de ním po lí cie. Ta kým
príkla dom bo lo ne za po èí ta va -
nie pra covné ho èa su po li caj ta v
eskorte, keï sa už vra ca jú z
ces ty „prázdni“. Vo di èo vi sa
ces ta za po èí ta, spo lu jazdco vi
nie.

Áno, ho vo rí me, že je to nezmy -
sel, chy ba v zá ko ne. Má me už
rozsu dok Európske ho sú du, kto rý
riešil po dob ný pro blém, pod¾a ne -
ho sa aj ces ta za prá cou a spä�
mu sí rá ta� do pra covné ho èa su.
To je prá ve ka te gó ria pro blé mu,
kto rý je mož né rieši� len no ve lou
zá ko na. Ak hneï po vo¾bách ne -
pad ne rozhodnu tie za èa� s prá cou
na ve¾kej no ve le, využi je me všet-
ky právne mož nos ti ís� v po dob -
ných prí pa doch cez na še sú dy.
Na Slo ven sku je to tak: mno hé
pro blé my by sa da li rieši� aj ro -
zum ným konsenzom, bez súd-
nych spo rov a pro testných ak cií,

ale nieke dy chý ba vô ¾a dru hej
stra ny. Opä� ty pic kým príkla dom
je par. 35, ods. 2. Ro ky sme usi lo -
va li o je ho zru še nie, ne bo la vô ¾a.
Až keï bol na sve te ná lez
ústavné ho sú du, kto rý jasne po -
me no val, kde je prav da, tak zra zu
sa ten to spor ný odsek pa ra gra fu
odstrá nil no ve lou. Keïže som
veèný op ti mis ta, ve rím, že sa do -
ká že me pri no vom zá ko ne do -
hodnú� a upra vi� pa ragra fo vé zne -
nie tak, aby bo lo v sú la de s prá -
vom ostat ných európskych kra jín.

l Ïalšie pro blé my, kto ré sa
na niesli na ra de?

Viace ré z nich som už riešil na-
príklad pri stretnu tiach s po li -
cajným pre zi dentom, ale bo lo by
ne ko rektné aj ne taktické ís� do po -
drob nos tí tak to v mé diách. Di plo -
ma tic ky po viem, že sa nám pri
viace rých otázkach, aj napríklad
pri niekto rých príplatkoch, po da ri -
lo do hodnú� na rieše niach, kto ré
po va žu je me za spra vodli vé. Nech
si to kaž dý pre lo ží, ako uzná za
vhod né.

l Po no sy na zimné výstroj-
né sú èiastky?

Na za sa da ní ra dy som disku té -
rov vy zval, aby nám mailom
spresni li ob sa hy po nôs, aby sme
prí padne moh li otvo ri� ro ko va nie s
príslušnou sekciou – ale s dô -
kazmi a konkrétny mi, presný mi
údajmi. Do dnešné ho dòa som
ne do stal ani je den mail tohto dru -
hu. Èo sa tý ka pá ra jú cich sa švov
na letných pra covných no ha vi -
ciach, pro blém je už v rieše ní s
do dá va te ¾om.

l Do vy jedná va nia vstu pu jú
ná vr hy vnútro re zortných ko -
lektívnych zmlúv. Nieèo zá -
sadne no vé?

Ak bu de me ho vo ri� o ko -
lektívnej zmlu ve pre po li cajtov, tak
tá je už za ro ky ci ze lo va nia tak
vyšpièko va ná, že zá vrat né no vo ty

už nikto ne mô že oèa ká va�. Náš
ná vrh ko ri gu je niekto ré ne do ko -
na los ti, v prí pa de zmlúv pre ve -
rejnú a štátnu služ bu sme sa sú-
stre di li na odstrá ne nie neopod-
statne ných rozdie lov medzi ni mi,
aby jed na zo sku pín za mest -
nancov ne bo la zne vý hodne ná vo -
èi dru hej. Hlavným cie¾om je udr -
ža� do siahnu té štandardy.

l Po nu ka darèe ko vých, upo -
mienko vých predme tov a su ve -
ní rov s hla viè kou OZP v SR?

Intenzívne na tom pra cu je me,
ro bí me na zozna me predme tov,
kto ré by pri chádza li do úva hy, bu -
de me vïaèní za ïalšie ná me ty a
na zimnej ra de by sme už chce li
schvá li� konkrétny zoznam aj s
de tai la mi.

l Pán predse da, na zá ver
do vo¾te osobnú otáz ku: bo li ste
vy še tri me sia ce prá ce nes -
chop ný, ne dobro vo¾ne ste sa
ocit li v po zí cii po zo ro va te ¾a. Ni -
ko mu to ne mož no pria�, ale
sám mám po dobnú ži votnú
skú se nos�, èlo vek tak získa ur -
èi tý od stup od každo denné ho
virva ru, do kto ré ho je vtiahnu -
tý, ak pra cu je so zá pa lom. Po -
èas lieèby mô že tre bárs získa�
inú op ti ku, vi dí ve ci z iné ho
uhla a má viac èa su rozmýš -
¾a�… Bol to aj váš prí pad?

Ne mys lím, že som obja vil ne ja -
ké no vé ve ci, keïže predse dom

som bol ešte len krát ko. Ciele a
sme ro va nie, kto ré som si na za -
èiatku pô so be nia vo funkcii pred -
se du vy tý èil a predsavzal, sa mi v
podsta te potvrdzu jú. Mu sí me sa
vý razne zlepši� v mar ke tin gu, ale
aj v in for mo va nos ti èlenskej zá-
kladne najmä prostredníctvom no -
vej we bo vej strán ky. Postupne sa
tvo rí, pri jí ma me podne ty, vieme,
èo od nej oèa ká va me a krok za
kro kom sa k to mu cie¾u chce me
prepra co va�. Ho vorme ešte o pár
me sia coch. Vzá jomný informaèný
tok je náš dlho do bý pro blém, mu -
sí sa to vý razne zlepši�. Aj my v
cent rá le ve ¾a pra cu je me a má me
vý sled ky, ale nieke dy ako by sme
to ne ve de li pre da�, po su nú� vý -
sled ky èlenskej základni tak, aby
ma li mo ti vu jú ci cha rak ter pre od -
bo ro vý ži vot a napåòa nie cie¾ov
OZP. Bu de me na tú to té mu ro ko -
va� na najbližšom predsedníctve s
predse da mi kraj ských rád. Dob rá
informo va nos� mu sí by� zá klad,
èas to sa o tom presviedèa me.
Keï prí de me do te ré nu, po èú va -
me hla sy – však niè ne ro bí te! Po -
se dí me, po rozprá va me sa, uve -
die me fak ty – a poh¾a dy na na šu
prá cu sa zázraène me nia, vzá -
jomná informo va nos� má po tom
mo ti vu jú ci cha rak ter do ïalšej
prá ce. O to nám ide.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Do rovná va� ¾u ïom pla ty na úro veò mi ni málnej mzdy je absurdné
(Pokraèovanie zo strany 1)
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plnkov odobri li aj pro gram za sa -
da nia.

Z bo du kon tro ly uzne se ní spo -
meòme úlo hu predse dov hlá si�
kaž dý prí pad nezve rejne nia vý-
sledkov polroèné ho hodno te nia
príslušní kov PZ v útva roch. Pod-
predse da P. Mi cha lík skonšta to -
val, že z te ré nu neprišla ani jed na
informá cia tohto dru hu, èo sa mu
ne chce ve ri�, ale ide o úlo hu trva -
lú… Splne né bo li aj ostatné úlo hy
z predchádza jú cej ra dy – v niekto -
rých bo doch však do šlo k odô -
vodne ným po su nom ter mí nu. Pa -
vol Mi cha lík in for mo val, že pred-
sedníctvo na svo jom za sa da ní
deò pred ko na ním ra dy kladne
ohodno ti lo najmä prípra vu a reali -
zá ciu podpi so vej akcie na pod po -
ru zvý še nia pla tov za mestnancov
v štátnej službe a vo ve rejnom zá-
ujme. Ho ci akcia pre behla v do vo -
lenko vom ob do bí, za po ji li sa do
nej aj okresné úra dy a výsledkom
bo lo vy še 17 – ti síc podpi sov na
pod po ru po žia da viek odbo rá rov
pri vy jedná va ní ko lektívnych
zmlúv vyššie ho stupòa pre na šich
obèianskych za mestnancov.

Vzá pä tí Pa vol Mi cha lík upo zor -
nil na ne dosta tok re ví zo rov úètov,
viace rí po žia da li o uvo¾ne nie z
funkcie, iní odišli do ci vi lu. Vy zval
predse dov, aby èo najskôr aktívne
vyh¾a dá va li eko no mic ky zdatných
¾u dí, kto rí by bo li ochot ní ro bi� tú to
prá cu, ve¾mi dô le ži tú pre zdra vý
chod základných orga ni zá cií.

Podpredse da Ro man La co pri-
blí žil niekto ré pro blé my s utvá ra -
ním aktuálne ho elek tro nic ké ho re -
gistra èle nov OZP, kto rý by sa mal
sta� zákla dom pre všetky ïalšie

ak ti vi ty zvä zu – napríklad pri for-
mo va ní po nu ky rôznych bo nu sov
s mo bilný mi ope rá tormi èi pri spo -
lu prá ci s pois�ovòou Wuestenrot.
Úlo hu doplni� aktuálnu da ta bá zu
èle nov do sia¾ spl ni lo len nieko¾ko
základných orga ni zá cií. Ro man
La co pre to dô razne po žia dal
predse dov, aby tejto úlo he urý-

chle ne ve no va li ma xi málnu po -
zornos�. Plé nu tiež vysvetlil, ako
bu de fungo va� ochra na osobných
úda jov èle nov, pra cu jú cich v urèi -
tom stup ni uta je nia.

V èa so vom sklze, upo zor nil
Pa vol Mi cha lík, je aj úlo ha do rie ši�
otáz ky spo je né s tzv. opti ma li zá -
ciou sta vov v centrách pod po ry.
Opä� vy jadril nespo kojnos� s prí-
stu pom ve dú cej slu žobné ho úra -
du MV SR De ni sy Sa ko vej k spo -
lu prá ci s OZP v tejto otázke.

Tým P. Mi cha lík vy èer pal bod
plne nia úloh a ro ko va nie už orien -
to va lo po zornos� na h¾a da nie rie-
še ní najvážnejších prob lé mov,
kto ré vyvsta li pred OZP v posled-
nom ob do bí. Slo va sa ujal predse -
da Ma rián Magdoško. Tiež pri po -
me nul dô le ži tos� aktua li zá cie
èlen skej základne a po žia dal
pred se dov, aby tejto úlo he ve no -
va li ma xi málnu po zornos�, ho ci
chá pe, že najmä v prí pa de ve¾ -
kých orga ni zá cii ne jde o jedno du -
chú úlo hu, ale po jej jedno ra zo -
vom splne ní už bu de ove ¾a jedno -
duchšie prie bežne vkla da� do da -
ta báz úda je o zme nách.

„Uta je ná“ no ve la
Po tom už ve de nie otvo ri lo pro -

blém no ve ly zá ko na è. 73, kto rú
26. au gus ta 2015 schvá li la vlá da
SR a už 28. au gus ta ju po sla la
par la men tu bez to ho, aby ju mi -

nister vnútra ne chal prejs� èo len
vnútro re zortným pri po mienko vým
ko na ním. Ná vrh ne ve¾kej no ve ly
sa tak ne do stal ani k odbo rá rom.
Ako je zná me, rozsiahla no ve li zá -
cia zá ko na è. 73 bo la jedným zo
zá me rov aktuálne ho ve de nia re -
zor tu. Ce lú ge né zu priblí žil pred -
se dom Pa vol Mi cha lík. V ro ku
2013 bo la mi nistrom zria de ná asi
dva nás�èlenná ko mi sia pre prípra -
vu zne nia no ve ly – vte dy ešte
spo loèné ho– s HaZZ. Od bo ro vý
zväz po lí cie v SR do ko mi sie no -
mi no val vte dajšie ho predse du Mi -
ro sla va Lit vu. Ro di li sa rôzne ná -
vr hy, na po kon sa ve de nie re zor tu
k 1. jú lu 2014 – v sú la de s ná zo -
rom odbo rov – roz hod lo pre sa -
mo stat ný zá kon len pre štátnu
služ bu príslušní kov PZ. Odvte dy
však bo lo márne úsi lie odbo rov
parti ci po va� na je ho prípra ve, ale -
bo ho as poò vi die� v po do be pra -
covné ho ná vr hu. „Piate ho jú na
2015 sme pí sa li ge ne rálne mu ria-
di te ¾o vi sekcie perso nálnych a so -
ciálnych èin nos tí a osobné ho úra -
du pá no vi Va raèko vi, že chce me
vy me ni� nášho èle na ko mi sie,
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Predseda ZO v Prievidzi Marián Hladký nikdy nevynechá disku-
siu o informatike...
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keïže pán Lit va už nie je predse -
dom, ale dozve de li sme sa, že ko -
mi sia vlastne ne pra cu je a vý me na
by te da bo la zby toèná,“ uvie dol P.
Mi cha lík. Aj ná sled ná pí somná
odpo veï od pá na No cia ra, riadi te -
¾a od bo ru perso nálnych èin nos tí,
pod¾a slov P. Mi cha lí ka po tvr di la,
že na prípra ve no ve ly ko mi sia ne -
pra cu je.

P. Mi cha lík vzá pä tí vy zval pod-
predse du R. La ca, aby obozná mil
èle nov Ra dy predse dov s ïalším
vý vo jom. R. La co spo me nul, že
mi nis ter stvo predsa len oslo vi lo
od bo ry a po núklo im úèas� na
tvorbe ne ve¾kej no ve ly, kto rú by
par la ment schvá lil ešte v tom to
ro ku. No ve la ma la pod¾a informá -
cií od po radcu mi nis tra M. Lit vu
obsa ho va� usta no ve nia, kto ré by
odstrá ni li ur èi té pro blé my s apli ká -
ciou zá ko na v pra xi a ma la by tiež
sta no vi� pra vidlá pre ka riérny po -
stup. „Tú to po nu ku sme neod-
mietli,“ zdô raznil R. La co, „po ve -
da li sme si, že je to priestor pre sa -
di� niekto ré zme ny. Spra co va li
sme náš ná vrh, predlo ži li sme
svo je pri po mienky a ná vr hy. Ob -
sa ho val okrem iné ho aj ná vrh,
aby po li cajt mal možnos� vy jadri�
sa k ude le nej vý èitke, pre to že mo -
mentálne sa pro ti nej ne má ako
brá ni�. A ešte sa aj vý èit ky ukla da -
jú do osobné ho spi su, kde ne ma -
jú èo h¾a da�,“ do dal. „V prí pa de
potresta nia sme na vrh li, aby po li -
cajt tiež do stal do rúk perso nálny
roz kaz, kto rým sa trest vyhla su je.
Bo li sme za vy puste nie 55–roènej
hra ni ce pre od chod do výslu ho vé -
ho dô chodku, te da par. 192, ods.
2, na ko¾ko je diskri mi naèná vo èi
¾u ïom, kto rí sú ešte pri pl nej si le.
V ná vr hu sme tiež for mu lo va li po -
žia davku zapra co va� do no ve ly
ka riérny po stup v zmysle zá sad,
kto ré sme už dávnejšie predlo ži li.
Ale dozve de li sme sa, že s na ši mi
návrhmi má ve de nie re zor tu pro -
blém, ale bu dú sa vraj da� uplatni�
ešte v rám ci vnútro re zortné ho pri -
po mienko vé ho ko na nia.“
Ne vy liať s va ničkou aj dieťa
Keïže sa však žiadne vnútro -

re zortné pri po mienko vé ko na nie
neusku toèni lo, aj ve de nie OZP v
SR sa zozná mi lo až s no ve lou zá -
ko na, kto rú schvá li la vlá da – po
upo zorne ní no vi nármi. Ná zor ve -
de nia odbo rov je ta ký, že mi nis -
ter stvo hru bo po ru ši lo aj ko -
lektívnu zmlu vu, ná vrh no ve ly na -

vy še nepre ro ko va la ani le gisla -
tívna ra da vlá dy. (Ná vrh no ve ly je
do stup ný na stránke úra du vlá dy i
na we be NR SR, kde je uve de ný
ako parla mentná tlaè è. 1733 a

bo la za ra de ná v progra me aktuál-
nej schôdze ako bod 53 –pozn.
red..)

Z vlá dou schvá le né ho zne nia
no ve ly zisti li, že vô bec ne ob sa hu -
je ná vr hy, kto ré predlo žil OZP v
SR a sto tožni� sa mož no len s
dvo ma návrhmi: na vy puste nie
par. 35, ods. 2, za èo od bo ry už
dlho bo jo va li. A v zho de s po žia -
davka mi odbo rov je aj ná vrh zvý -
ši� vek na pri ja tie do slu žobné ho
po me ru príslušní ka PZ z 18 na 21
ro kov. R. La co sa kri tic ky vy slo vil
k pra vidlám vý be ro vé ho ko na nia,
ako je for mu lo va ný v ná vr hu no -

ve ly, keï sa vý be ro vé ko na nie má
zú ži� len na pre zi den ta a vi ce pre -
zi den ta PZ plus riadi te ¾a inšpek-
cie. „Fakt sme sa to dozve de li od
no vi ná rov. Abso lútne ti cho, nikto
niè a zra zu vo vlá de ná vrh no ve ly
zá ko na…“ po zna me nal R. La co.
„My sme chce li ka riérny po stup
pre všetkých, zno va sme bo li
odbi tí.“

Odbo rom tak ostá va je di ná

možnos� – oslo vi� poslancov NR
SR so svo ji mi po žia davka mi a
ovplyvni� tak ob sah no ve ly pria mo
na parla mentnej pô de v dru hom
èí ta ní. Ve de nie odbo rov vy slo vi lo

na ra de predse dov aj svoj zá -
sadný ne súhlas s na vrho va ným
par. 57 – s predåže ním èa su, s na-
vrhovaným par. 57 – s predĺžením
času pre uloženie disciplinárneho
konania na dva roky od spáchania
disciplinárneho previnenia, aby sa
zosúladila lehota s priestupkovým
konaním, avšak subjektívna leho-
ta, t.j. lehota pre určenie začatia a
ukončenia disciplinárneho kona-
nia bola vypustená, čo znamená,
že nadriadený môže v období
dvoch rokov od spáchania disci-
plinárneho previnenia začať ko-
nanie a uložiť trest kedykoľvek.

Aktuálnu si tuá ciu po tom zhrnul
predse da M. Magdoško zá ve rom,
že ve de nie re zor tu odbo rom v
tom to prí pa de kla ma lo. „O tom sa
ne mu sí me spo ri�, mu sí me si zno -
va vy do by� vážnos�, okamži te po -
žia da me mi nis tra, aby nám vysve-
tlil, pre èo tak po stu po val.“ „Neh -
ne vá ma ani tak ob sah no ve ly,
ako po stup, to to sa medzi se -
riózny mi so ciálny mi partnermi ne -
ro bí. Spô sob je pre nás abso lútne
nepri ja te¾ný a mu sí me to da� ra -
zantne na ja vo. Bu de me žiada�

stretnu tie a chce me si vy jasni�
spô sob ko mu ni ká cie, ne mô že sa
predsa sta�, aby bez pri po mienko -
vé ho ko na nia išiel ná vrh zá ko na
do vlá dy.“

Predse da OZP in for mo val, že v
tejto ve ci už te le fo no val aj s pre zi -
dentom Konfe de rá cie od bo ro vých
zvä zov v SR.

V ïalšej èasti ro ko va nia pred-
se do via v rozsiahlej disku sii s
èlenmi ve de nia zva žo va li ïalší
po stup a po sudzo va li mož né rie -
še nia. Kým tieto riadky bu de te èí -
Prvým krokom má byť – podľa
rozhodnutia rady – požiadanie mi-
nistra vnútra o určenie komisie s
paritným zastúpením odborového
zväzu polície  a Ministerstva vnút-
ra SR na vyhodnotenie plnenia
kolektívnych zmlúv pre rok 2015.

Podpredse da Vik tor Kiss pred-
se dom po tvr dil, že sa s mi nistrom
vnútra stre tol na oce òo va ní prí-
slušní kov PZ pri prí le ži tosti ko na -
nia dòa po lí cie v Nitre, tlmo èil mu
nespo kojnos� odbo rov a záujem
ve de nia OZP o stretnu tie, bol
ubezpe èe ný o sna he stretnú� sa,
ale k reali zá cii stretnu tia ne do šlo.

V disku sii pa da li rôzne ná vr hy
predse dov na ïalší po stup, všet-
ko však zá vi sí od aktuálne ho vý -
vo ja si tuá cie v týždòoch po sep-
tembro vom ro ko va ní ra dy predse -
dov.

Viace rí predse do via v disku sii
zdô razni li, že zá kon è. 73 je pre

príslušní kov PZ ve¾mi dô le ži tý. Ak
si v òom do vo lí ro bi� ve de nie re -
zor tu zme ny bez ve do mia odbo -
rov, èo mož no oèa ká va� v iných
prí pa doch? Disku sia sa však
zhodla v tom, že by ne bo lo ro -
zum né žiada� zasta ve nie schva ¾o -
va cie ho pro ce su no ve ly, le bo by
sa tým za blo ko va la aj reali zá cia
usta no ve ní, o kto ré od bo ry dlho
bo jo va li – to je už spo me nu tý po -
sun ve ku na pri ja tie do PZ a zru -
še nie par. 35, ods. 2. Urèi te by
však ne bo lo dob ré, aby po slan ci
schvá li li zá sa dy vý be ro vé ho ko -
na nia len pre šty roch vr chol ných
riadia cich pra covní kov po lí cie a
re zor tu v po do be, v akej ná vrh
schvá li la vlá da. „Ho ca ko,“ zhrnul
disku siu M. Magdoško, „na ša po -
žia davka bo la na no vý zá kon è.
73, tých no viel už bo lo ve ¾a. Nás
trá pi pla tovka, dokri ve né príplatky,
mi ni málne ïalšia no ve la bu de
mu sie� by�.“ (To to by bo la 38. no -
ve la zá ko na è. 73, ak sme dobre
rá ta li – pozn. re dakcie)

V gescii KOZ
V dru hej èasti ro ko va nia ra dy

podpredse da V. Kiss zhrnul svo je
postre hy z prie be hu pr vé ho ko la
vy jedná va nia vyš ších ko lektív -
nych zmlúv pre ve rejnú a štátnu
služ bu medzi KOZ SR a Vlá dou
SR, keï ostá va jú otvo re né dve
k¾ú èo vé otáz ky: výš ka va lo ri zá cie
pla tov a výš ka po die lu SO FO.
(Viac v augusto vom èís le PO LÍ -
CIE – pozn. re dakcie) Podpredse -
da in for mo val o ná vr hu no vej ta -
rifnej pla to vej ta bu¾ky, kto rú spra -
co va la KOZ SR tak, aby I. ta rifná
trie da v prvom stup ni za èí na la na
úrov ni štá tom urèe nej mi ni málnej
mzdy. Pri po me nul, že posledné
ro ky bo li aj pre obèian skych za -
mestnancov mi nis ter stva vnútra z
h¾a diska výš ky pla tov ve¾mi bied-
ne. Od bo ry spra co va li doplnok
ko lektívnej zmlu vy pre za mest -
nancov vo ve rejnom záujme, aby
sa zjedno ti li pra vidlá pri vyplá ca ní
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Predseda ZO Pezinok -
Senec Michal Peniak dával
najavo, že s úsmevom ide

všetko ľahšie...

Rada predsedov o. i. odhlasovala postup OZP v prípade neúspechu vyššieho kolektívneho vyjednávania

GLO SA
Neutíchnu tie fá my?

Vra ví sa, že lož má sí ce krátke no hy, ale se demkrát obí de rov ník,
kým prav da do behne do cie¾a… Tak je to zrejme aj s fá ma mi o zme -
ne zá ko na è. 328, kto ré vraj už od 1. 1. 2016 ma li vý razne poško di�
so ciálne za bezpe èe nie po li cajtov. Fá my tohto dru hu sa po ma ly pe rio -
dic ky obja vu jú kaž dých nieko¾ko me sia cov a dlho ko lu jú v po li cajnom
te ré ne, kým ich ne nahra dia za sa no vé, èerstvejšie a „ešte za ru èe -
nejšie jó bovky“…

Aj na septembro vom za sa da ní ra dy predse dov základných orga -
ni zá cií mu sel podpredse da OZP Pa vol Mi cha lík zdupli ko va�, že 328–
ka sí ce bo la no ve li zo va ná, ale zme ny sa ne tý ka jú slú žia cich po li -
cajtov a no ve la ni ko ho ne poško dí. Sám sa – po dobne ako ne dáv no
podpredse da R. La co v rozho vo re pre PO LÍ CIU – po za sta vil nad fak-
tom, že imu ni tu pro ti ne prav di vým chý rom ne ma jú ani niekto rí vyššie
po sta ve ní po li caj ti – do konca na úrov ni PPZ – „na le tel“ aj je den kraj -
ský riadi te¾ PZ…

Najhoršie je – a ve de nie po lí cie i re zor tu vnútra si to ho mu sí by�
ve do mé – že kaž dé ich pošmyknu tie, kaž dá odchýlka slov od èi nov
utvá ra do ko na lú živnú pô du pre bles ko vé a ma sívne ší re nie ïalších
fám. Dar mo ve de nie OZP v SR ubez pe èu je odbo rársku ve rejnos�, že
v 328–ke sa niè ne de je, veï by sme o tom už v predsti hu mu se li ve -
die�… Sta èí nieèo ne pusti� do pri po mienko vé ho ko na nia (tre bárs ná -
vrh no ve ly zá ko na) a pria mo ho posla� na ro ko va nie vlá dy SR. Se -
mienko ne dô ve ry je spo ¾ahli vo za sia te. Pre so ciálny dialóg má ta ký-
to po stup jed nej stra ny smrtia ci úèi nok. (po)

Na ši oce ne ní
Na je sennom za sa da ní ra -

da predse dov schvá li la tieto
oce ne nia pre èle nov OZP v
SR:

Me dai la OZP v SR I. stupòa
Jo zef To maško, ZO 10–23
Me dai la OZP v SR II. stupòa
Ingrid Weisso vá, ZO 8/38
Eri ka Se èá nyo vá, ZO 8/5

Me dai la OZP v SR III. stupòa
Ive ta Ha vetto vá, ZO 8/63
Jú lia Velko vá, ZO 10–19
Eva Be níèko vá, ZO 8/50
Ti bor Kre ko viè, ZO 8/65
Mi lo slav Ivi ca, ZO 8/4

Mi ni málna mzda na Slo ven sku
na bu dú ci rok do siahne 405 EUR

Mi ni málna mzda na Slo ven sku na bu dú ci rok do siahne 405 EUR.
Roz hod la o tom vlá da, kto rá tak zvý ši la su mu 400 EUR z pô vodné-
ho ná vr hu mi nis tra prá ce Já na Richte ra. Za mestnanci za rá ba jú ci mi -
ni málnu mzdu te da dosta nú v ro ku 2016 medzi roène o 25 eur v hru -
bom viac.

KOZ SR kvi tu je rozhodnu tie vlá dy SR o na vý še ní mi ni málnej
mzdy na rok 2016 na 405 EUR, pre to že kaž dé jej na vý še nie umož -
òu je ¾u ïom dôstojne ži�. KOZ SR oce ni la, že vlá da SR ne po èú va la
ku vi èie hla sy ho vo ria ce o tom, že kaž dé jej na vý še nie bu de ma� ne -
ga tívny vplyv na fir my a za mestna nos� a pre mi ni málnu mzdu sa
strá ca konku rencieschopnos�. Na opak, aj na zákla de úda jov Euro-
sta tu sa potvrdzu je, že mi ni málna mzda pô so bí sta bi li zu jú co, mo ti -
vu je ¾u dí pra co va�, zni žu je fluktuá ciu a má po zi tívny do pad na eko -
no mic ký vý voj.

(KOZ SR, 7. 10. 2015)
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l Malo tohoročné vyjednáva-
nie podobné črty, ako popisuje-
me v úvode?

Kolektívne vyjednávanie aj v
tomto roku išlo tempom, ako roky
predtým... Prvé kolo sa podarilo
uskutočniť až v júli. Tam prišlo mi-
nisterstvo financií so šokujúcim ná-
vrhom valorizácie vo výške 1,3
percenta. Vláda tvrdila, že to je
výš ka inflácie a viac nedá. My sme
toto percento považovali za nepri-
jateľne malé a ponuku sme od-
mietli, keďže práve OZP v SR,
konkrétne predseda Marián Mag-
doško na predchádzajúcom roko-
vaní rady predsedov v rámci KOZ
SR vzniesol a odôvodnil požiadav-
ku siedmich percent. Ostatní pred-
sedovia sa s jeho návrhom stotož-
nili. Príprava druhého kola sa neja-
ko naťahovala, stretli sme sa až
28. septembra, tam už sa hovorilo
o 2,5 percenta, v kuloároch o troch
percentách. Už o štyri dni, teda 2.

októbra prišiel nový návrh – na 3, 5
percenta. To už vládu veľmi tlačil
čas, keďže do 5. októbra chcela
mať hotový rozpočet.  Nesúhlasili
sme a už sa zdalo, že budeme  na

6. októbra zvolávať mimoriadnu
radu predsedov ZO OZP v SR,
ktorá by mala rozhodnúť o našej
účasti na protestnom mítingu spolu
s odbormi zdravotníkov a zamest-
nancov školstva, lebo taká bola

predbežná dohoda odborárov. Mí-
ting sa mal konať v Bratislave na
Námestí slobody, teda pred Úra-
dom vlády SR už 14. októbra, v
deň rokovania vlády. Napokon, po
vyžiadanej prestávke počas tretie-
ho kola vyjednávania minister fi-
nancií prišiel s návrhom na 4-per-
centnú valorizáciu a tú Konfederá-
cia odborových zväzov SR prijala.

l Spokojnosť? 
Áno aj nie. Keďže KOZ SR na

náš návrh žiadalo 7 percent, o
spokojnosti nemôžeme hovoriť. Z
druhej strany si pamätáme pred-
chádzajúce roky, keď žiadna valo-
rizácia nebola, vlani to bolo 16 eur
pre každého a v roku 2015 to tiež
boli skôr len symbolické percentá.
Takže z tohto pohľadu sú štyri per-
centá najvyššou vyjednanou hod-
notou za posledné roky a s ostat-
nými odborovými zväzmi sme sa
zhodli v názore, že prijatie kompro-
misu valorizácie platov vo výške
štyroch percent  je dosiahnutie
ma xima vzhľadom na vývoj roko-
vaní a skladbu plánovaného štát-
neho rozpočtu na rok 2016.  Preto
sme súhlasili so štyrmi percenta-
mi. V prípade, že by nedošlo k do-
hode na kolektívnych zmluvách na
rok 2016, dňom 1.1.2016 by štátni
zamestnanci prišli aj o ostatné be-
nefity dojednané v kolektívnych
zmluvách prechádzajúcich rokov
(napr. skrátený pracovný čas, na-
výšenie dovolenky o týždeň a iné).

l Takže so štvorpercentnou

valorizáciou svojich platov v ro-
ku 016 môžu rátať aj policajti...

Áno, výsledok kolektívneho vy-
jednávania na úrovni vlády počíta
s valorizáciou platov všetkých za-
mestnancov štátu, t.j. aj zamest-
nancov v ozbrojených zložkách. V
kolektívnom vyjednávaní medzi
ministerstvom vnútra a OZP v SR
je valorizácia platov viac menej
formálnou záležitosťou, tu sa
chceme zamerať na ďalšie benefi-
ty pre policajtov.  

l Ako je to so sociálnym fon-
dom? Tam tiež došlo k navýše-
niu?

Nie, ostal podiel 1,05 percenta
zo mzdového fondu. Ale keďže sa
do neho valorizáciou naleje viac
peňazí, objemovo bude mať fond k
dispozícii viac prostriedkov ako
vlani.

l Ostatné vyjednané benefi-
ty?

S ďalšími benefitmi v podstate
nebol problém, vláda hneď na za-
čiatku vyjednávania potvrdila, že
akceptuje vyjednané výhody z vla-
ňajších kolektívnych zmlúv vyššie-
ho stupňa. Takže napríklad pra-
covný čas bude na úrovni 37,5 ho-
dín týždenne, v dvojzmennej pre-
vádzke 36 a štvrť hodiny týžden-
ne, v trojzmennej alebo nepretrži-
tej prevádzke 35 hodín týždenne.
Príspevok zamestnávateľa na do-
plnkové dôchodkové sporenie bu-
de tvoriť najmenej 2 percentá z
objemu zúčtovaných platov za-

mestnancov zúčastnených na do-
plnkovom dôchodkovom sporení,
pričom ak zamestnávateľ nemá
uzatvorenú zmluvu s dôchodcovs-
kou správcovskou spoločnosťou
ako zamestnanec, zamestnávateľ
je povinný takúto zmluvu uzatvo-
riť. Základná výmera dovolenky
zamestnanca bude päť týždňov,
vo výmere šiestich týždňov bude
patriť zamestnancovi, ktorý do
konca kalendárneho roka dosiah-
ne najmenej 33 rokov veku. Pri od-
chode do dôchodku zvýšenie od-
chodného o jeden funkčný plat za-
mestnanca.

l V akom štádiu je kolektívne
vyjednávanie na pôde minister-
stva vnútra?

V čase, keď sa rozprávame, te-
da 9. októbra máme hotové návrhy
kolektívnych zmlúv pre verejnú a
štátnu službu, pre príslušníkov Po-
licajného zboru i pre príslušníkov
Horskej záchrannej služby a pred-
kladáme ich zamestnávateľovi.
Ako vieme, aj na pôde ministerstva
vnútra sa kolektívneho vyjednáva-
nia na kolektívnych zmluvách pre
verejnú a štátnu službu zúčastňuje
viacero odborových organizácií a
rokovať sa bude v jednom balíku
spolu so zástupcami odborov Ha-
sičského a záchranného zboru,
SLOVES-u a iných, s ktorými tieto
návrhy máme už predrokované.
Nuž, ďalej uvidíme.

Zhováral sa Peter Ondera
Snímka autor

odmien pri ži votných ju bi leách,
aby za mestnanci vo ve rejnom zá-
ujme ne bo li tak to poškodzo va ní a
za po èí ta li sa im aj ro ky, kto ré strá -
vi li v štátnej službe.

Zá važ ný pro blém v rozpra ve
otvo ril predse da ZO Igor Hušèa va
za za mestnancov príspevko vých
orga ni zá cií, na kto rých sa vyššie
ko lektívne zmlu vy nevz�a hu jú. Pý -
tal sa, èi je mož né, aby za mest -
nanci príspevko vých orga ni zá cií
patri li pod vyššiu ko lektívnu zmlu -
vu pre za mestnancov vo ve -
rejnom záujme. Do stal odpo veï
od M. Magdoška, že ten to pro -
blém si vy ža du je zme nu zá ko na:
„Si tuá cia za mestnancov v prí-
spevko vých orga ni zá ciách je na-
ozaj �ažšia, nie ste kry tí, mu sí me
by� dô raznejší pri uzatvá ra ní va šej
ko lektívnej zmlu vy, skú si me tú to
té mu otvo ri� cez KOZ, èi to netrá-
pi aj iné od bo ro vé zvä zy.“

S odvodmi jedno duchšie
Podpredse da Vik tor Kiss pred-

sta vil ná vrh, ako efektívnejšie rie-
ši� od vo dy z èlen ských príspevkov
pre cent rá lu. In for mo val, že pred-
sedníctvo odsúhla si lo ná vrh, aby
sa od vo dy pre cent rá lu vo výške
30 percent pria mo v uètárni po sie -
la li na úèet cen trá ly OZP a70 per-
cent na úèet základných orga ni -
zá cií, je to jedno duchšie. „Zisti li
sme, že ha si èi to ma jú pria mo za -
kot ve né v ko lektívnej zmlu ve. Tú -
to zme nu by sme za kot vi li do ko -
lektívnej zmlu vy a vy žia da si to aj
no ve lu sta nov.“ Ten to ná vrh èle -
no via ra dy odsúhla si li, ve de nie

bu de o ná vr hu ro ko va� so sekciou
syste mi zá cie MV SR, ostá va ešte
do rie ši� spô sob pla tieb dô chod -
cov.

Ako ďa lej?
Slo va sa zno va ujal predse da

Ma rián Magdoško, zhod no til do te -
rajší vý voj ko lektívne ho vy jedná -
va nia, keï vlá da po nú ka len 1,3

percentnú va lo ri zá ciu a KOZ po -
ža du je 7 percent. „Posledná ne -
ofi ciálna po nu ka od mi nis tra Ka ži -
mí ra bo la vo výške 3 percentá. My
má me vy še 17–ti síc podpi sov na
pod po ru 7–percentnej va lo ri zá cie.
Zosta ne me pri podpi soch ale bo
bu de me ko na� ïa lej?“ opý tal sa
plé na. „Pri po me nul, že ná tla ko vé
akcie pripra vu jú odbo rá ri školstva
i zdra votníctva. Zaujmi me sta no -
vis ko, aby sme na KOZ ma li jas ný
po stoj!“

Podpredse da Pa vol Mi cha lík
in for mo val, že si tuá ciou s platmi
sa zaobe ra li aj na predsedníctve.
Školstvo zís ka lo tri ro ky po se be

pä�percentnú va lo ri zá ciu, vlá da
pri da la aj zdra votní kom. „Pro duk -
ti vi tou prá ce sme sa do tiahli Euró -
pe, argu mento va nie do te rajších
vlád o tom, že zaostá va me v pro -
dukti vi te prá ce pad lo, mu sí me aj
my stá� pevne,“ zdô raznil.

Bo nu sy
V rám ci disku sie odzne li aj in-

formá cie o prípra ve upo mienko -
vých a reklamných predme tov a
niekto rých be ne fi tov pre èle nov
OZP. Predse do via základných or-
ga ni zá cií dosta nú v krátkom èa se
po nu ko vý list, predme ty s odbo -
rárskou pro ble ma ti kou bu dú zdo -
bi� aj kance lá rie základných orga -
ni zá cií a kraj ských rád. „Ve de nie
bu de vïaèné aj za ïalšie ná vr hy,
o èo by ma li ¾u dia záujem,“ vy zval
M. Magdoško.

Na podnet predse du Ma re ka
Ihna ci ka z Mi cha lo viec do sta li
predse do via ra dy aj informá cie k
no vej we bo vej stránke, kto rá –
najmä pri star ších ty poch nainšta -

lo va ných prehlia da èov – nie je
vša de do stup ná v plnom roz sa hu,
v prí pa de prob lé mov tre ba po žia -
da� o po moc informa ti kov.

Na margo kri ti ky ne do stat ku
niekto rých dru hov zimných vý-
strojných sú èiastok a nekva li ty
„pra covných“ no ha víc, na kto rých
sa rozchádza jú švy, M. Magdoško
po žia dal, aby ta ké to informá cie
bo li po sla né mailom, bo li dosta -
toène konkrétne a vecne pod lo že -
né, aby ve de nie moh lo kontakto -
va� príslušnú sekciu mi nis ter stva.
Je však aj z vý dajní potvrde né, že
na spo me nu tý typ letných no ha víc
vz.7 už bo lo množstvo rekla má cií.

Ra da sa z podne tu predse du
pre šovskej krajskej ra dy Andre ja
Ufná ra zaobe ra la ne vý hodnos�ou
platnej úpra vy pre po li cajtov v ne -
rovno mernom re ži me, keï tre bárs
pri slu žobnej ceste sa do fon du
pra covné ho èa su ne za po èí ta va
ce lý po èet ho dín, ale len 5, 43 ho -
di ny, po dobne je to napríklad pri
da ro va ní kr vi, je to však v sú la de s
ko lektívnou zmlu vou. Predse da
no vej základnej orga ni zá cie HCP
v Pre šo ve Vla di mír Mi ha liè pri po -
me nul, že po dobne je to napr. pri
dvojèlennej eskorte, kde má ce lú
ces tu spä� zoh¾adne nú vo fonde
pra covné ho èa su len vo diè, nie
však spo lu jazdec.

Ma rián Magdoško po tvr dil, že
ta ký to pro blém re gistru jú v prí pa -
de obèianskych za mestnancov vo
ve rejnej i štátnej službe v prí pa -
doch po hyb li vé ho pra covné ho èa -
su, te raz sa obja vil aj u po li cajtov.
„Ide me to rieši�,“ po tvr dil, „bu de

potrebná zme na v ko lektívnych
zmlu vách. Tzv. stra ta èa su ako
kompenzá cia vo ¾a ke dy fun go va -
la,“ pri po me nul, „žiada si to no ve -
lu zá ko na, kde sme ta ké to pro blé -
my chce li rieši�.“

V disku sii odzne lo ešte viace ro
ne ga tívnych signá lov, do tý ka jú -
cich sa prizná va nia osobných prí-
platkov i príplatkov za riade nie,
kde, zdá sa, no vá ty pi zá cia OO
PZ ve ¾a riadia cich pra covní kov
po ško di la. Pro blé my bu de ve de -
nie OZP rieši� v kontakte s pre zi -
dentom PZ, ubez pe èil predse da.

Podpredse da P. Mi cha lík na
margo osobných príplatkov po -
zna me nal, že od bo ry sa len vy -
jadru jú k návrhom, ne mô žu sa mé
navrho va� výš ku osobných prí-
platkov, je to najmä o ko mu ni ká cii
na príslušnom útva re.

Voľby na pa pier
Ïalším bo dom za sa da nia ra dy

bo lo po sú de nie návrhov na oce -
ne nia jednotlivcov za ich prá cu v
OZP. Predlo že né ná vr hy ra da
schvá li la. (Viac na inom mieste)

V zá ve re ro ko va nia pod pred -
se da V. Kiss po žia dal pred se dov,
aby na cent rá lu po sla li zá pisni ce
zo schôdzí vždy, keï v orga ni zá cii
pre behnú aj doplòo va cie vo¾by,
aby cent rá la ma la preh¾ad o aktu-
álnej zosta ve vý bo rov ZO. Tiež
ich po žia dal, aby zve rejni li me ná
a kon tak ty všetkých èle nov vý bo -
ru ZO, aby ich ¾u dia po zna li aj ako
funkcio ná rov odbo rov.

Za zna me nal Pe ter Onde ra
Sním ky au tor
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Vik tor Kiss, podpredse da OZP v SR: „Je to kom pro mis.“

Viktor Kiss

Poobhliadnu tie za vy jedná va ním vyš ších ko lektívnych zmlúv pre ve rejnú a štátnu služ bu

Vyjednávanie vyšších kolektívnych zmlúv pre zamestnan-
cov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016 a v
štátnej službe má každoročne niekoľko charakteristic-
kých čŕt. Odbory vždy chcú začať čo najskôr, vláda sa
vždy bráni, že ešte nepozná príjmovú časť rozpočtu pre
budúci rok. A potom zasa vláda hovorí, že rozpočet už je
hotový a ďalšie požiadavky, ktoré utvárajú tlak na zvýše-
nie výdavkovej časti, nemôže pripustiť... O priebehu a vý-
sledkoch tohoročného vyjednávania sme sa rozprávali s
hlavným vyjednávačom za OZP v SR, podpredsedom OZP
v SR Viktorom Kissom.

Dve hlavné témy: „Rýchla“ novela zákona è. 73/1998 a valorizácia miezd
(Pokraèovanie zo strany 3)

Prezentácia potvrdila: Rada predsedov je uznášaniaschopná
(ako vždy)



l Rekreaèná sta rostli vos� je
aj v každom re zorte dô le ži tým
so ciálnym aspektom, for mou
sta rost li vos ti o za mestnancov.
Aký mi rekreaèný mi ka pa ci ta mi
MV SR v sú èasnosti dis po nu je?
Ko¾ko má me lô žok, v ko¾kých
objektoch? Ko¾ko za mestnan -
cov MV SR do ká že te roène „od-
rekreo va�“?

Momentálne disponujeme ka-
pacitou vyše 800 lôžok v zariade-
niach hotelového typu a okolo 250
lôžok máme v chatách a menších
objektoch. V dohľadnom čase by
nám ešte malo pribudnúť okolo
40 lôžok v zariadení ARCO, kde
sa končí rekonštrukcia objektu,
ktorý sme prevzali z rezortu obra-
ny.

l Priblížme si avi zo va né no -
vo ty. Prvým kro kom pro ce su je
zrejme zve rejne nie po nu ky, kto -
rou re zort na da né rekreaèné
obdo bie dis po nu je.

Áno, po do ho de so sekciou in-
forma ti ky za sie la me maily s kom-
pletnou po nu kou všetkým za -
mestnancom MV SR, te da už nie-
len tým, kto rý ma jú kon cov ku mai-
lo vej ad re sy minv.sk, ale aj všetky
ostatné, keïže nie všetci za -
mestnanci ma jú prístup na info -
web. S tou to for mou zve rejne nia
mož nos tí rekreá cií v re zorte sa
za mestnanci stretli už pred let nou
se zó nou. Zve rejne né má me všet-
ky po nu ky do konca ro ka 2015,
presnejšie do 9. ja nuá ra 2016, ke -
dy konèia aj vianoèné èi no vo -
roèné èi prázd ni no vé po by ty. Zá -
sadný rozdiel opro ti mi nu los ti je v
tom, že po nu ku rekreá cií už ne po -

sie la me aj s rozde ¾ovní kom jed -
not li vým útva rom, ako sa to ro ky
ro bi lo, ale všetci za mestnanci do-
sta nú po nu ku všetkých rekreá cií
vo všetkých termí noch a mô žu si
vy be ra�.

l Váž nou sla bi nou mi nu lé ho
sys té mu bo lo to, že z rôznych
prí èin bol v útva roch o po nu ky
nízky záujem, k vám na cent rá-
lu sa vra ca lo až 80 percent po-
uka zov, kto ré ste zno va mu se li
pre rozde ¾o va� už pod¾a indi vi -
duálne ho záujmu v ce loslo -
venskom zá be re.

Áno, pre to sme pristú pi li k zá -
sadnej zme ne. Už v sú èasnosti,
dòom 7. októbra 2015 ma jú za -
mestnanci na info we be podrobnú
informá ciu, aký je po stup. Zá-
ujemca si vy be rie z po nu ky, na
we be má k dispo zí cii vo worde
formu lár žiadosti, ten vy pl ní. Na-
dria de ný mu sí svo jím podpi som
na formu lá ri potvrdi� svoj súhlas,
potrebná je aj pe èiatka útva ru. Nie
je však už potrebný súhlas
rekreaènej ko mi sie, ako to bo lo v
mi nu los ti. Tak to vyplne nú žiados�
záujemca o rekreá ciu pošlem k
nám, na odde le nie rekreaènej sta -
rost li vos ti, my žiados� spra cu je -
me, po sú di me, èi spåòa všetky for-
málne ná le ži tos ti, vy lustru je me
predchádza jú ce rekreá cie a po -
tom postú pi me žiadosti už na prí-
slušné rekreaèné za ria de nie, kto -
ré všetky žiadosti vy hodno tia
pod¾a zná mych sta no ve ných kri -
té rií.

l Pri po meòme…
Zoh¾adòu je sa po èet od pra co -

va ných ro kov v re zorte, èi, ke dy a
ko¾kokrát už záujemca na na šej
rekreá cii bol, be rú sa do úva hy aj
so ciálne aspek ty i napríklad po èet
de tí. Za ria de nie tiež mu sí pri vý -
be re zoh¾adòo va� svo ju ka pa ci tu z
h¾a diska po è tu lô žok v izbách.
Roz ho do va cí pro ces tak ce lý pre -
chádza na príslušné rekreaèné
za ria de nie. Z poh¾a du žiada te ¾a
sa však niè ne me ní, ale ce lý pro -
ces sa spružní, pre to že ro zo sie la -
nie pouka zov na útva ry a ich vrá -
te nie pod¾a sta ré ho sys té mu
predsta vo va lo približne me saènú
èa so vú stra tu – a to šty rikrát roè -

ne. Rekreaèné za ria de nie po tom
všetkých, zdô razòu jem všetkých
záujemcov mailom upo ve do mí, èi
im bol ale bo ne bol pri de le ný preu -
kaz, prí padne hneï po núkne aj
náhradný ter mín, ak je to mož né.
V sta rom systé me sme pri na šich
ka pa ci tách najmä v se zónných
špiè kách nestí ha li vždy informo -
va� všetkých, kto rým preu kaz ne -
bol pri de le ný.

l Kaž dý èlo vek je od prí ro dy
tvor netrpezli vý, sú ne ja ké le -
ho ty, do ke dy mám by� ako žia-
da te¾ o rekreá ciu vy ro zu me ný,
èi áno èi nie? Pre mno hých je
tá to informá cia ve¾mi dô le ži tá,
napríklad pre roz pis slu žieb na
bu dú ci me siac.

Ter mí ny bu dú vy ba vo va né po-
stupne a som presvedèe ný, že v
blízkom èa se si utvo rí me sluš ný

èa so vý ná skok, aby sa žiada te¾
dozve del o pri de le ní v pri me ra -
nom èa so vom predsti hu. V sú -
èasnosti mu sí me ma xi málne za-
bra�, pre to že ešte prvú po lo vi cu
októbra pri de ¾u je me my, od 17.
októbra už zodpo vednos� pre be -
ra jú pria mo za ria de nia. V každom
prí pa de žiada te lia informá ciu do-
sta nú a ni ja ko to neurýchlia tým,
že k nám bu dú vy vo lá va�. Denne

k nám pri chádza vy še sto žiados-
tí, v re zorte má me oko lo 40–ti síc
za mestnancov a niekto rí vo la jú ci
ma jú po cit, že má me na sto le je di -
nú a len ich žiados�.

l Pod¾a zve rejne ných infor -
má cií bu de kla de ný ve¾ký dô raz
na vèas né vopred zapla te nie
po by tu.

Tým, že do ce lé ho pro ce su už
bu de za po je ných viac ¾u dí, bu de

viac èa su aj na kon tro lu vèasnosti
pla tieb. Ak drži te¾ pou ka zu ne za -
pla tí na èas, bu de na to ihneï upo -
zorne ný a ak hneï ne za rea gu je,
po u kaz ope ra tívne do sta ne ïalší
záujemca, keïže kaž dé za ria de -
nie má denný preh¾ad o na behnu -
tých plat bách.

l Èo keï za pla tím, ale z ne -
ja ké ho dô vo du ne bu dem môc�
na po byt nastú pi� a pý tam pe -
nia ze spä�?

Má me sta no ve né storno poplat -
ky, tie sa ne me ni li. Sa mozrejme,
pri ve¾mi vážnych slu žobných, ro -
din ných ale bo zdra votných dô vo -
doch mô že za ria de nie od storno -
poplatku upusti�.

l Má te v tejto sú vislosti ne -
ja ké pria nie?

Ve¾mi by som všetkých žiada -
te ¾ov pro sil, aby vy pí sa niu žiadosti
ve no va li ná le ži tú po zornos�. Tla èi -
vo je vo formá te word, ví ta me
vyplne nie po mo cou po èí ta èa èi pí -
sa cím stro jom, v najhoršom prí pa -
de vzor ným tla èe ným písmom ru -
kou. Bo li by ste prekva pe ní, ko¾ko
žiadostí nám prí de vy pí sa ných ru -
kou tak, že mno hé dô le ži té úda je
ne vie me vy lúš�i�. A je vo vlastnom
záujme žiada te ¾a, aby ne za bu dol
uvies� te le fo nic ký a mailo vý kon -
takt.

l Úprimne po ve da né, pred-
pokla dal som, že „re for ma“ pri -
de ¾o va nia pouka zov už bu de
plne elek tro nic ká, je to agen da
priam pre durèe ná na po èí ta èo -
vé spra co va nie. Vy však ešte
len ske nu je te pa pie ro vé žiados-
ti, èo za elektro ni zá ciu v ro ku
016 �ažko mož no po va žo va�…

Áno, aj my sme predpokla da li,
žia¾, za tia¾ ne má me k dispo zí cii ta -
ké softvé ro vé a hardvé ro vé vy ba -
ve nie, kto ré by nám umož ni lo pre -
vádzko va� mo dul SAP a by� v
pria mom pre po je ní po èí ta èo vej
siete so všetký mi rekreaèný mi za -
ria de nia mi. V plá ne sme za hr nu tí,
za tia¾ zrejme do sta li prednos� iné
prio ri ty, ale ve rím, že raz sa do -
èká me. I v tejto po do be však po -
va žu jem no vý sys tém za ve¾ký
prí nos, ce lý pro ces sa zjed no du -
šu je, zrých¾u je a viac vy chádza v
ústre ty rekreanto vi. V no vom sys-
té me bu de me schop ní – po
schvá le ní cien po by tov pre rok
2016 – už nieke dy za èiatkom no -
vembra zve rejni� všetky po nu ky
na pr vý polrok 2016, èi že utvo rí -
me dosta toèný predstih nielen pre
rekreantov, ale aj pre ve de nie
rekreaèných za ria de ní, bu dú ma�
skôr preh¾ad, kto ré vo¾né ter mí ny
ve dia obsa di� vlastný mi ak ti vi ta mi.

l Ako vní ma jú zme ny riadia -
ci pra cov ní ci rekreaèných za -
ria de ní a ostat ní za mestnanci v
ho te loch?

Uro bi li sme ško le nie pre všetky
re cepcie, kde sme si ujas ni li de -
tai ly ce lé ho po stu pu a zdá sa, že
zme ny sú aj z ich stra ny vní ma né
skôr po zi tívne, mys lím si, že kva li -
fi ko va ný per so nál týchto za ria de ní
si no vý sys tém rýchlo osvo jí a
oce ní po zi tí va. Na ïa lej sme im
ke dy ko¾vek k dispo zí cii pri rieše ní
prí padných prob lé mov.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímka au tor
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Pre zi dent Oba ma v emo -
tívnom pre ja ve po stre¾be vy hlá -
sil, že by Spo je né štá ty ma li s�a -
ži� vy ši nu tým strelcom prístup k
zbra niam a za ra di� sa tak medzi
ostatné vyspe lé kra ji ny. „Nie
sme je di nou kra ji nou na sve te, v
kto rej ži jú vy ši nu tí ¾u dia. Ale sme
je di nou vyspe lou kra ji nou, kde
kaž dých nieko¾ko me sia cov dôj-
de k po dobnej ma so vej stre¾be,“
uvie dol vi di te¾ne rozhne va ný šéf
Biele ho do mu, pod¾a kto ré ho sa

už Ame ri èa nia stá va jú vo èi po -
dob ným tra gé diám inertný mi.

Oba ma sa po kú šal pre sa di�
sprísne nie zá ko nov už po ma -
sakri na základnej ško le v Ne-
wtown v Connecti cu te, kde pred
takmer tro mi rokmi zomre lo 26
¾u dí. Moc ná lobby ma ji te ¾ov
zbra ní však zme nu v Kon gre se
za blo ko va la.

(The Te legraph 2. októbra
2015 po stre¾be v Ore go ne, kde
zomre lo de vä� ne vin ných ¾u dí)

Oba ma: Sme je di nou kra ji nou na sve te…

Cie ¾om je zrýchlenie a zjednodušenie celého procesu
Rezort spustil nový systém pride ¾ovania rekreaèných poukazov

Sekcia perso nálnych a so ciálnych èin nos tí MV SR ne dáv -
no predsta vi la za in te re so va ným no vý sys tém pri de ¾o va -
nia rekreaèných pouka zov, kto rý na zva la – v úvodzovkách
– re for mou. Re dakcia PO LÍ CIA po žia da la o jej priblí že nie
Ing. Igo ra Ba ïu ru, ve dú ce ho odde le nia rekreaènej sta -
rost li vos ti tejto sekcie.

Ing. Igor Baďura

Ten to rok sa te ši li z tá bo rov aj
de ti zo so ciálne slab ších ro dín. V
rám ci dru hé ho so ciálne ho ba -
líèka Vlá dy SR sa do sta lo do tá -
bo ra 497 de tí bezplatne. Tri nás�
turnu sov sa  rea li zo va lo v  štát-
nych za ria de niach Mi nis ter stva
vnútra SR a Mi nis ter stva ob ra ny
SR. Pri ja li sme 582 žiadostí,
podmienky pre za ra de nie do tá -
bo ra ne bo li splne né v 26 prí pa -
doch. Ka pa ci ta tá bo rov bo la zní -
že ná aj o  žiada te ¾ov, kto rí pod-
mienky spl ni li, avšak sa na da ný
turnus bez uda nia dô vo du ne do -
sta vi li. Ich miesta ne moh li by�
obsa de né iný mi žiada te¾mi. Bo lo
vy da ných 523 bez plat ných
pouka zov, avšak ro di èia storno -
va li 33 pouka zov a tak tá bo ry v
sku toènosti na vští vi lo 497 de tí.

V tá bo roch bo lo 54% chlap-
cov a 43% dievèat, ve ko vý prie -
mer 9,8 ro ka. Najväèšie bo lo za-
stú pe nie de tí z okre sov Mi cha -
lov ce 26; Ga lanta 25; Mar tin 25;
Pieš�a ny 23; SNV 22; Bra ti sla va
21; Nit ra 20. Z detských do mo -
vov bo lo 192 de tí.

Inšti tút ve rejnej sprá vy Bra ti -
sla va uby to val v dvoch turnu -
soch 106 de tí. Rovna ký èas strá -
vi lo v tá bo re v kaštie li na Du -
chonke 78 de tí a na Zemplínskej
Ší ra ve (Gra nit) 47 de tí. Kru pi na
–Teplièky hos ti la v jed nom

turnu se 42 de tí a Gra nit Smre ko -
vi ca 156 de tí v piatich turnu soch.
V Tatranskej Lomni ci v za ria de ní
Kre me nec si 8–dòo vý tá bor uži -
lo 68 de tí.

Ďalšie mož nos ti ba líčka
Tá bo ry pre de ti predsta vo va li

za èia tok pro jek tu po mo ci so -
ciálne slab ším ro di nám. Už tom -
to ob do bí sa o po by ty mô žu
uchádza� záujmo vé a športo vé
zdru že nia za me ra né na de ti. Ide
o pod po ru detských záujmo vých
po by tov, kto ré ma jú cha rak ter
mi moškolské ho viacdenné ho te -
ma tic ky za me ra né ho sústre de -
nia v príslušnej záujmo vej ob las -
ti, ako sú športo vé a ume lecké
sústre de nia, krea tívne dielne a
worksho py, mi moškolské vzde -
lá va cie ak ti vi ty a pod. (základné
ume lecké ško ly, centrá vo¾né ho
èa su, športo vé klu by, ta neèné
ško ly èi folklórne sú bo ry). Žia-
dosti mô žu po dá va� na MV SR.

Zá ro veò bu dú môc� za ria de -
nia MV SR a MO SR využí va� na
štátne po by ty ce lé ro di ny s
de�mi. Podmienkou pri de le nia
bezplatné ho pou ka zu je èis tý
prí jem po sudzo va nej do mác -
nos ti za predchádza jú ci ka -
lendárny me siac nepre sa hu jú ci
1,5 ná so bok ži votné ho mi ni ma.

Silvia Ke ra to vá, TO KMV SR

V za ria de niach MV SR a MO SR sa rekreo va lo
takmer 500 de tí zo so ciálne slab ších ro dín



Ako ve dú ca rekreaèné ho za -
ria de nia Sig nál v Pieš�a noch vám
ra da na pí šem môj poh¾ad na no vý
sys tém pri de ¾o va nia pouka zov, aj
keï sme si ho ešte ne vyskú ša li v
pra xi. Ja osobne si mys lím, že ná -
pad je skve lý. Najväèšie plus vi -
dím v tom, že už od za èiatku ko -
mu ni ku je me  prostredníctvom re -
cepcie so záujemcom o po byt a

vieme mu pri de li� izbu pod¾a je ho
po žia da viek, vysvetli� mu, aký po -
byt si vy bral a èo ho u nás v za ria -
de ní èa ká. Na še stre disko ro bí te -
ma tic ké po by ty, a pre to je kaž dý
po byt špe ci fický. Z to ho dô vo du
sú aj rozdielne ce ny za rekreá ciu
a klien ti si ju ne bu dú mu sie� sa mi
po èí ta�, uro bí me to my.

Ïalšie plus vi dím v tom, že

hostia bu dú ma� po byt uhra de ný
vopred a ne bu de sa nám (ve rím)
stá va�, že kli ent v deò ná stu pu ne -
nastú pi na rekreá ciu. Bu de me si
to ve die� sa mi odkontro lo va� a
vèas vyzva� záujemcu o úhra du.
Ve ¾akrát sa nám sta lo, že v deò
ná stu pu, keï sme ich kontakto va -
li, tak nám ozná mi li, že neprí du a
že však to ne ma li uhra de né, tak o

niè neprí du… Ale stre disko tým
trpe lo fi nanène, keï mu osta la ne-
obsa de ná izba, v niekto rých prí -
pa doch aj viac izieb, v ku chy ni sa
s ni mi po èí ta lo na ve èe ru… Zá ro -
veò to bo lo ve¾mi ne fér vo èi ¾u -
ïom, kto rí ma li záujem o po byt a
ne bol im schvá le ný po u kaz pre pl -
né obsa de nie ka pa ci ty.

Za po zi tí vum no vé ho sys té mu
vy ba vo va nia pouka zov po va žu -
jem aj to, že ce lý pro ces bu de rý-
chlejší a pre sa mot né ho klienta
jedno duchší. Uvi dí me v pra xi…

Mi ro sla va Va lento vá, 
Sig nál Pieš�a ny

V zá ¾a he mailo vých upo zorne -
ní na rôzne kli py som si na You
Tu be ná hodne pozrel je den z
nich. Bol to za biele ho dòa a na
frekvento va nom mieste kde si z
ok na na to èe ný zá sah dvojèlen -
nej, na poh¾ad fy zic ky statnej po li -
cajnej hliadky, kto rá sa po kú ša la
za lo ži� asi 60–ki logra mo vé mu
Ró mo vi pu tá a dosta� ho do slu -
žobné ho au ta. Klá dol od por, pu tá
mu ko mic kým spô so bom na sa di li
asi po pä�mi nú to vom úsi lí, z au ta
sa im dvak rát vy sú kal, po tom sa
ho po kú ša li po hla ve napcha� do
kufra (!), na po kon ho spú ta né ho
umiesti li na zadných se dadlách a

vo fi ná le vi deo zá zna mu im cez
ne zaiste né dve re ušiel! Zadrža�
ho na úte ku im po mo hol ne ja ký
star ší bruška tý ci vil v trenkách,
dovliekli ho spä� k au tu ako vre ce
ze mia kov �a ha ním po ze mi…
Neuve ri te¾ná neschopnos� a hlú -
pos�! Chlapcov by som vyzlie kol z
rovno ša ty a vrá til do ško ly, kde by
ce lý me siac od rá na do ve èe ra
ne ro bi li iné, len cvi èi li prikla da nie
pút. Tu je ad re sa kli pu:

https://www.youtu -
be.com/watch?v=t8qwU -
fokwcE &fea tu re=you tu.be

Najhoršie na ko niec: Pod¾a zá -
zna mu bol zá ber vlo že ný na You
Tu be  9. 7. 2010, za ten èas ho vi -
de lo vy še 1,5 mi lió na ¾u dí… Ko -
mentá re (1806 zázna mov) je ¾ah-
ké do myslie� si, disku sii do mi nu je
pri mi tívny anti rómsky tón, mno ho
¾u dí sa však vý ko nu slo ven ských
po li cajtov úprimne zasmia lo. A
najviac ma prekva pi lo, aký ve¾ký
bol po diel ko mentá rov v anglièti -
ne, od cudzincov.

Keï sa to zhrnie: han ba pre
Po li cajný zbor na ce lý svet! Do -
kia¾ sa v zbo re nájdu ta ké to Pat a
Mat hliadky, je den šes�mi nú to vý
klip tohto ty pu uro bí s ve rejnou
mienkou viac ako sto pre zi -
diálnych tla èo viek o hr din ských
èi noch na šich po li cajtov. A to je
na tom najsmutnejšie.

Pe ter Onde ra
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„Bo la to èis tá ka ta stro fa,“ priz -
ná va Ing. Ondrej Va raèka, ge ne -
rálny riadi te¾ sekcie perso nálnych
a so ciálnych èin nos tí. „Pre to sme
sa roz hod li ce lý sys tém prá ce s
poukazmi zjedno du ši� nielen pre
záujemcom o rekreá ciu, ale aj pre
¾u dí z odde le nia rekreaènej sta -
rost li vos ti a pre per so nál rekreaè -
ných za ria de ní. Ide sí ce len o pr vý
krok k cie¾u, kto rým bu de kom-
pletné elek tro nic ké spra co va nie
ce lej agen dy, ale ve rím, že sme
uro bi li krok dob rým sme rom.“

Ma xihro madný mail
Pr vý ve¾ký po krok už pred let -

nou se zó nou bol v tom, že s kom-
pletnou po nu kou rekreá cií sa vïa -
ka centrálne distri buo va ným mai-
lom mo hol obozná mi� kaž dý je den
za mestna nec re zor tu a podstat-
nejšie zme ny sa usku toèòu jú prá -
ve v týchto dòoch, keï už bu dú
„vlast ní ci“ pouka zov ko mu ni ko va�
pria mo s pra covníèka mi za ria de -
nia, kto ré si vy bra li. Auto ri „re for -
my“ ne ta ja, že ma li oba vy, ako sa
k ná vr hu posta via za mestnanci
rekreaèných za ria de ní, kto rým do
istej miery pri budne prá ca s pri de -
¾o va ním preu ka zov, viac bu de ko -
mu ni ká cie s klientmi i s distri bú -

ciou pouka zov. Do te rajšie sig ná ly
však uka zu jú, že za mestnanci pri -
jí ma jú zme ny s po cho pe ním a ví -

ta jú ich. Sa mi sme ho vo ri li s
viace rý mi ve dú ci mi ve¾kých rekre -
aè ných za ria de ní a nestretli sme
sa s vý hra da mi, na opak, ve dú ci

oèa ká va jú zjedno du še nie ko mu -
ni ká cie a „jasnejšie vz�a hy“ v ce -
lom pro ce se. Sa mozrejme, najdô -

le ži tejšie bu de, ako zme ny prijmú
žiada te lia o rekreá cie. Prax nad-
chádza jú cej zimnej se zó ny to
uká že na pl no, po znat ky po tom

mô žu pre mietnu� do ko rekcií sys -
té mu. Predbežne je pre záujem-
cov vše li èo jedno duchšie – sa mo
vypåòa nie tla èi va, kde už nie je po-
trebné napríklad zhá òa� pe èiatku
rekreaènej ko mi sie. Aj pre bu dú -
ce ho hos�a bu de ko mu ni ká cia
pria mo so za ria de ním urèi te jed -
no duchšia, pria mo èia rejšia, ako
so za mestnanca mi odde le nia na
mi nisterstve.

Ešte tie pe nia ze…
Za tia¾ te da všetko nasvedèu je

to mu, že sekcii sa po da ri la dob rá
vec. Ostá va uro bi� dru hý krok: ce -
lý sys tém pre vies� do elektro -
nickej po do by a na po ji� ho na
SAP. Pod¾a odborní kov to z tech -
nic ké ho h¾a diska nie je žiaden
pro blém, ale, prizná va ge ne rálny
riadi te¾, je to otáz ka pe òa zí, kto ré
za tia¾ na ten to úèel sekcia ne zí -
ska la. Neostá va, než dú fa�, aby
sa aj tá to služ ba pre vlastných za -
mestnancov do stala na úro veò
hodnú XXI. sto ro èia.

Pe ter Onde ra

Spo kojnejší mô žu by� úradní ci na mi nisterstve i ma nažment ho te lov, ale najmä hostia

Rezort urobil dobrý krok správnym smerom

Majstrovstvá MV SR v rám ci MMM 2015 Ko ši ce

Ako je zrejmé z pub li ko va né ho roz ho vo ru s Ing. Igo rom
Ba ïu rom, ve dú cim odde le nia rekreaènej sta rost li vos ti
MV SR, perso nálna sekcia v dvoch eta pách uro bi la zme-
ny k zjedno du še niu sys té mu pri de ¾o va nia rekreaèných
pouka zov pre za mestnancov MV SR. Kto na vlastné oèi
vi del, ako sa zo pár za mestnancov tohto odde le nia mo ri lo
so zá ¾a hou pa pie rov pri spra cú va ní rekreaèných po núk
za nepretrži té ho vyzvá òa nia te le fó nov sto viek záujemcov,
po ve dal si: Najvyšší èas na zme nu!

V prvú októbro vú ne de ¾u, 4.
októbra 2015 sa v Ko ši ciach
usku toènil 92. roè ník Medzi ná -

rodné ho Ma ra tó nu Mieru. V rám ci
ne ho Športo vý klub po lí cie Po li -
cajná ško la Ko ši ce, SOŠ PZ Ko ši -

ce, UNI TOP a rek lam ní partne ri
or ga ni zo va li 9. roè ník Majstro-
vstiev re zor tu MV SR /po li caj ti,
obèianski za mestnanci, HaZZ/
na tra tiach ma ra tón a polma ra -
tón.

ŠKP PŠ Ko ši ce za bez pe èil
pre te ká rom re gistro va ným za MV
SR uby to va nie, obèerstve nie a
ce ny pre pre te ká rov na me dai lo -
vých miestach v kaž dej ka te gó rii.
Celko vo sa prihlá si lo v rám ci
Majstrovstiev MV SR 50 pre te ká -
rov, èo je za tia¾ najvyšší po èet
bežcov.

Pe ter Bonk, ŠKP Po li cajná
ško la Ko ši ce

Vý sled ky pre te ká rov MV SR:
Ma ra tón mu ži:
1. miesto Mi ro slav ILAVSKÝ AŠK Slá via Tr na va 02:46:07
2. miesto Ró bert VA LI ÈEK TJ Obal Ser vis Ko ši ce 02:48:32
3. miesto Ma rek VID LIÈ KA ŠKP Le vi ce 02:48:50

Ma ra tón že ny:
1. miesto De ni sa KUŠNIE RO VÁ AŠK Slá via Tr na va 03:24:13
2. miesto Len ka KRÁ LOVSKÁ  Mi cha lovce 03:58:32

Polma ra tón mu ži:
1. miesto To máš KA MAS MV SR 01:19:46
2. miesto Pe ter HA LA GARDA MV SR 01:22:38
3. miesto Lu káš ZÁ MEÈNÍK MV SR 01:25:01

Polma ra tón že ny:
1. miesto Lu cia KA MENSKÁ BŠK B.Bys tri ca 01:30:59
2. miesto Kristí na RESSLO VÁ MV SR 01:44:09
3. miesto Li bu ša RANDLO VÁ  Pe zi nok 01:52:59

Ve dú ca Sig ná lu Pieš�a ny M. Va lento vá: „Ná pad je skve lý“

GLO SA
Na smiech? Nie, do pla èu!

Víťazky ženského polmaratónu

Rekreačné zariadenie MV SR Kremenec v Tatr. Lomnici

Viťazi mužského maratónu
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So svo jím štvorno hým zve -
rencom FO Xom, ple me na bel gic -
ký ovèiak va rie ty ma li nois, no si te -
¾om vý konnostnej ka te gó rie IPO–

3, sú �a žil v ka te gó rii jednotlivcov
pod¾a IPO (Medzi ná rodný skú -
šobný po ria dok) v troch už tra -
dièných disciplí nach: sto pa, po-

slušnos� a obra na. V kaž dej z tý-
chto dis cip lín mô že sú �a žia ci zís-
ka� 100 bo dov,
pri èom o je ho ko -
neènom umiest-
ne ní roz ho du je
cel ko vý sú èet
zís ka ných bo dov.
V sú �a ži ná -
rodných druž-
stiev bo du jú tra ja
najlepšie umiest-
ne ní re pre zen -
tan ti.

Náš ko le ga v
celko vom súète
do sia hol 283 bo -
dov, a tak si me-
dzi 134 pre te -
kármi vy bo jo val
ve¾ mi pekné
šieste miesto v
sú �a ži jednotliv-
cov. Repre -
zentaèné druž -
stvo slo venskej
športo vej ky no ló -
gie si v konku -
rencii 43 kra jín
vy bo jo va lo ko -
lektívny ti tul
Majstri sve ta, èím
po ra zi lo aj
športo vo–ky no lo -
gicky ve¾mi vyspe lé štá ty, ako na-
pr. Ne mecko a Ra kúsko.  

* * *

Pre doplne nie športo vej a slu -
žobnej ky no lo gickej èin nos ti kpt.

Mgr. Pav la ŠLA HO RA uvádza me
struè ný preh¾ad je ho najväèších
úspe chov:

Majster sve ta FCI – IPO 2013 v
sú �a ži družstiev, 

Vi ce majster sve ta FCI – IPO
2014 v sú �a ži družstiev,     

Majster SR ŽP (že lezniènej po -
lí cie v sú �a ži vše stran ných psov), 

Dvoj ná sob ný Majster SR v
špe ciálnych pa cho vých prá cach v
sú �a ži družstiev v r. 2013 a 2014,

Dvoj ná sob ný Majster SR BO
(bel gic kých ovèia kov) v r. 2009 a
2012,

Majster SR ZŠK FCI (Zvä zu
športo vej ky no ló gie SR zaèle ne -
nej vo Fe de ra tion Cy no lo gi que In -
ter na tio nal) všetkých ple mien v r.
2014,

Troj ná sob ný Majster KR PZ v
Nitre vo vyh¾a dá va ní drog…

Ko le go vi kpt. Mgr. Pav lo vi
ŠLA HO RO VI ïa ku je me za ší re nie
dob ré ho me na slo venskej športo -
vej a slu žobnej ky no ló gie do ma, i
v za hra ni èí.

Mgr. Pe ter Ne volný
Snímka Ivan Ga ba¾

Slo vá ci sú majstri sve ta v športo vej ky no ló gii!
V dòoch 10. až 13. septembra 2015 sa ko na li vo
švajèiarskom De lé monte XXV. majstrovstvá sve ta FCI –
IPO všetkých ple mien. V repre zentaènom tí me Slo venskej
re pub li ky sú èasne za stu po val a re pre zen to val aj Po li cajný
zbor Slo venskej re pub li ky po li cajný odbo rár kpt. Mgr. Pa -
vol ŠLA HOR, slu žobne za ra de ný ako ve dú ci odde le nia
slu žobnej ky no ló gie od bo ru po riadko vej po lí cie OR PZ v
No vých Zámkoch.

Kpt. Pa vol Šla hor s Fo xom (OR PZ No vé Zám ky) zo 134 pre te ká rov šiesty na sve te

Úsporné parkovanie vozidiel na Azúrovom pobreží (Francúzsko)
po nedávnom prívalovom daždi                                       snímka: web

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la

je 1. novembra 015

Redakcia



OZ KO VO sa už nieko¾ko
ro kov sna ží na Slo ven -

sku odštarto va� de ba tu o zni žo -
va ní zá kon né ho 40–ho di no vé -
ho pra covné ho týžd òa. Aj na-
priek to mu, že to to opatre nie by
pri nieslo zní že nie ne za mestna -
nosti a zvý še nie pro duk ti vi ty i
spo kojnosti za mestnancov,
ako si tieto ná vr hy vždy odzne jú
pri výkri koch „ana ly ti kov“ pl -
ných hlú posti o ko mu nizme a
likvi do va ní podni ka te¾ské ho
prostre dia. Tre ba si len spo me -
nú�, ako v ro ku 1918 za vie dol
pre zi dent a fi lo zof T. G. Ma sa -
ryk a je ho vlá da v Èes ko slo ven -
sku osemho di no vý pra covný
èas, ako v prvej kra ji ne na sve -
te. Vte dy tiež „ana ly ti ci“ vykri -
ko va li, že na sta ne ko niec sve ta
– ako si ne na stal…

Zá konník prá ce brz dou?
Ako kaž dý rok, aj tento raz vy -

šiel z dielne WEF (World Eco no -
mic Fo rum) rebrí èek konku -
rencieschopnosti. Pri hodno te ní
nášho umiestne nia v tom to reb -
ríèku ako si ana ly ti ci presta li spo -
mí na� vraj škod li vý zá konník prá -
ce. Pre èo ale, keï doteraz bol ni -
mi po va žo va ný za hlavnú brzdu
na šej konku rencieschopnosti?
Ne bu de to tým, že aj napriek
sprísne niu zá konní ka prá ce sme
sa po su nu li v rebríèku vpred?

Ak by „ana ly ti ci“ zno va opa ko -
va li doteraz mi li ón krát opa ko va né
mantry o škod li vos ti nášho zá -
konní ka prá ce, tak by sa usvedèi li
zo lži. Už v ho re uve de nom blo gu
som vysvetlil, že na še pra covné
prá vo má len mi ni málny vplyv na
umiestne nie Slo ven s ka v tom to
rebríèku, pri èom mno hé kra ji ny,
kto ré ma jú omno ho prísnejšie pra -
covné prá vo (Ra kúsko, Belgicko,
Francúzsko, Dán sko, Švajèiar -
sko, atï) sa v tom to rebríèku
umiest òu jú na podstatne lep ších
miestach. Pod¾a aktuálne ho reb -

ríèka konku rencieschopnosti sú
hlavné pro blé my na šej eko no mi ky
niekde celkom inde, ako v na šom
pra covnom prá ve.

Prá ca a chu do ba
V na šej spo loènosti prevlá da

ná zor, že ¾u dia si za vlastnú chu -
do bu mô žu sa mi, že sa má lo sna -
ži li, nevzde lá va li, že na se be má-
lo pra co va li. Áno, na jed nej stra ne

je prav da, že èím vyššia sna ha a
vzde la nie, tým sú vyhliadky na
upadnu tie do chu do by menšie,
ale aj napriek to mu nie je ani sna -
ha a ani vzde la nie ga rantom to ho,
že do chu do by neupadne te.
Pod¾a štú die ETUI (Euro pean Tra -
de Uni on Insti tu te) ani za mestna -
nie, ani vzde la nie pred chu do bou
nechrá nia. Najvyšší re la tívny ná -
rast ohro ze nia chu do bou bol me-
dzi rokmi 2008–2012 za zna me na -
ný medzi za mestna ný mi (za -
mestnanci a živ nost ní ci) do konca
aj u ¾u dí s vyššou kva li fi ká ciou. Èo
je priam alarmu jú ce, najvyšší ná -
rast ohro ze nia chu do bou bol za -
zna me na ný medzi za mestna ný mi
na pl ný úvä zok.

Prí èin upa dá va nia oby va te¾ -
stva do chu do by je viace ro, pri -
èom by sa na tú to té mu da li na pí -
sa� aj ce lé kni hy. My si po vie me,
len èo spô so bu je zvý še ný ná rast
ohro ze nia chu do bou medzi za -
mestna ný mi. Tým problé mom je
tlak na zni žo va nie nákla dov prá ce
a obmedzo va nie ko lektívnych
práv za mestnancov. Ide o tak zva -
ný so ciálny dum ping, kto rý za èí na
by� v Euro–atlantickom priesto re
ve¾kým problé mom. Pro ti fe no mé -
nu so ciálne ho dumpingu sa vy slo -
vi li aj de le gá ti kon gre su ETUI v
Pa rí ži. Pod¾a de le gá tov kon gre su
normálnym pra covným po me rom
má by� prá ca so zmlu vou na do bu

neurèi tú a nie rôzne alterna tívne
for my prá ce a pra covných po me -
rov, kto ré sú len jed nou z mno -
hých fo riem so ciálne ho dumpin-
gu.

De ba ta o mi ni málke
Keïže sa už dlhšie de ba tu je

oh¾a dom mi ni málnej mzdy, a nie
vždy pocti vo a pravdi vo, tak si
prejde me ne ja ké zamlèa né fak ty:

Slo ven ská pro duk ti vi ta pre po èí ta -
ná cez PPP (pa ri ta kúpnej si ly) je
vyššia ako v Južnej Kó rei, Iz ra e li,
Por tu gal sku a Po¾sku a pri tom na -
ša mi ni málna mzda, tiež pre po èí -
ta ná cez PPP, je opro ti týmto kra -
ji nám nižšia. Ale pozri te sa na
Slo vin sko, Ja pon sko a No vý Zé -
land. Ich pro duk ti vi ta je len mierne
vyššia ako tá na ša, ale ich úro veò
mi ni málnej mzdy je plus–mí nus
dvoj ná sob ná.

Hlavným argu mentom pro ti
zvy šo va niu mi ni málnej mzdy zo
stra ny za mestná va te ¾ov a „ana ly -
ti kov“ je tvrde nie, že zvy šo va nie
mi ni málnej mzdy zvy šu je ne za -

mestna nos�. Nech už má te ná zor
na výš ku mi ni málnej mzdy u nás
aký ko¾vek, nikto ne mô že ani len
ná ho dou vyslo vi�, že tá na ša mi ni -
málka je pri vy so ká. Tí, èo to
tvrdia, nech sa idú pozrie� do Au -
strá lie, kde je najvyššia no mi -
nálna mi ni málna mzda na sve te,
ale bo na už spo mí na ný No vý Zé -
land, kde je najvyšší po diel mi ni -

málnej mzdy na prie mernej mzde
na sve te a predsa tam miery ne -
za mestna nosti ne vystre li li k ne be -
siam – aj napriek ve¾ké mu po die-
lu má lo vzde la né ho do mo ro dé ho
oby va te¾stva. Pod¾a na šich „ana -
ly ti kov“ ma li už ta mojšie eko no mi -
ky dáv no skra cho va� – ne chá -
pem, pre èo doteraz fungu jú…
Od bo ro vá orga ni zo va nos�
Ne dáv no som natra fil na kni hu

z dielne pro fe so ra Uni ver zi ty Not-
re Da me Benja mi na Radcliffa s
názvom The Po li ti cal Eco no my of
Hu man Happi ness: How Vo ters'
Choi ces De termi ne the Quali ty of
Li fe. Pro fe sor Radcliff sa vo svo jej

kni he zaobe rá ¾udským š�astím a
tým, ako si to to svo je š�astie do -
ká že me sa mi ovplyvòo va�. Na-
ozaj zaují ma vá kni ha, v kto rej ma
za uja lo je ho tvrde nie, že èím je v
kra ji ne vyššia od bo ro vá orga ni zo -
va nos� za mestnancov, tak tým je
aj vyš ší po cit š�astia oby va te ¾ov. A
naozaj je zaují ma vé, že vo všet-
kých rebríèkoch, kto ré hodno tia
ži votnú úro veò a š�astie oby va te -
¾ov sa opa ko va ne umiestòu jú kra -
ji ny, kto ré sú aj v èe le rebríèkov
odbo ro vej or ga ni zo va nos ti. Sa -
mozrejme, že ne jde o èis to kau-
zálny vz�ah, pre to že v niekto rých
to ta litných/au to kra tic kých kra ji -
nách sve ta je ešte aj dnes 100%
od bo ro vá orga ni zo va nos� a pred-
sa by tam asi žiaden Euró pan so
zdra vým ro zu mom nechcel ži�. Tu
ide skôr o fakt, že vy so ká od bo ro -
vá orga ni zo va nos� vo vyspe lých
de mo kra tic kých kra ji nách na zna -
èu je aj vy so ký po diel obèianskej
parti ci pá cie na ve ciach ve rejných,
èo ovplyvòu je sa motnú ži votnú
úro veò, ale aj mieru uspo ko je nia
oby va te¾stva.

(Ján Košè, blog SME, krá te né)

Po li caj ti v Ra kúsku zaènú no si� te lo vé ka me ry

Skú šobne za ène ka me ry no si�
viedenská po lí cia. Pre iné ob las ti
ešte ne bol sta no ve ný ter mín, od

kto ré ho bu dú no si� po li caj ti tú to
no vin ku.

Te lo vé ka me ry sú na vrh nu té
tak, aby za zna me ná va li ob raz a

zvuk a po skyt li „komplexnú do ku -
mentá ciu“. Pod¾a ho vorcu po lí cie
by ma li ka me ry po môc� v si tuá -
ciách, kde sa dá predpokla da�, že
dôjde k eska lá cii ná si lia. O ich po -
uží va ní sa za èa lo ho vo ri� po de -
monštrá cii vo Viedni v má ji 2014.
Vte dy po lí ciu ob vi ni li z to ho, že bi li
de monštrantov „hla va–  ne hla va“.
Ka me ry bu dú no si� aj niekto rí vä -
zenskí do zorco via. Te lo vé ka me ry
už pozna jú po li caj ti vo Francúz -
sku, Ne mecku a USA.

(www.niesomdo ma.eu)

Ra kúska po lí cia za ène no si� ka me ry ako sú èas� svojho
oble èe nia v testo va com progra me od ja nuá ra 2016 ro ku.
Ka me ry ma jú po môc� po li cajtom zba vi� sa obvi ne ní ale bo
do ká za� ne ka lé prak ti ky po lí cie. Na hráv ky z ka mier sa bu -
dú použí va� ako ná stroj pri vy šetro va ní zlo èi nov. Vïa ka
ka me rám by ma li by� vy šetre né ne ka lé prak ti ky po lí cie,
ale aj ochrá ni� po li cajtov v prí pa de vy mysle ných obvi ne -
ní.
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VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
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Čiastka 72
77. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Gama“

Čiastka 73
78. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa vyhlasuje
bezpečnostné opatrenie „nelegál-
na migrácia“

Čiastka 74
79. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o prerozdelení parko-
vacích miest v objekte Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na Ra-
čianskej 45 v Bratislave

Čiastka 75
80. Nariadenie Prezídia Policaj-

ného zboru o farebnom vyhotovení
služobných cestných vozidiel s oz-
načením príslušnosti k Policajné-
mu zboru

Čiastka 76
81. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o rozpracovaní úloh z

Koncepcie boja proti extrémizmu
na roky 2015 – 2019 na podmienky
Prezídia Policajného zboru

Čiastka 77
82. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy a previerkových strelieb
príslušníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky zaradených do II.
výcvikovej skupiny v opravných
termínoch

Čiastka 78
83. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy  príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky zaradených
do I. výcvikovej skupiny 

Čiastka 79
84. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Modrá 24“

Čiastka 80
85. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „LUXCAR“

Smú toèné ozná me nie
S hlbo kým zármutkom ozna mu je me, že dòa 19. septembra

2015 nás vo ve ku 60 ro kov na vždy opus til bý va lý ko le ga

plk. JUDr. An ton Kršiak /1955–015/
Na po sle dy pô so bil vo funkcii riadi te ¾a skrá te né ho
vy šetro va nia OR PZ v Ri mavskej So bo te. Po 36
ro koch služ by v Po li cajnom zbo re v ro ku 2010 odi -
šiel do výslu ho vé ho dô chodku.

Èes� je ho pa miatke!

Lú èi sa ko lektív OR PZ Ri mavská So bo ta a OR PZ Re vú ca

Ne mecký mi nister
vnútra k imigrantom

Ute èen ci ma jú prá vo na to,
aby sa s ni mi zaobchádza lo
dôstojne a s rešpektom, mu sia
však dodržia va� zá ko ny, ne-
smú kla ma� úra dom a vy vo lá -
va� kon flik ty v uby tovniach, vy -
hlá sil pri pre ro kú va ní zá ko nov
mi nister vnútra Tho mas de
Maizié re, kto rý ozna èil za ne -
pri ja te¾né mno žia ce sa prí pa dy
hro mad ných bi tiek medzi mi-
grantmi po chádza jú ci mi z rôz-
nych kra jín a vyzná va jú ci mi
od liš né ná bo ženstvo. Zdô raz -
nil tiež, že migranti nesmú ma�
neskromné po žia davky a ne -
mô žu si vy be ra�, kam ich v Ne -
mecku umiestnia. „Chcem tiež
ute èencom po ve da�: Áno,
niek to ré uby tovne nie sú po ho -
dl né, mno hé sú preplne né.
Ale, pro sím, ne robte si prí liš
vy so ké ná ro ky,“ vy hlá sil mi -
nister za búrli vé ho aplau zu po-
slancov.

(Denník N, 1. 10. 2015)

Rú ca nie mý tov…


