NA HORÚCU
TÉMU

Otvorený list
ministrovi vnútra

DVE STRANY
MINCE
Dve strany mince dnes tvoria na
jednej strane mzdy a na druhej strane
životné náklady. Náš vstup do EÚ a
opatrenia vlády v oblasti decentralizácie
verejnej správy, ako aj privatizácie v
oblasti monopolov /(energetika, plyn,
elektrina, pohonné hmoty) sa podpisujú
na raste cien miestnych daní a v
konečnom dôsledku životných nákladov.
Ak sa dnes pohybujem v krajinách
EÚ môžem kľudne povedať, že v oblasti
cien sme sa prakticky vyrovnali. Túto
stranu mince naša vláda zvládla. Ak sa
však pozriem na druhú stranu - cenu
práce, tam už to zďaleka nie je také
ružové. A pokojne môžem povedať, že
naše mzdy patria medzi najnižšie v EÚ.
Spôsob akým sa tieto otázky riešia
zapríčiňuje, že sa pomaly prepadávame
v rezorte aj v porovnaní s rastom
priemernej mzdy v hospodárskej sfére.
To, čo zažívame tento rok v oblasti
miezd občianskych pracovníkov už
prekročilo hranice únosnosti, absolútne
bez odmien, bez rastu osobného ohodnotenia a premietnutie valôorizácie u
štátnych zamestnancov do zníženia platového vyrovnania. Situácia nie je
ružovejšia ani v oblasti policajných platov, kde s výnimkou "špecialistov", na
ktorých sme si našetrili, nenarástol nikto. (Aké zvýšenie priniesla valorizácia a
o čo boli okresané nadčasy, si vie každý
spočítať individuálne.)
Poviete si, čo sa dá robiť, bol zlý
rok. Máme vlastne šťastie, že nakoniec
po posledných úpravách rozpočtu bude
vôbec na výplaty. Že ste v tomto roku
mali životné alebo pracovné jubileum?
Máte smolu, nie sú peniaze. Za čo by
ste ich vlastne chceli, veď vernosť firme
sa už medzi "profesionálmi" nenosí,
cenu majú noví ľudia. Čo s tým budeme robiť v nasledujúcom období? To je
správna otázka a dúfam, že na ňu majú odpoveď obidve strany - OZP i
zamestnávateľ - a uvítal by som, keby
sa zhodli na spoločnej a takej, čo by
ľuďom pomohla. Nie v priemere, ale
merať by sme mali začať tak, aby ani
spodná latka rebríka platov nebola pod
hladinou reálnych životných potrieb.
Aká je to? No na úvod by sme to mohli
skúsiť definovať - spoločne so zamestnávateľom, bez prehliadania tých, čo
stoja na tej spodnej priečke. Urobili pre
tento rezort mnohokrát viac, ako tí čo
prídu zboku a chvíľu postoja na nejakej
vrchnej priečke. Nie je to však iba ich
vina. Je to aj v nás odborároch.
Potrebné je kráčať s dobou a vždy mať
na pamäti, že sme zodpovední voči tým,
čo nám dali dôveru. To, že skladáme zo
svojej činnosti účty, je povinnosť, našim
programom nemôžu byť prázdne sľuby
a spomienky na minulosť. Miesto
funkcionára nie je miesto na odpočinok
a sladký spánok po úspešných voľbách.
Ak je členská základňa zrelá, zobudenie
v takomto prípade musí byť tvrdé.
Ako ďalej v otázkach, ktoré nás
trápia? Pokrok môžeme dosiahnuť
spoločným definovaním problémov a
hľadaním ich riešenia. List ministra vnútra pána Vladimíra Palka, ktorý uverejňujeme v tomto čísle na strane 2
chápem ako podanú ruku v tomto
smere. Dúfam však, že to takto chápe
aj manažment ministerstva vnútra.
Miroslav Litva, predseda OZP v SR

UPOZORNENIE !
Vážení čitatelia,
redakčná uzávierka decembrového
čísla mesačníka POLÍCIA bude

10. decembra 2004
preto príspevky, ktoré budú do redakcie doručené po tomto termíne bude
možné uverejniť až v januárovom čísle
mesačníka POLÍCIA.
Redakcia
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V Bratisla
a toho
u usk
Bratislavve sa dňa 29. októbr
októbra
tohotto rok
roku
uskutočnil
utočnil IV.
IV. zjazd Odboro
Odborového zväzu
zväzu polípolície v SR. Delegáti zastupujúci
zastupujúci všetkých
všetkých 77
77 základných organizácií
organizácií Odboro
Odborového zväzu
zväzu polície
v SR nielen bilancov
všetkým
tkým hľadali
bilancovali obdobie od predošlého
predošlého zjazdu, predo
predovše
hľadali východiská
východiská
riešení problémo
problémovv súčasnosti pre
pre obdobie po zjazde.

IV. zjazd Odborového zväzu polície v SR

PROBLÉMOM SA POSTAVIŤ A ZDOLAŤ ICH
V bratislavskom hoteli Sorea sa
29. októbra tohoto roku uskutočnil IV.
zjazd Odborového zväzu polície v SR.
Najvyšší orgán OZP v SR po šiestich
rokoch od ostatného zjazdu bilancoval výsledky uplynulého obdobia a vychádzajúc zo získaných skúseností
hľadal východiská zo súčasného
stavu a riešenia do budúcnosti.
Rokovanie sa nieslo v duchu hesla
zjazdu "Odborový zväz polície v SR ochranca práv a sociálnych istôt policajtov a zamestnancov MV SR"
Prítomných 136 delegátov zastupovalo 77 základných organizácií nášho
odborového zväzu.
Zjazdu predchádzala slávnostná
recepcia v predvečer jeho konania, na
ktorej si delegáti aj hostia v neformálnej atmosfére vymieňali pracovné aj
odborárske skúsenosti. Kolegovia zo
zahraničia porovnávali realitu svojho
policajného života s tou našou.
Hľadali sa riešenia, diskutovalo sa,
presviedčalo. Pokojne i vášnivo,
možnosť výmeny názorov využívali
mnohí dlho do noci.
Oficiálne otvoril IV. zjazd OZP v SR
podpredseda OZP v SR Marián
Magdoško, ktorý moderoval celé rokovanie zjazdu, a privítal delegátov aj
hostí na tomto vrcholovom podujatí
Odborového zväzu polície v SR.

AKTUÁLNA
MYŠLIENKA

V úvodnom príhovore predseda
OZP v SR Miroslav Litva privítal hostí,
ktorých "vidíme veľmi radi, lebo sú to
ľudia, ktorých poznáme z nášho života, stretajú sa v našej činnosti a budem veľmi rád, keď si vypočujú to,
ako žije odborový zväz, akými problémami sa trápi, aby nám vedeli aj v
svojej ďalšej činnosti potom pomôcť",
povedal. Pozvanie zúčastniť sa zjazdu
prijali pán Heinz Kiefer prezident
EuroCOPu, pán minister vnútra
Vladimír Palko, pán Ivan Saktor, prezident Konfederácie odborových zväzov
v Slovenskej republike, poslanec NR
SR pán Robert Fico, poslankyňa NR
SR pani Dagmar Bollová,v zastúpení
prezidenta Policajného zboru pán
prvý viceprezident Jaroslav Spišiak a
delegácie odborových zväzov - česká
delegácia pod vedením predsedu pána Martina Jansu, delegácia policajných odborov Slovinska pod vedením
pána Branka Praha, delegácia policajných odborov Ukrajiny pod vedením
Vladimíra Nikolajeviča Vareničeva,
predseda odborového zväzu ZVJS pán
Marek Mikláš.
Po privítaní sa už rozbehla pracovná časť zjazdu zvolením pracovného predsedníctva (v zložení Litva
Miroslav, Lehocký Jozef, Magdoško
Marián, Dvorský Štefan, Harvát

Dušan, Medera Jaroslav, Molnárová
Mária), návrhovej komisie (Mekiňa
Pavol, Michalik Pavol, Šandor
Ladislav, Repel Jozef, Leder Peter),
mandátovej komisie (Urbánek
Eduard, Gračik Ladislav, Bagi Dušan)
a tlačovej komisie (Kotz Juraj,
Michalčík Pavol, Začková Vanda).
V Správe o realizácii programu
Odborového zväzu polície v
Slovenskej republike prijatom na III.
zjazde OZP v SR (jej znenie prinášame
na s. 3) priblížil delegátom predseda
Miroslav Litva historický vývoj, ktorým
prešiel OZP v SR a problémy, ktoré
počas tohoto obdobia musel riešiť.
Správa sa venovala aj súčasnej
situácii a aktuálnym problémom,
ktoré musí odborový zväz riešiť nielen
v súčasnosti , ale aj do budúcnosti.
Nadväzujúc a reagujúc vo svojich
vystúpeniach na predrečníka
poslankyňa NR SR Dagmar Bollová aj
poslanec Robert Fico prisľúbili
odborárom a OZP v SR svoju podporu. Hostia, ktorí sa prihovorili
delegátom zjazdu, všetci ocenili prácu
odborov uznávajúc jej opodstatnenosť a nevyhnutnosť. (Vystúpenia
hostí prinášame v tomto čísle
POLÍCIE).
POKRAČOVANIE NA STRANE 2

Vážený pán minister vnútra,
vážim si Vás ako kresťana a zároveň
ako ministra vnútra. Vaše postoje
voči zločinnosti, úsilie byť nekompromisný a sám byť dôsledný vo svojich
rozhodnutiach, mi Vás dávajú ako
vzor konania a správania sa. Som
policajt v uliciach a bol som nadšený
myšlienkou reorganizácie PZ, lebo
podmienky v spoločnosti sa po
revolúcii zmenili a bolo na čase sa
nezamýšľať nad percentuálnym
plnením plánov, ale spokojnosťou
občanov s našou prácou a občana
postaviť na prvé miesto.
Pracujem v odbore poriadkovej
polície a Vaša myšlienka reorganizácie prezentovaná vo forme nariadení
ma presvedčila o múdrosti
myšlienky a určení smeru, ako sa
polícia bude uberať v najbližších
rokoch. Som na svoju prácu veľmi
hrdý a preto som sa rozhodol Vám
tento list dnes napísať. Som
presvedčený, že nie ste pravdivo informovaný od svojich podriadených
ako sa im podarilo Vašu reorganizáciu dostať do stavu beznádeje a
sklamania.
Stručne Vám uvediem, že ako
poriadkový policajt na oddelení
prvého typu som bol pred reorganizáciou na úseku policajného preverovania, kde som okrem iných
úloh preveroval neznámu trestnú
činnosť v trestnej sadzbe do troch
rokov. V prípade zistenia totožnosti
som vec postúpil vyšetrovateľovi a
tento ju sprocesnil a predložil cestou
prokuratúry súdu. Dnes sa práca
vykonáva tým istým spôsobom, len s
tým rozdielom, že po zistení
páchateľov vec nepredkladám
vyšetrovateľovi, ale policajnému
orgánu. Celú túto prácu vykonávam
na úkor priestupkov, lebo v mesiaci
mám dve služby na spracovanie
pridelených priestupkových spisov a
iných písomností a zbytok mám
odslúžené ako realizátor, ktorý prijíma oznámenia o trestných činoch a
preverujem ich za účelom zistenia
páchateľa. Iste Vám nemusím
zdôrazňovať, čo všetko plní poriadková polícia, že bez našej účasti sa
nezaobíde žiadna akcia, či už je to
kultúrno-spoločenského charakteru,
či súčinnostného charakteru,
zákroková činnosť, doručovanie písomností, asistencie, predvádzanie
osôb a podobne.
Preto, aby som zrýchlil svoju
prácu, kúpil som si počítač, ktorý
využívam v práci, lebo služobné počítače boli odovzdané OSV. Do práce
chodím skôr a neskôr odchádzam,
aby som stihol svoju prácu, lenže
bolí ma skutočnosť, že prídem na
miesto, kde mam potrebuje občan s
mešakaním a to nie kvôli mojej
neschopnosti, ale kvôli návalu práce
a malého počtu kolegov. Moje snahy
o zmenu vzťahu občana ku mne ako
policajtovi sú bezvýsledné, lebo po
meškaní na miesto oznámenia
občan vo mne vidí darmožráča, ktorý
žije z jeho daní a jemu sa nevenuje.
Poraďte mi ako mu mám vysvetliť,
že nie ja, ani minister, ale moji nadriadení nepočúvajú naše návrhy ku
skvalitneniu práce, aby trestné veci
aspoň teraz v začiatkoch si podelili
medzi seba ÚJKP, ktorý zastrešuje
vyšetrovačku, kriminálku a skrátené
vyšetrovanie, lebo poriadková polícia
viac už nemôže urobiť.
Veď o tom, že poriadková polícia
nemala mať až taký podiel na realizácii trestnej činnosti svedčí podľa
mňa aj novela § 17 Zák. č. 171/93
Z. z., lebo predvádzanie k trestnej
činnosti bolo z uvedeného paragrafu
vypustené. Mali sme len získavať informácie k trestnej činnosti v zmysle
§ 17 Zák. č. 171/93 Z. z..
POKRAČOVANIE NA STRANE 2

Kto chce vládnuť iným, musí mať najprv pod kontrolou sám seba.
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Rokovanie EuroCOPu v Barcelone
V dňoch 15. - 16. 11.2004 sa
konalo jesenné zasadnutie Výboru
EuroCOPu v Barcelone. Súčasťou
rokovania boli štandartné body týkajúce sa chodu EuroCOPu (ďalej "EC")
ako je čerpanie rozpočtu 2004,
schvaľovanie rozpočtu na rok 2005,
správy pracovných komisií o činnosti
za predchádzajúce obdobie.
Súčasťou zasadnutia boli aj voľby
nových viceprezidentov. Za viceprezidentov boli zvolení Clint Elist
(Policajná federácia Anglicko a Wales)
pre zabezpečovanie spolupráce s RE
a EP a Manuel Lopez (Fespol) so zameraním na otázky financovania činnosti EC. Správy pracovných komisií
boli podané v oblastiach "Bezpečnejšia práca policajtov" a "Biela

kniha" (o sociálnom zabezpečení policajtov). To, čo ma na zasadnutí EC mimoriadne zaujalo, bola správa o demilitarizácii Guardia civil v Španielsku
a jej vyňatí spod vojenskej jurtisdikcie,
ktoré sa realizuje v súčasnej dobe. Ak
sa Španieli rozhodli prelomiť tradíciu
a zrušiť podriadenie Guardia civil pod
vojenskú jurisdikciu s poukázaním na
význam a dôležitosť tohoto kroku pre
prácu polície a pre občana, o to čudnejšie znie presviedčanie ministra
spravodlivosti pána Lipšica v tejto
oblasti.
V rámci zasadnutia mal prednášku na tému "Ľudské práva policajtov a policajná etika" prof. Amadeo
Recaseus Brunet z Barcelonskej univerzity, ktorý je považovaný za otca

policajného kódexu RE. Jeho vystúpenie a výklad najmä v oblasti článku
13. časti IV. Organizácie štruktúr polície o potrebe podriadenia polície civilným štruktúram ako dôležitej podmienke naplnenia základného poslania polície v demokratickom štáte - a
to je služba občanom. Zároveň
poukázal na mimoriadny význam
oddelenia úloh vo vnútornej a vonkajšej obrane štátu, a jasného
vymedzenia úloh armády a polície.
Záver, ktorý vyznel z jeho vystúpenia
je, že nikto, kto si preštuduje "Kódex
polície RE" a stotožní sa s ním,
nemôže podporiť podriadenie polície
vojenskej jurisdikcii.
Miroslav Litva
predseda OZP v SR

UZNESENIE
IV. Zjazdu OZP v SR, konaného dňa 29.10.2004
1. IV. Zjazd OZP v SR, konaný dňa 29.10.2004 prerokoval a schválil:
a) správu o realizácii Programu OZP v SR prijatého na III. Zjazde OZP v SR
b) správu revíznej komisie Výboru OZP v SR o svojej činnosti od III. Zjazdu OZP v SR
c) návrh Programu OZP v SR po IV. Zjazde OZP v SR
d) návrh Stanov OZP v SR
2. IV. Zjazd OZP v SR ukladá:
A/ Rade predsedov
a) vyhodnotiť pripomienky, návrhy a podnety z rokovania a diskusie na IV. Zjazde OZP v SR a tieto zapracovať do Programu OZP v
SR po IV. zjazde
Termín: do konca roka 2004
b) schválený Program OZP v SR po IV. Zjazde OZP v SR realizovať v časových obdobiach, ktoré budú zhodne prispôsobené so sociálnym a ekonomickým vývojom spoločnosti
Termín: do konania V. Zjazdu OZP v SR
c) zvolať zasadnutie Rady predsedov OZP v SR, na ktorom v zmysle Stanov OZP v SR zvoliť predsedu a podpredsedov OZP v SR
Termín: do 30.11.2004
d) zabezpečiť knižné spracovanie a tlač schválených Stanov a Programu OZP v SR pre potreby členskej základne.
Termín: do 31.12.2004
B/ Delegátom IV. Zjazdu OZP v SR
a) informovať všetkých členov ZO OZP v SR o priebehu a záveroch rokovania IV. Zjazdu OZP v SR na najbližších členských
schôdzach.
Termín: do 31.12.2004
b) zodpovedne a dôsledne realizovať schválené dokumenty IV. Zjazdu OZP v SR Stanovy a Program OZP v SR po IV. Zjazde OZP v
SR
Termín: do konania V. Zjazdu OZP v SR
C/ Vedeniu OZP v SR a tlačovej komisii
doručiť schválené vyhlásenie všetkým členom vlády a všetkým poslancom NR SR.
Termín: v najbližší pracovný deň

IV. zjazd Odborového zväzu polície v SR
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Prezident EuroCOPu Heinz Kiefer
delegátom pripomenul, že OZP v SR
nie je vo svojom úsilí osamotený, má
podporu EuroCOPu, organizácie zastrešujúcej viac ako 650 000 členov.
Zdôraznil, že myšlienka civilne organizovanú a kontrolovanú políciu podriadiť vojenskej jurisdikcii je scestná a jej
realizácia by obzvlášť Slovensko
odsunula na okraj Európy.
Minister vnútra Vladimír Palko
hovoril o veciach, ktoré trápia
všetkých policajtov, a o ktorých sa najviac diskutuje vo verejnosti a v politickom živote. A to sú veci sociálneho
a dôchodkového zabezpečenia
policajtov a perspektív, ktoré sa v tejto
oblasti pre policajtov črtajú.
Predseda Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky
Ivan Saktor priblížil delegátom situáciu na Slovensku z pohľadu odborov.
Upozornil, že odbory na Slovensku od
obdobia ako má možnosť to sledovať
zo svojej pozície, robia úplne rovnakú
politiku. Politiku obhajoby záujmov
zamestnancov a ich záujmov na pracoviskách, ktorá je samozrejme podmienená tým, aby celospoločenské
procesy, teda procesy, ktoré vytvárajú
podmienky pre život občanov
Slovenskej republiky, boli nápomocné
a náchylné k tomu, aby odbory
dokázali obhajovať tieto záujmy
zamestnancov na všetkých úrovniach. Predseda Nezávislého odborového svazu policie Českej republiky
Martin Jansa okrem iného dôrazne
vyzdvihol význam inštitútu právnej
ochrany, poskytovanej odbormi., ktorý

je často nedocenený, kým ho človek
nepotrebuje.
Prvý viceprezident Policajného
zboru Jaroslav Spišiak ocenil prácu
odborov. "Ako policajt ďakujem za
vašu prácu a ako policajt dúfam, že
budete zastupovať záujmy policajtov
na všetkých fórach, na ktorých ich zastupovať treba," povedal. (Vystúpenia
všetkých hostí prinášame vo vnútri
čísla.) Správa revíznej komisie
(prinášame na s. 3) bola súčasťou
hodnotenia uplynulého obdobia,
ťažiskom rokovania zjazdu však boli
nové Stanovy OZP v SR a Program
OZP v SR po IV. zjazde. Aj keď v predvečer zjazdu sa v kuloároch šuškalo o
očakávaní vášnivej diskusie, po vyjasnení niekoľkých pripomienok delegáti
stanovy schválili a program bol
schválený bez pripomienok.
Program OZP v SR po IV. zjazde
(prinášame na s. 8) určuje hlavné úlohy a zásady pre činnosť odborového
zväzu, pričom všetky sú podriadené
hlavnej úlohe odborov - presadzovať
udržanie oprávnených nárokov a záujmov príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej republiky a pracovníkov rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, ako aj chrániť ich právne a
sociálne istoty najmä prostredníctvom
rokovaní so služobným vedením.
Vzhľadom na súčasnú spoločenskú
situáciu, keď sociálne istoty policajtov
a zamestnancov MV SR sú sústavne
spochybňované a ohrozované,
rozhodli sa delegáti na záver svojho
rokovania vydať vyhlásenie, adresované vláde Slovenskej republiky a
poslancom NR SR (plné znenie doku-

mentu prinášame na s. 4). K tomuto
kroku pristúpili, nakoľko doterajší
postup vlády a predkladané novely
zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej
službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru
väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
nesmerujú k naplneniu programového vyhlásenia vlády. V prijatom uznesení IV. zjazdu OZP v SR
bola tlačová komisia zaviazaná
doručiť text vyhlásenia vláde SR,
poslancom NR SR, ako aj médiám.
V diskusii, ktorá bola napriek
očakávaniu krátka, sa delegáti vyjadrovali k aktuálnym problémom života svojich základných organizácií.
IV. zjazd OZP v SR reflektoval v
plnej miere zmeny, ktoré sa udiali v
našej spoločnosti za uplynulé obdobie
aj ich dopady na policajtov a pracovníkov rezortu MV SR, čo v plnej miere
vyjadruje aj prijaté uznesenie a
odrážajú nové stanovy a program OZP
v SR. Pred odbormi je obdobie
ťažkých a vyčerpávajúcich bojov o zachovanie súčasných istôt, hľadanie
ciest a spôsobov postupného zlepšovania podmienok práce a života policajtov a pracovníkov rezortu MV SR.
Ich sila v tomto boji je a bude priamo
úmerná sile členskej základne a jej
aktivite.
Na záver len stručná poznámka všetci prítomní boli hlboko sklamaní
úplne neprofesionálnou a nekvalitnou
úrovňou služieb poskytovaných
hotelom Sorea.
V. Začková

LIST MINISTRA VNÚTRA VLADIMÍRA PALKA
predsedovi OZP v SR Miroslavovi Litvovi
Vážený pán predseda,
listom zo dňa 2. novembra 2004,
č.p.: OZP-174/2004, ste mi zaslali vyhlásenie delegátov IV. riadneho zjazdu
Odborového zväzu polície v Slovenskej
republike a zároveň ste ma požiadali o
pomoc pri zabezpečení Programového
vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v
oblasti "Vnútorná bezpečnosťž a verejná
správa".
V súvislosti s uvedenou žiadosťou,
ako aj po oboznámení sa s vyhlásením
delegátov IV. riadneho zjazdu
Odborového zväzu polície v Slovenskej
republike by som Vás chcel ubezpečiť, že
sa sústavne snažím presadzovať garantovanie sociálnych a právnych istôt policajtov s cieľom skvalitnenia a stabilizácie
Policajného zboru, tak ako to predpokladá programové vyhlásenie vlády. Týka
sa to najmä zamedzovania úsilia o začlenenie policajtov do univerzálneho systému odmeňovania a sociálneho
zabezpečenia. Výsledkom je doteraz zachovaný osobitný systém sociálneho
zabezpečenia policajtov, ktorý zohľadňuje potreby výkonu štátnej služby tejto
zložky štátnych zamestnancov.
Napĺňanie programového vyhlásenia vlády sledovali aj novely zákona č.
73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby, Zboru väzenskej a
justičnej stráže Slovenskej republiky a
Železničnej polície, ktoré boli predkladané po mojom nástupe do funkcie.
Novelou vykonanou zákonom č.
212/2003 Z. z. boli vytvorené právne
predpoklady na scivilňovanie policajtov
na ministerstve vnútra a bola zavedená

povinnosť podávania majetkových priznaní policajtov. Obidve tieto zmeny vyplývali priamo z programového vyhlásenia
vlády. Aj ďalšie novely zákona o štátnej
službe smerovali k napĺňaniu cieľov programového vyhlásenia vlády, najmä tým,
aby boli na jednej strane vytvorené podmienky na riadny výkon štátnej služby
policajtov, ale zároveň, aby bolo možné
tiež nekompromisne postupovať vo
všetkých prípadoch porušenia zákona z
ich strany.
V súvislosti s ostatnou novelou
zákona č. 73/1998 Z. z. by som chcel
podotknúť, že navrhovaná úprava hodnostného príplatku bola určená až na
rokovaní vlády, a to v závislosti od
možností rozpočtu verejnej správy.
Presadzovanie vyššieho zvýšenia hodnostného príplatku za každú cenu, a tým
zvýšenie dopadu na verejné financie, by
mohlo mať za následok otvorenie
zákonov, ktoré garantujú sociálne výhody
policajtov, čo by v konečnom dôsledku
mohlo mať horšie dopady pre policajtov,
ako je zmiernenie tempa rastu ich platov.
Vážený pán predseda,
záverom by som Vás chcel ubezpečiť, že
aj naďalej budem presadzovať zachovanie sociálnych a právnych istôt policajtov tak, aby boli vytvorené čo najoptimálnejšie podmienky pre plnenie úloh,
ktoré im vyplývajú zo všeobecne
záväzných právnych predpisov. Bol by
som rád, keby ste o tomto mojom úsilí informovali aj členov Vášho odborového
združenia.
S úctou
Vladimír Palko
minister vnútra SR

Otvorený list
ministerstva vnútra
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Je nás menej ako pred reorganizáciou, bez techniky a s prácou ako
pred reorganizáciou.
Stále sa kompenzuje nedostatok
s ľuďmi z poriadkovej polície, práca s
ktorou si nevedia poradiť iné odbory pridelí sa poriadkovej polícii. Na poriadkovej polícii je nás stále menej a
mladších, no napriek tomu plníme
viac a náročnejšiu prácu. Čo sa týka
finančného ohodnotenia - je to najnižšie v celom PZ.
Mňa osobne mrzí najviac tá skutočnosť, že s Vašimi internými predpismi si naši nadriadení nerobili problém a dávali do platnosti ich vlastné
rozkazy, ktoré sa vzďaľujú úplne Vašej
myšlienke slúžiť občanovi a byť jeho
oporou v prípade potreby. Dnes presadili, že riaditeľ OR PZ môže poveriť
prijímaním a šetrením neznámych
trestných vecí policajtov základných
útvarov. Ale asi ste neboli informovaný o tom, že základné útvary prijímajú aj známe trestné veci a to pod
hlavičkou ÚJKP. Ako naši nadriadení
u nás podriadených chcú budovať úctu k sebe a k zákonu, keď Vaše nariadenia porušujú v snahe dosiahnuť
viac čiarok ako v minulom období?
Pravdepodobne to má vplyv na ich
ohodnotenie, ale polícia neslúži nadriadeným, aby oni mali lepší osobný
prospech, ale slúži občanovi, aby sa
tento cítil bezpečný.
Práve poriadková polícia mala po
reorganizácii byť tá zložka, ktorá na
občana mala mať priestor. Nik iný
ako ja a moji kolegovia v teréne
vieme ako nás občan vníma a ktoré
sú jeho kritériá pre to, aby si pripustil
myšlienku, že polícia je pre
spoločnosť veľmi potrebná.
V štatistikách je uvádzaný nárast
trestnej činnosti, ale fakt, že je to
dôsledok neprítomnosti policajtov v
uliciach si nikto nepripustí. Sedíme v
kanceláriách a administratíva, ktorou
sme zavalení nám neumožní byť v uliciach a preventívne pôsobiť na

páchanie trestnej činnosti. V kútiku
duše dúfam, že sa to môže a musí
zmeniť, lebo v terajšej situácii sú k
nám občania stále viac nedôverčivejší. Rýchlosť reakcie na podnet
občana je jedno z kritérií potrebných
na dôveryhodnosť. Lenže túto po návale práce strácame.
Terajšia situácia taktiež vznikla z
dôvodu, že pripomienky podriadených nemali váhu u ich nadriadených, lebo návrh spočíval v tom,
aby začaté trestné veci sme dokončili
na útvaroch, ktoré ich už realizovali.
Preto balvan zavalenosti spismi sa
ťahá dodnes, lebo nastúpiť do
nového roka s číslom 560 trestných
vecí, v ktorých je potrebné konať sa
nedá realizovať. Nadriadení mali v
tom čase plnú hlavu ako sa dostať
na nové riadiace miesto, ktorých tiež
dosť pribudlo. Pri poradách, kde brali
účasť riadiaci z prezídia, bolo podriadeným určené, ktorých tém sa
môžu dotýkať a čo musí ostať tabu,
lebo tam bol zdvihnutý prst. Doslovne
o nefunkčnosti skráteného vyšetrovania sa nesmie rozprávať. Preto sa
musí nájsť ten, kto to zapríčinil a tak
je ako nečinná označená poriadková
polícia, ktorá nemá riadiaceho, ktorý
by ozrejmil prácu tohoto odboru, ktorý
by za tento odbor zabojoval.
Na záver môjho listu podotýkam,
že reorganizácia je dobrá, ale tak ako
bola prijatá a nie s úpravami, ktoré
dostávajú políciu do zlého svetla z
pohľadu občana. Chcem sa Vám
pán minister ospravedlniť za to, že
tento môj list nepodpíšem, ale mám
obavu z následných kontrol, ktoré by
postihli mňa a kolektív, v ktorom
pracujem. Totižto dnes je to forma komunikácie medzi nadriadeným a podriadeným, keď si ten dovolí
poukázať na problém.
Prajem Vám pán minister veľa
zdravia, odhodlanosti a síl hájiť tak
záujmy občanov ako aj Vašich podriadených.
S pozdravom
policajt Ján
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Správa výboru OZP v SR
o realizácii programu OZP v SR prijatého
na III. zjazde OZP v SR 7.11.1998
Vážené delegátky, vážení delegáti,
milí hostia, dámy a páni.
Dňom 12.1.1990 bol na ustanovujúcej konferencii v Bratislave zavŕšený ponovembrový proces formovania odborového hnutia v bývalom ZNB. Už tretíkrát v histórii polície vznikol odborový zväz, ktorý
dvakrát bol zrušený na základe zmeny zákonných podmienok, ktoré
vždy boli súčasťou potlačenia
demokratických pomerov v celej
spoločnosti. Cesta, ktorá viedla ku
vzniku odborového zväzu nebola
ľahká a bola spojená s veľkým
množstvom problémov, pochybností
a spochybňovania, ktoré musel zväz
na ceste svojho vzniku vo veľmi
krátkom čase prekonať. Sme
presvedčení, že tento odborový zväz,
ktorý vznikol na základe zákonných
podmienok vzhľadom na charakter
demokratického vývoja spoločnosti,
nebude už nikdy násilne zrušený.
Celé obdobie od vzniku až do septembra roku 1992 je možné charakterizovať ako obdobie boja o existenciu
odborového
zväzu.
Medzníkom vo vývoji bolo prijatie
OZP do medzinárodnej policajnej
odborovej centrály UISP v septembri
1992 na kongrese v Granade. Tento
fakt znamenal zmenu postavenia
OZP v očiach vedenia rezortu a aj
stratu väčšiny spochybňujúcich argumentov zo strany niektorých
"overených" veliteľských kádrov. Iba
málokto z nezúčastnených vedel, že
prijatie bolo zavŕšením cieľavedomého procesu, ktorý začal už 21.
marca 1990 návštevou centrály
GdP v Hildeme a pokračoval prijatím
stanov a programu na prvom zjazde
OZP dňa 12.10.1990 a následne
podaním žiadosti o prijatie do UISP.
Situácia v tom období bola komplikovaná aj požiadavkou UISP na prijatie jediného subjektu z vtedajšej
ČSFR, nepochopením, že sa jedná o
samostatné odborové zväzy polície
v SR a ČR a samozrejme trochu aj
prešľapovaním našich českých kolegov z hľadiska chápania vývoja v
oblasti priorít poslania odborov.
Podmienkou prijatia OZP do UISP
bolo splnenie kritérií existencie
zväzu
na
demokratických

princípoch vyjadrených v stanovách
a programe ako základných materiáloch, ktorými sa riadi činnosť v
OZP. Prijatím do UISP boli tieto
princípy ako i správnosť smerovania
OZP potvrdené a pochybovači by
mali skúmať svoj vzťah k
demokracii aj to, akým spôsobom
ho v praxi realizujú.
Prijatím do UISP sme prakticky
naplnili tri dôležité podmienky
úspešnej existencie odborov v
polícii, ktoré sme si vytýčili pri vzniku
OZP:
1) Zapojenosť odborového zväzu do
republikovej odborovej centrály s
následnou silou solidarity zapojených odborových zväzov.
2) Priame pravidelné kontakty s
poslancami ako nevyhnutný predpoklad informovanosti a tým aj
možnosť presadzovania oprávnených záujmov policajtov.
3) Zapojenosť odborového zväzu do
medzinárodnej policajnej odborovej
centrály ako zdroj poznania pre
ďalšiu činnosť odborov ale aj s
následnou silou medzinárodnej policajnej odborovej solidarity.
Nasledujúce obdobie najmä od
druhého zjazdu OZP je možné
charakterizovať ako obdobie hľadania foriem realizácie programu OZP,
v ktorých by bola najschodňnejšia
cesta vzájomnej komunikácie
medzi odbormi a služobným vedením. OZP vo svojej činnosti presadzoval zásadu konštruktívnej
spolupráce s vedením s cieľom realizácie programu v reálnych podmienkach rezortu pri dodržiavaní
zásady "nekritizuj ak nemáš lepšie
návrhy ako tie, ktoré sú predmetom
záujmu". Realizácia takéhoto prístupu je mimoriadne náročná na poznanie podmienok rezortu, štúdium
predkladaných návrhov, spracovávanie analýz a navrhovanie záverov
a východísk. Pohľad OZP na problémy je pohľadom z iného uhla, než
je pohľad zamestnávateľa, umožňuje však zamestnávateľovi pri jeho
poznaní priestorové videnie problémov, ktoré považujeme za nevyhnutné pre kvalifikované riadenie.
Využívaním iného uhla pohľadu v

rámci spolupráce a vytvorením
priestoru pre kvalifikovanú diskusiu
sa zvyšuje aj podiel zamestnancov
na riadení a spoluzodpovednosť
(minimálne morálna) za spoločne
prijaté a realizované opatrenia. Je
samozrejmé, že takáto forma
spolupráce vyžaduje pripravenosť
obidvoch strán, kvalifikované vedenie a záujem o skutočne kvalitnú a
efektívnu službu občanom. To
okrídlené konštatovanie, ktoré počúvame roky "ja rozhodujem, ja ponesiem zodpovednosť" sa bohužiaľ
dosiaľ napĺňalo len v prvej polovici
vety a dodnes chýba naplnenie jej
druhej časti. Ináč by nebolo možné
aby rezort a zamestnanci trpeli za
chybné rozhodnutia a zodpovední
vedúci pracovníci neniesli zodpovednosť, viď viazanie finančných
prostriedkov, chybné rozhodnutia v
personálnej oblasti. Bol som však
optimista a veril som, že obdobie po
II. zjazde v roku 1998 bude prelomovým, nakoľko bolo jasne definované smerovanie SR do Európskej
únie a v tej súvislosti len pripomínam, že OZP je už od roku 1992
členom odborovej centrály policajných odborov reprezentujúcich krajiny združené v Európskej únii, a preto aj vedenie rezortu musí na tejto
ceste s OZP uvažovať ako s reálnym
a silným partnerom.
Realita v období po treťom zjazde
však bola iná a je poznačená rýchlym striedaním ministrov vnútra
(tretí minister za 6 rokov) a ich rôznymi pohľadmi na organizačnú štruktúru, riadiacich funkcionárov, policajtov i OZP. Prvý z ministrov pán Pitner
vo svojom vystúpení na treťom
zjazde hodnotil obdobie medzi rokmi 1993 a 1998 ako obdobie, v
ktorom OZP svojimi postupmi a postojmi v jednotlivých problémoch
zmaturoval, tzn. preukázal svoju
dospelosť. Dnes s odstupom času,
je možné povedať, že toto jeho konštatovanie sa prejavilo aj v jeho prístupe k OZP, ktorý bol v treťom období jeho pôsobenia v rezorte partnerským prístupom bez úskokov,
špekulácií a prehliadania stanovísk
a názorov OZP.
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Správa Revíznej komisie Výboru OZP v SR o jej činnosti od III. zjazdu OZP v SR
Správu predniesol predseda
Revíznej komisie Milan Podhradský.
Vážené kolegyne, kolegovia delegáti, vážení hostia,
Na III. Zjazde OZP v SR v roku 1998
schválili delegáti Stanovy OZP v SR. V
nich má nezastupiteľné miesto i činnosť revíznych komisii ZO OZP v SR
ako i Revíznej komisie Výboru OZP v
SR.
Revízna komisia Výboru OZP v
SR mala a má za hlavnú úlohu dohliadať nad dodržiavaním rozpočtovej
disciplíny Odborového zväzu, efektívneho vynakladania odborových finančných prostriedkov a správnosť
evidencie hospodárenia OZP v SR.
Smerom k základným organizáciám revízna komisia počas celého
hodnoteného obdobia uskutočňovala kontroly úrovne hospodárenia
jednotlivých základných organizácii,
správnosť odvodov z členských
príspevkov na Odborový zväz a rôzne
problémy v tejto oblasti, ktoré sa za 6
rokov v činnosti základných organizácii vyskytli.
Revízna komisia taktiež zamerala svoju činnosť na realizáciu prijatých "Zásad hospodárenia s fi-

nančnými prostriedkami OZP a základných organizácií"
Od začiatku volebného obdobia
pracovala šesť členná Revízna
komisia Výboru OZP v SR potvrdená
Výborom OZP po III. Zjazde OZP v SR.
VO funkcii predsedu Revíznej komisie
OZP bol potvrdený Milan Podhradský,
ktorý túto funkciu zastával od
21.02.1994 a túto funkciu zastáva
doposiaľ.
Personálne obsadenie revíznej
komisie bolo úzkym miestom v činnosti revíznej komisie počas celého
hodnoteného obdobia. Najväčším
nedostatkom bolo, že v Revíznej
komisii Výboru OZP v SR absentovali
členovia z východoslovenského
regiónu, tento problém sa čiastočne
podarilo odstrániť až začiatkom roku
2002. Tento nedostatok by bolo
potrebné v ďalšom období odstrániť
delegovaním nových členov do
Revíznej komisie Výboru OZP v SR za
pomoci predsedov krajských rád ako
i jednotlivých základných organizácii.
I napriek uvedenému členovia
Revíznej komisie Výboru OZP v SR
vykonávali svoju činnosť podľa dohodnutých postupov i im uložených
úloh.

V súčasnej dobe pracuje Revízna
komisia Výboru OZP v SR v počte 7
členov pričom v tomto roku sa jeden
člen Revíznej komisie Výboru OZP v
SR vzdal svojho členstva a na základe delegovania bol Výborom OZP v
SR zvolený nový člen Revíznej
komisie Výboru OZP v SR.
Revízna komisia Výboru OZP v
SR každý rok spracovala správu o
hospodárení s finančnými prostriedkami OZP v SR ktorá bola vždy
Výborom OZP v SR prijatá.
V ďalšej časti správy boli delegáti
oboznámení s výsledkami činnosti
komisie v jednotlivých rokoch od roku
1999, ako aj s problémami, ktoré
riešila.
V roku 1999 komisia vykonala
kontroly v troch ZO OZP v SR pričom
problémy pri hospodárení s finančnými prostriedkami ZO boli v ZO OZP v
SR vo Veľkom Krtíši, ktoré boli po prijatí konkrétnych opatrení odstránené.
V roku 2000 sa na základe predloženého návrhu na vykonanie školenia hospodárov jednotlivých ZO OZP
v SR z júna 1999 bolo v dňoch 15 až
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Ospravedlnenie
Vážení čitatelia, je mojou úlohou
ako redaktorky mesačníka POLÍCIA
sa vám, ale predovšetkým riaditeľovi
KR PZ Trenčín plk. Mgr. Miroslavovi
Hepnerovi ospravedlniť za uverejnenie nesprávneho textu v článku
Reorganizácia policajného zboru v
praxi - III. časť, NEGATÍVA VÝRAZNE
PREVAŽUJÚ".
Uverejnený text sme do redakcie
pôvodne dostali ako stanovisko pána riaditeľa. Náhodou sa však zistilo,
že ho samotný pán riaditeľ nielenže
nepodpisoval, ale ani nevidel a s v
článku uvedenými tvrdeniami nesúhlasí. Preto sme sa dohodli - a redakcia mu prisľúbila - že uverejníme text
jeho stanoviska, ktorý nám do

redakcie pošle. Nepochopiteľným
nedopatrením sme však uverejnili
pôvodný text. V snahe napraviťž túto
chybu, a teda aj ňou spôsobené mylné informovanie vás čitateľov, uverejňujeme dnes skutočné stanovisko
riaditeľa KR PZ Trenčín pána plk.
Mgr. Miroslava Hepnera.
Zároveň vás prosíme, aby ste informácie v pôvodne uverejnenom
článku brali ako nepodložené a
nepravdivé.
Ešte raz sa ospravedlňujem čitateľom aj pánu riaditeľovi
Hepnerovi.
Vanda Začková,
redaktorka

Reorganizácia v Trenčianskom kraji
z pohľadu riaditeľa KR PZ
Dňa 25.8.2004 bola Vašej
redakcii predložená písomnosť, ako
stanovisko riaditeľa KR PZ v Trenčíne
s odpoveďami na otázky k organizačným zmenám, ktoré bolo zaslané
počas mojej dovolenky bez môjho vedomia, s ktorým sa nestotožňujem a
z toho dôvodu predkladám nasledovné hodnotenie úspešnosti, efektivity organizačných zmien a problémov, ktoré sa pri napĺňaní cieľov reorganizácie vyskytli, napísal nám riaditeľ KR PZ Trenčín plk. Mgr. Miroslav
Hepner.
1. Reorganizácia PZ a z nej plánovaná vyššia efektivita výkonu,
znížená administratíva a vyššia kvalita policajnej práce, priblíženie sa polície k občanom.
Cieľom reorganizácie PZ je zvýšenie efektivity činnosti jednotlivých
služieb PZ z hľadiska zabezpečenia
vyššej úrovne odhaľovania a objasňovania kriminality, kvality a
rýchlosti trestného konania, ako aj
priblíženie polície občanom v súvislosti s činnosťou základných útvarov
PZ (ďalej len "OO PZ") pri riešení problémov súvisiacich s verejným poriadkom, objasňovaním priestupkov a
dohľadom nad bezpečnosťou a
plynulosťou v cestnej premávke
(ďalej len "BaPCP").
Pre zabezpečenie vyššej úrovne
odhaľovania a objasňovania kriminality, ako aj kvality a rýchlosti trestného konania boli organizačnými
zmenami od 1.1.2004 vytvorené na
úrovni okresných riaditeľstiev PZ
(ďalej len "OR PZ") a krajského riaditeľstva PZ (ďalej len "KR PZ") úrady
justičnej a kriminálnej polície (ďalej
len ÚJKP") troch typov, kde početný
stav policajtov (vyšetrovateľov, kriminalistov a policajných orgánov) na
jednotlivých úradoch bol zvolený na
základe skutočnej zaťaženosti trestnými spismi v roku 2003, ako aj z
hľadiska reálneho nápadu evidovanej trestnej činnosti a
bezpečnostnej situácie v danom teritóriu.
Počet operatívnych pracovníkov
bol stanovený na princípe "jeden
operatívny pracovník na jedného
vyšetrovateľa PZ". Pozitívne hodnotím zlúčenie služby kriminálnej
polície s úradmi justičnej polície,
ktorým boli vytvorené predpoklady k
naplneniu vyššie uvedených a
očakávaných cieľov organizačných
zmien.
Na základe vyhodnotenia doposiaľ získaných skúseností však
možno konštatovať, že určený pomer
počtu operatívnych pracovníkov kriminálnej služby a vyšetrovateľov PZ je
nepostačujúci a je potrebné zvýšiť
počet operatívnych pracovníkov.
Nižší počet kriminalistov po organizačných zmenách má negatívny vplyv
na možnosť operatívneho rozpracov-

ania závažných prípadov trestnej činnosti vo väčšom rozsahu.
Pozitívom je, že medzi justičnou
a kriminálnou políciou došlo k
výrazne lepšej koordinácii pri vzájomnej spolupráci, urýchlil a skvalitnil sa
informačný tok medzi jednotlivými
pracoviskami, došlo k odstráneniu
"trecích" plôch, k zníženiu administratívnej činnosti a k celkovému
zrýchleniu konania od získania poznatku po konečnú realizáciu prípadu.
Zriadením odborov skráteného
vyšetrovania na úradoch justičnej a
kriminálnej polície OR PZ (ďalej len
OSV") bol úsek trestného konania
vyňatý z pôsobnosti OO PZ. Počet
policajtov na jednotlivých OSV bol
stanovený na základe zaťaženosti
podľa počtu trestných spisov na jedného policajta za mesiac. Oddelenia
OSV boli dislokované v teritóriu
okresov tak, aby nedošlo k
neúmernému vzdialeniu sa pracoviska od občanov.
Všeobecne možno konštatovať,
že ako problém skráteného
vyšetrovania sa javí personálna situácia, najmä v súvislosti s tým, že väčší
počet policajtov nespĺňa kvalifikačný
predpoklad k zaradeniu do 5. platovej triedy (ďalej len "PT"), v dôsledku čoho do splnenia kvalifikačných
predpokladov museli byť zaradení do
4. PT napriek tomu, že vykonávajú
odborne podstatne náročnejšiu činnosť v trestnom konaní a zaťaženosť
policajných orgánov je veľmi vysoká.
Do funkcie policajného orgánu sú ustanovovaní aj policajti bez dostatočnej praxe a skúseností s trestným
konaním.
Zároveň na druhej strane
znížením počtu služieb a pohotovostí
v mimopracovnej dobe došlo u policajtov zaradených na OSV k zníženiu
služobného príjmu, čo má demotivujúci charakter. S tým súvisí problém
personálneho obsadzovania a stabilizácie policajtov zaradených na tomto úseku služobnej činnosti, kde zo
strany policajtov nie je záujem o zaradenie na OSV. Situáciu by vyriešila
zákonná úprava udelením výnimky
pre policajtov z predpokladu špecializovaného vzdelania počas prechodného obdobia, t. j. na dobu doplnenia si vzdelania, prípadne ich zaradenie do 6. PT bez podmienky ďalšieho
predpokladu zvyšovania vzdelania.
Vytvorením OSV došlo k zníženiu počtu policajtov na základných útvaroch
PZ, ktoré však boli odbremenené od
vykonávania úkonov trestného konania v rámci skráteného vyšetrovania.
Je však potrebné uviesť, že OO PZ,
ktoré zabezpečujú priamy výkon hliadkovej a obchôdzkovej služby
vykonávajú aj riaditelia a zástupcovia
OO PZ.
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Vystúpenie poslankyne NR SR

DAGMAR BOLLOVEJ
Dobrý deň prajem vážení delegáti,
vážení hostia, vážené vedenie.
V prvom rade mi dovoľte samozrejme poďakovať za pozvanie. Som
tu preto, že som členka výboru pre
obranu a bezpečnosť a dnes na
vašom zjazde som za tento výbor
ako jediná. Chcela by som nadviazať na pána poslanca Fica, ktorý
povedal, že keď zasadá parlament,
tak je krajina v ohrození. Tu sme
všetci v bezpečí a ja by som tu tiež
oveľa radšej ostala, ako sa mám
vrátiť tam.
Chcela by som sa pár slovami
zmieniť o našej spolupráci. Výbor
pre obranu a bezpečnosť pozná
takmer všetky vaše problémy. Sú
pravidelne predmetom rokovania i
vďaka veľmi dobrému vzťahu
vášho vedenia s vedením nášho
výboru i jednotlivými jeho členmi.
Podporujeme vaše úsilie o to, aby
profesia policajtov bola pre vás
cťou, pre nás ostatných aby bola
zárukou bezpečia našich občanov
a poriadku v tomto štáte.
Preto veľmi často podporujeme
razantné návrhy a opatrenia vášho
pána ministra, pretože si myslíme,
že jediným zmyslom jeho práce, aspoň tak to prezentuje, je aby v tejto
krajine bol poriadok. Druhá vec je
že občas zabúda na tých, ktorí ten
poriadok majú na starosti. V tomto
konkrétnom období výbor venoval
mimoriadnu pozornosť dvom
vašim problémom: to je zachovanie, resp. zvýšenie kvality sociálneho zabezpečenia policajtov a
prekazenie
úsilia
ministra

spravodlivosti o to, aby ste sa
dostali pod jurisdikciu vojenských
súdov. Vlastné problémy, o ktorých
tu hovoril váš pán predseda, si
určite vyriešite, pretože tak ako
som počúvala - a aj ja som tu
správu počúvala pozorne - myslím
si, že váš odborový zväz sa s týmito

problémami dokáže popasovať
úspešne. Teda, ak sa tu stretneme
niekedy v budúcnosti, nebudú už
problémom prejednávania vášho
budúceho zjazdu problémy vnútorné, ale len vonkajšie prin riešení
ktorých podporu za náš výbor
garantujem.
Ďakujem vám ešte raz za pozvanie,
želám vám zdravie, veľa profesných i osobných úspechov, nech sa
tu cítite dobre a v budúcnosti aby
sme sa všetci cítili v tejto krajine
lepšie ako dnes.
Ďakujem za pozornosť.

Roberta Fica

vývoj, ktorý je naozaj veľmi dynamický vo vašej oblasti.
Správa, ktorú som si pozorne vypočul, iba dokazuje opodstatnenosť
existencie odborov v policajnom
zbore a ja vám chcem všetkým
zaželať, aby naozaj odbory zohrávali
čím ďalej dôležitejšiu úlohu.
Samozrejme, že verejnosť na
Slovensku príliš nevníma vaše vnútorné problémy. Príliš nevníma to,
aké je sociálne postavenie policajtov.
Nevníma ani to, v akých pracovných
podmienkach často pracujete a to by
stačilo, keby sa išli pozrieť tu do
Karlovej Vsi v Bratislave alebo možno
na iné pracoviská, aby pochopili v
akých, naozaj niekedy kompliko-

1. My, delegáti IV. riadneho zjazdu
OZP v SR, ktorý sa koná 29. októbra 2004 v Bratislave prijímame
nasledovné vyhlásenie.
Vyzývame Vládu Slovenskej republiky, aby vo vzťahu k príslušníkom
Policajného zboru a zamestnancom rezortu MV SR zabezpečila
napĺňanie programového vyhlásenia vlády z časti bod B. VNÚTORNÁ
BEZPEČNOSŤž
A VEREJNÁ
SPRÁVA, kde sa vláda zaviazala,
že "bude dbaťž na zachovanie sociálnych a právnych istôt policajtov,
garantovaných príslušnými zákonmi s cieľom skvalitnenia a stabilizácie Policajného zboru. Vláda

garantuje takú úroveň finančného
a materiálno - technického
zabezpečenia polície, ktorá vytvorí
podmienky pre plnenie rozhodujúcich úloh, najmä úloh v boji s kriminalitou"...
K tomuto kroku sme pristúpili z toho dôvodu, nakoľko doterajší postup vlády a predkladané novely
zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej
službe príslušníkov Policajného
zboru, Slovenskej informačnej
služby, Zboru väzenskej a justičnej
stráže Slovenskej republiky a
Železničnej polície k naplneniu programového vyhlásenia vlády nesmerujú.

2. Ďalej vyzývame poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky, aby pri hlasovaní o zákonoch
týkajúcich sa Policajného zboru, v
záujme zachovania stabilizácie PZ,
vnútornej bezpečnosti a poriadku
Slovenskej republiky, nepripustili
ďalšie znižovanie sociálnych istôt
policajtov pod rámec súčasného
právneho stavu. Taktiež žiadame
poslancov SR, aby nedopustili
nedemokratické začlenenie príslušníkov PZ pod pôsobnosťž vojenskej jurisdikcie, ktoré je v rozpore s rezolúciami a odporúčaniami Európskej únie.
Delegáti IV. Zjazdu OZP v SR

ZO SPRÁVY MANDÁTOVEJ KOMISIE

Vystúpenie poslanca NR SR
Vážené dámy a páni,
ďakujem za porozumenie, ale viete
ako sa to hovorí, že keď zasadá parlament, tak sú ohrozené ľudské životy a dane, takže musíme sa s pani
poslankyňou Bollovou vrátiť naspäť
do búrlivej atmosféry, ktorá je v súvislosti s rôznymi návrhmi, ktoré boli podané včera. Verte nám, že by sme tu
radi, v tejto pokojnej a konštruktívnej
atmosfére zostali a ďalej počúvali

VYHLÁSENIE

delegátov IV. riadneho zjazdu Odborového zväzu polície v SR

vaných, pracovných podmienkach
musia policajti niekedy vykonávať
svoju prácu. Rád by som preto
povedal, že zo strany poslancov
Národnej rady SR budú tieto vaše
vnútorné veci naďalej sledované. Ja
viem, že teraz bude prebiehať súboj
o hodnostné, o automatickú valorizáciu - teda to, čo niekedy bolo zakotvené a je zakotvené, a je tu teraz
snaha zase to zvrátiť. Tu môžete
očakávať od nás určite podporu.
Stabilný policajný zbor, dobré sociálne prostredie a dobré pracovné
podmienky sú totiž podľa nás základným predpokladom na to, aby sa
policajný zbor dokázal vysporiadať s
fenoménom, o ktorom sa akoby
veľmi málo hovorí a to je fenomén
nárastu kriminality na Slovensku.
Veď snáď si tu netreba tajiť, že ak
porovnáme obdobie január - september 2004, január - september 2003,
tak za obdobie deviatich mesiacov
roku 2004 už bolo zistených skoro o
viac ako stotisíc trestných činov, čo je
viac ako bolo do roku 1992 na
celom území československej federácie. Tu má naozaj poslanecký zbor
obrovský záujem vytvárať podmienky
na to, aby na túto zvýšenú kriminalitu
dokázal policajný zbor primerane
reagovať a samozrejme predovšetkým zabezpečil postupný pokles trestnej činnosti ale najmä
výrazný nárast objasnenosti
páchanej trestnej činnosti. Prajem
preto rokovaniu vášho zjazdu všetko
dobré, budem veľmi rád, ak sa s
mnohými z vás stretnem aj osobne
pri cestách, ktoré ako poslanci
Národnej rady SR musíme absolvovať. Rovnako vám prajem aby ste po
skončení vášho rokovania mali pocit,
že stálo za to sem prísť a rokovať.
Ďakujem pekne a v tomto okamihu
utekám ďalej. Dovidenia a všetko dobré.

Mandátová komisia konštatovala, že
delegáti prítomní na IV. zjazde OZP v SR
zastupujú členov základných organizácií
OZP v SR, ktorí boli riadne zvolení na členských schôdzach základných organizácií,
zúčastňujú sa zjazdu podľa kľúča prijatého Výborom OZP v SR v organiza-

čnom zabezpečení IV. zjazdu. Na zjazd
bolo pozvaných 147 delegátov s mandátom delegáta. Z celkového počtu 147 je
prítomných 136, čo je 93 percent. Z pozvaných delegátov bolo 128 mužov a 19
žien. Z prítomných delegátov bolo 121
mužov a 15 žien. Na zjazd bolo poz-

vaných 26 hostí, prítomných bolo 13.
Delegáti zjazdu zastupovali 77 základných organizácií nášho odborového
zväzu. Na základe schváleného rokovacieho poriadku mandátová komisia
skonštatovala, že IV. zjazd Odborového
zväzu polície v SR bol uznášaniaschopný.

Vystúpenie prezidenta EuroCOPu Heinza Keifera
Milíý pán predseda, pán minister,
dámy a páni, milé kolegyne a kolegovia,
chcem sa v prvom rade poďakovať,
že som bol na tento zjazd pozvaný a
že tu môžem prehovoriť. Že
Slovensko je hodné tejto cesty som
sa presvedčil už pred dvoma rokmi
pri príležitosti medzinárodnej konferencie proti násiliu na policajtoch.
Pred niekoľkými týždňami som bol
opäť na pozvanie OZP v SR v
Bratislave. Tento raz však nie z
takého príjemného dôvodu: už po
tretí raz od roku 2002 sa slovenská
vláda pokúsila podriadiť policajtov vojenskej jurisdikcii. Dnes som využil
príležitosť a o tomto probléme som
krátko hovoril s pánom ministrom. V
rozhovoroch s predsedom parlamentnej sekcie pre obranu a
bezpečnosť, predsedom politických
strany Smer, ministrom vnútra, prezidentom PZ som v mene EuroCOPu aj
tento raz upozornil na nezlučiteľnosť
takéhoto zámeru s ponímaním úlohy
polície v demokracii.
Milí kolegovia, pamäť politiky je často
krátka, aj v mojej krajine. Argumenty,
ktoré včera presvedčili, sú dnes
zabudnuté. Iba tak je možné, že
myšlienky sa vždy znovu vynárajú. A
preto chcem dne tu ešte raz celkom
jasne povedať: Myšlienka, civilne organizovanú a kontrolovanú políciu
podriadiť vojenskej jurisdikcii, je scestná a obzvlášť Slovensko by
odsunula na okraj Európy. A ja som
veľmi rád, že s vaším ministrom vnútra uvažujeme v rovnakých intenciách. len ten, kto sám má práva,
môže chrániť práva iných. To sa v
Európe uznáva. Chcel by som tu citovať odporúčanie Európskej rady pre
políciu z roku 2001, ktoré podporila
aj Slovenská republika: "zamestnanci polície podliehajú tým istým
právnym predpisom ako normálni
občania", to je v tomto dokumente
hlavnou zásadou.
Milí kolegovia, odbory sú tu aj na to,
pripomenúť politikom takéto zásady,
ktoré majú platnosť dlhšiu ako jedno
volebné obdobie. Odbory sú v
časoch, keď politika také zásady žiaľ
stále častejšie zabúda, dobré na to,
spájať sa k vzájomnej podpore.
EuroCOP, Európsky zväz polície, ako
organizácia zastrešujúca viac ako
650 000 členov je aj vyjadrením tejto myšlienky. Akčný plán prijatý na
kongrese v Lucerne vyjadril tieto

myšlienky jasne: EuroCOP je
odpoveďou policajných odborov, zväzov a profesijných organizácií na:
• Potrebu policajnú prácu chrániť a
vyžadovať ako úlohu, ktorej plnenie
vykonávajú profesionálne, civilné,
demokraticky kontrolované telesá s
poslaním zabezpečovať a chrániť
verejnú bezpečnosť.
• Potrebu chrániť a vyžadovať plnenie individuálnych aj kolektívnych
práv policajtov ako základnej podmienky pre činnosť profesionálnej
polície
Preto sme v EuroCOPe ako hlavnú
oblasť našej práce, politiky definovali
ochranu ľudských práv policajtov a
integrity a profesionality nášho povolania.
Policajti sú verejní zamestnanci, principiálne majú nárok na tie isté práva
ako ostatní občania. Svojím vstupom
do polície sa týchto práv nevzdávajú.
Popri odborovom sprevádzaní, popri
obrane a spoluvytváraní spolupráce
polícií v Európe, popri obrane policajnej profesie ako verejnej úlohy a definovaní spoločných štandardov pre
vzdelávanie, bezpečnosť a sociálne
zabezpečenie kolegýň a kolegov v
Európe, je podpora členských organizácií, ako napríklad aj dnes tu u
vás, jedným z hlavných pilierov práce
EuroCOPu.
Len za posledný rok 2004 sme si
mohli overiť na návštevách v
Španielsku, Belgicku, Grécku a
v neposlednom rade aj u vás
na Slovensku, že hlas našej
organizácie v Európe zaváži.
V Španielsku šlo o odmilitarizovanie Guardia civil,
ktorej konečne priznali právo na založenie odborov. V
Belgicku sme mohli podporiť
obe naše členské organizácie
v ich úsilí donútiť vládu
dodržať
daný sľub o
sociálnom
zabezpečení
našich kolegov - policajtov.
V
Grécku sa
nám podarilo obnoviť dia l ó g
medzi
odbor-

mi a vládou. Dialóg sa stroskotal potom ako ministerstvo vnútra pokojnú
demonštráciu policajtov, ktorí vystúpili takto za svoje práva, rozohnalo
veľmi nepekným a neprimeraným
spôsobom. za pomoci neprimeraného násilia.
Milí kolegovia, to bol krátky prehľad,
ktorý ukazuje že odbory majú okrem
zastupovania záujmov svojich členov
aj spoločenskú úlohu. A to platí
obzvlášť pre políciu: často obhajujeme nielen bezprostredné ekonomické a sociálne záujmy svojich členov,
ale aj profesionalitu a integritu nášho
povolania proti krátkozrakým a žiaľ
príliš často len nedostatkom peňazí
zdôvodňovanými zásahmi.
Táto pozícia so sebou prináša aj mimoriadnu zodpovednosť Prijatie tejto
zodpovednosti je predpokladom pre
dlhodobo úspešnú prácu v prospech
záujmov našich členov. Policajné
odbory, ktoré majú na svojej strane
občanov, sa môžu obhájiť proti politike. Občania vedia, že bezpečnosť
nie je možná za "nulovú tarifu" a
venujú svoju dôveru tým, o kom sú
presvedčení, že budú ich bezpečnosť
chrániť.
V tomto zmysle želám OZP v SR,
vašim odborom, že práve túto svoju
prácu s verejnosťou - smerom k
občanom, dá do popredia a pritiahne
občanov na svoju stranu.
Želám zjazdu Odborového zväzu polície v
SR dobré diskusie
a úspešne postavenú politiku pre
nasledujúce roky.
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Odvolanie a nástup nového ministra
p. Šimka bolo obdobím, keď sa nový
minister iba zoznamoval s rezortom
a s výnimkou rýchlych personálnych
zmien v úrade rezort pokračoval v
práci. Vzhľadom na krátkosť obdobia
do volieb už neboli realizované
ďalšie zamýšľané zásadné zmeny v
organizačnej štruktúre, ktoré predložil vtedajší policajný prezident.
Vzhľadom na ich nepreviazanosť, to
však bolo pre rezort šťastie. Minister
Šimko zrušil nosenie menoviek a
podporil zachovanie sociálneho
zabezpečenia policajtov formou prijatia zákona NR SR č. 328/2002
Z.z.
Po voľbách v roku 2002 rezort začal
riadiť minister vnútra pán Palko.
Jeho príchod do rezortu bol spájaný
s veľkými očakávaniami vzhľadom
na jeho skúsenosti z brannobezpečnostného výboru NR SR a
dobrú znalosť podmienok MV SR.
Ako sa mu tieto výhody podarí využiť
vo funkcii MV ukáže ešte zvyšok
volebného obdobia. Tiene z prvého
obdobia po nástupe (príliš rýchle a
príliš tvrdé rozhodovanie v personálnych otázkach policajtov nie vždy s
rovnakou latkou pre všetkých) postupne zanikajú pri jeho razantnej obhajobe zachovania sociálneho
zabezpečenia. Rád by som vyslovil
presvedčenie, že dobrá vzájomná
komunikácia v tejto oblasti medzi
ministrom a OZP v SR sa časom prenesie aj do ďalších oblastí
spolupráce.
V hodnotenom období od 7.11.1998
do dnešného dňa všetky úlohy patriace do kompetencie výboru OZP
tento riešil na svojich zasadnutiach,
ktoré sa uskutočnili 18 krát. Medzi
zasadnutiami výboru prácu OZP riadilo predsedníctvo OZP, ktoré sa zišlo na 42 zasadnutiach.
Medzi najdôležitejšie problémy
riešené v hodnotenom období patrili
otázky spojené so zabezpečením
právnych istôt policajtov definovaných v zákone o štátnej službe
policajtov č. 73/1998 Z.z. Zákon bol
od svojho prijatia do dnešného dňa
13 krát novelizovaný vždy s cieľom
ešte viac sprísniť podmienky pre policajtov a uvoľniť ruky zamestná-

vateľovi. OZP v SR sa tak dostával
pod tlak zamestnávateľa, ktorý s
podporou
médií
využívajúc
negatívne informácie o policajtoch
vytváral negatívnu mienku voči PZ a
policajtom. V týchto podmienkach s
nerovnakým priestorom pre ovplyvňovanie verejnej mienky,
dodržiavajúc kultúru sa OZP najmä s
pomocou gesčného výboru pre
obranu a bezpečnosť darilo v parlamente presadzovať zachovanie
právnych istôt policajtov aj so získavaním väčšiny v pléne. OZP využíval
aj svoje zastúpenie v poradách MV
kde upozorňoval na nedostatky
predkladaných návrhov a predkladal
návrhy riešenia problémov rezortu.
Upozornil ministra na chýbajúcu koncepciu mediálnej politiky a chybnú
mediálnu politiku. Túto možnosť mal
OZP od roku 1992 nepretržite až do
júla 2004 keď súčasný minister toto
zastúpenie zrušil napriek tomu, že je
v podmienkach súčasne platnej KZ
zakotvené.
Ďalšou oblasťou permanentných
útokov zo strany MF a MPSVaR je
oblasť sociálnych istôt policajtov.
Vďaka spolupráci OZP a vedenia rezortu v tejto oblasti bol odpoveďou
na útoky v rokoch 2000 a 2001
zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov č. 328/2002 Z.z.,
ktorý zachoval istoty vychádzajúce zo
zákona č. 73/1998 Z.z. a dokonca
ich v rámci unifikácie z vojakmi
mierne zlepšil. Pamätám si dodnes
ako po vyhodnotení pripomienkového konania na MPSVaR
navrhovaného systému univerzality
dôchodkového zabez-pečenia a
neakceptovaní pripomienok zástupcovia MO SR a SIS spoločne konštatovali, že situáciu už môže zachrániť
len OZP. Spolu sme to dokázali, aj
keď úloha ťažných koní v rokovaniach aj v parlamente zostala nám.
Nebola to prvá vojna, kde sme dobyli
územie, ktoré potom v tichu obsadili
vojaci a rozdelili si korisť. Rovnako v
roku 1998 našimi politickými dohodami v parlamente sme presadili aj
predtým prehraný zákon o vojenskej
službe(114/98). Dodnes si kladiem
otázku, kde je chyba, že ako
odpovede na naše požiadavky a
návrhy vždy znie z MF, že nie sú peniaze a pritom pre MOSR sa vždy
nájdu?
Je to v schopnosti

manažmentu MO a neschopnosti
manažmentu MV ? Je to v inom prístupe MF k MO ako MV? Je rozbíjačský zámer MF voči MV náhoda,
alebo systém? Máme smolu a naši
ministri sú zakliati? Všade v krajinách EU sú policajti lepšie odmeňovaní ako vojaci, prečo je to u nás
ináč? Čo sa musí stať, aby sa to zmenilo? Je tento stav odrazom nedostatočnej úcty ministrov k poctivej
práci policajtov? Alebo vychádza iba
z nepoznania? Ako môže byť perfektný veliteľ so zlým vojskom? Zostane
ním aj keď sa mu armáda úplne
rozsype?

súdnictve, prokuratúre? Je tu však
ešte jedna otázka, o ktorej sa nehovorí a to je otázka ľahšej ovplyvniteľnosti vojenských súdov zo
strany funkcionárov, je tu nezanedbateľný aj vplyv prirodzeného potlačenia citu pre demokraciu u vojaka
a uprednostňovanie článku 1 - veliteľ
má vždy pravdu a následne článku
2. Je len smutné ako brilantný
právnik ako je pán Lipšic dokáže
prekrúcať aj deklaráciu RE 690/71?
OZP musí aj v tejto otázke urobiť
všetko preto, aby parlament neurobil
chybný krok podriadením policajtov
vojenskej jurisdikcii.

Ďalším dôležitým úsekom je činnosť
zástupcov OZP v Spoločnej zdravotnej poisťovni (ďalej SZP/. Po jej zriadení od 1.7.1998 sa značne sťažil
priestor pre plnenie úloh zástupcov
zamestnancov MV, keďže v poisťovni
v správnych aj dozorných orgánoch
tvorili menšinu. Ťažké chvíle, ktoré
SZP zažívala v oblasti rastu
zadĺženia, si vyžadovali každodenný
iniciatívny prístup k riešeniu problémov. Práve prenos skúseností z činnosti OZP do podmienok poisťovne a
aktívny prístup k presadzovaniu zmeny zákona vytvorili priestor pre
zlepšenie pozície poisťovne. Dnes sa
dá konštatovať, že ak by vláda cez
zástupcov zamestnávateľa v
správnych orgánoch nepresadila odpustenie dlhu Železniciam, bola by
poisťovňa oddlžená. Výrazom ocenenia odvedenej práce v SZP je aj to,
že v súčasnej dobe zástupcovia OZP
zastávajú miesta podpredsedu
správnej a predsedu dozornej rady
SZP. To, že bude potrebné nájsť východisko aj zo stavu, ktorý navodil
minister zdravotníctva p. Zajac zriadením akciových spoločností zo
zdravotných poisťovní ešte umocňuje potrebu obhajoby záujmov
zamestnancov ešte aj v tejto oblasti.
Zásadnou otázkou je aj súčasný
pokus vlády SR o presun policajtov
pod pôsobnosť vojenskej jurisdikcie.
Odôvodnenia ministra spravodlivosti
pána Lipšica v tomto smere neobstoja a sú len potvrdením nesystémového riešenia problematiky
nevyužitých a prežitých vojenských
súdov a preťaženosti civilného súdnictva. Neobstoja ani jeho argumenty o previazanosti policajtov a súdov,
čo potom previazanosť v armáde, v

Najpodstatnejšou zmenou, ktorá sa
dotkla stability a istôt zamestnancov
bola zmena organizačnej štruktúry
platná od 1.1.2004. Od začiatku bola zrejmá snaha ministra vynechať
OZP z jej prípravy. Tam, kde boli
návrhy predložené OZP , OZP sa
snažil zaujímať konštruktívne
stanoviská, poukazovať na úzke
miesta navrhovaných riešení, čo
však nebolo väčšinou rešpektované.
Dnes je nám jasné, že po realizovanej zmene niet cesty naspäť a o
to dôležitejšie je odstránenie úzkych
miest realizácie a sfunkčnenie
štruktúry. Súčasný stav bez podpory
v oblasti MTZ, odmeňovania, zrýchlenia prípravy policajtov pre výkon
nových činností spôsobuje stres
radovým policajtom aj ich nadriadeným a demotivuje ich a núti k
odchodu, ak si chcú zachovať
duševné zdravie. A ministerstvo, ako
servis pre PZ sa tvári ako by to nebol
ich problém, lebo to nie je biznis. Ak
chce pán minister naplniť svoje sľuby
verejnosti, tak v tejto oblasti musí
pritlačiť a silne a rýchlo. Tlačiť iba
prezidenta a R KR PZ nepomôže,
potrebujú pomoc v oblasti MTZ,
miezd (nadčasy), personalistiky a informatiky.
K plneniu programu OZP
Základnou líniou programu OZP je
ochrana právnych záujmov a sociálnych istôt policajtov. V tejto oblasti sa
OZP v doterajšom období snažil o
dosiahnutie cieľov poukazovaním na
prípady porušovania morálky a prípady nespravodlivého odmeňovania,
ako aj o vytvorenie administratívnych
podmienok pre spravodlivé odmeňovanie. Presadzovaním partnerského

vzťahu a vyžadovaním odôvodnení k
rozhodovaniu v oblasti odmeňovania
ako aj presadzovaním inštitútu
kariérneho postupu sa snažíme o
vytváranie demokracie v PZ. Pri presadzovaní spravodlivosti v riadiacej
činnosti presadzujeme princípy
používané v PZ západných
demokracií - rovnosť podmienok pre
všetkých policajtov a hodnotenie a
postup podľa plnenia kritérií odbornosti. Pri získavaní informácií
využívame členstvo v EuroCope a
možnosti konzultácie postupov a
poskytovania pomoci pri riešení
problémov, ktoré sa vyskytujú v
oblasti presadzovania princípov
demokracie v PZ.
Ak hodnotíme vývoj z hľadiska členstva OZP v UISP a následne v
EuroCope môžeme konštatovať, že
počas obdobia od III. zjazdu OZP
získal pevné postavenie v rámci zapojenia do najdôležitejšieho medzinárodného policajného odborového združenia, bez akéhokoľvek
spochybňovania demokratických
princípov, na ktorých je vybudovaný.
Členstvo v EuroCope zároveň vytvára
pocit istoty, že v prípade porušovania
princípov demokracie v polícii je tu
sila, ktorá dokáže podporiť OZP pri
obhajobe sociálnych a právnych istôt
policajtov. Že EuroCop na to má väzby, sily a prostriedky dokázal už v prípade niektorých krajín, kde k takémuto porušovaniu došlo. Verím však,
že v podmienkach SR takéto postupy nebudú potrebné. Zárukou je
zákon o štátnej službe policajtov,
ktorý sa podarilo presadiť OZP vo
februári 1998 práve s výraznou podporou vtedajšej opozície a súčasnej
vlády. Zákon dáva istoty všetkým
policajtom a sú presne stanovené
postupy za akých môže policajt
stratiť svoje právne a sociálne istoty.
Veríme, že sa podarí dopracovať to,
čomu sa predchádzajúce a bohužiaľ
aj súčasné vedenie aj vďaka silnej
podpore personalistov rezortu bránilo a bráni - konkrétny systém kariérneho postupu, ktorý je najvýraznejšou prekážkou v postupe politickým
karieristom a vytvára reálne predpoklady pre presadzovanie jediných
princípov, ktoré majú miesto pri hodnotení policajta - odbornosť a morálka.
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17. 3. 2000 uskutočnili školenia
hospodárov jednotlivých ZO OZP v SR
v Liptovskom Jáne.
V priebehu roku bola vykonaná
len jedna kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami ZO ktorou
neboli zistené nedostatky pri
hospodárení s finančnými prostriedkami ZO. Viacej kontrol v danom roku
nebolo vykonaných z dôvodu z dôvodu vykonania školenia hospodárov
jednotlivých ZO OZP v SR. Na školení
boli riešené aj zistené nedostatky a
správnosť odvodov z členských
príspevkov jednotlivých ZO OZP.
V roku 2001 bolo celkove vykonaných zo strany členov Revíznej
komisie Výboru OZP v SR 9 kontrol
hospodárenia. Na základe prijatého
uznesenia z Výboru OZP v SR boli v
priebehu roku vykonané kontroly
hospodárenia na všetkých ôsmych
Krajských radách OZP v SR, kde boli
zistené len drobné nedostatky a to
najmä pri vedení pokladničného denníka a zakladaní pokladničných dokladov a to v dvoch Krajských radách
/Banská Bystrica a Nitra/, kde boli
dodatočne vykonané kontroly, ktorý-

mi bolo zistené, že nedostatky boli
odstránené.
Na základe oznámenia bývalého
člena ZO OZP pri OR PZ Levoča bola
vykonaná v uvedenej ZO 19.03.2001
kontrola zo zameraním na rozdelenie
finančných prostriedkov ZO OZP z
dôvodu jej zániku pričom nebolo zistené porušenie dodržiavania finančnej disciplíny ZO OZP Levoča pri
rozdeľovaní finančných prostriedkov z
dôvodu likvidácie ZO.
V roku 2002 boli vykonané kontroly hospodárenia v siedmych ZO
OZP v SR. Nedostatky boli zistené v
ZO OZP pri SOŠ Košice, ZO OZP pri
OR PZ Prievidza a ZO OZP pri OR PZ
Liptovský Mikuláš, kde sa jednalo najmä o neskoré odvody z členského na
OZP v SR. K zisteným nedostatkom
boli jednotlivým ZO uložené úlohy na
ich odstránenie.
V roku 2003 boli vykonané kontroly hospodárenia v dvoch ZO OZP v
SR. Na základe požiadavky ZO OZP
pri OP PPÚ KR PZ KE Košice bola
vykonaná kontrola za roky 1997 až
2001, kde bol zistený preplatok na
odvodoch za členské vo výške
27.228,-Sk kde bol predložený

Revíznou komisiou Výboru OZP v SR
návrh na vrátenie uvedenej čiastky
danej ZO.
V roku 2004 zatiaľ zasadala
Revízna komisia Výboru OZP v SR
celkove jedenkrát a pracovala v počte
7 členov. V navrhovaných opatreniach predseda Revíznej komisie
Výboru OZP v SR predložil návrh, aby
jednotlivé ZO OZP predkladali na
Revíznu komisiu Výboru OZP v SR
spracované revízne správy zo svojich
ZO OZP. Predložená úloha však nebola Výborom OZP v SR prijatá.
V priebehu roku boli vykonané
kontroly hospodárenia v troch ZO OZP
v SR. Na základe požiadavky ÚIS MV
SR bola vykonaná 2.09.2004 kontrola hospodárenia v ZO OZP č. 919-1
Veľký Krtíš, ktorá zistila nedostatky v
hospodárení s finančnými prostriedkami ZO OZP. Prípad je v štádiu šetrenia ÚIS MV SR.
Každoročne na začiatku roku
vykonali na zasadnutí Revíznej
komisie Výboru OZP v SR i členovia
Revíznej komisie Výboru OZP v SR
kontrolu hospodárenia OZP v SR a
čerpania rozpočtu OZP v SR za rok
2003. V správach pre rokovanie

Výboru OZP v SR Revízna komisia
Výboru OZP v SR konštatovala, že v
hospodárení OZP v SR neboli zistené
nedostatky, ktoré by bolo potrebné
odstrániť a revízna správy bola
Výborom OZP v SR prijatá bez
pripomienok.
Všetci vieme, že pre zabezpečenie aktivít Výboru OZP v SR slúžia
odvody z členských príspevkov na jeho účet. Počas celého volebného obdobia členovia Revíznej komisie
Výboru OZP v SR sledovali plnenie tejto úlohy. I keď môžeme konštatovať,
že sa disciplína v odvodoch zlepšila,
nemôžeme byť spokojní s plnením
tejto úlohy v niektorých organizáciách. Uvedené problémy vznikajú aj
z dôvodu rôznych reorganizačných
zmien v rámci MV SR, kde niektoré
organizácie sa zlučujú, iné sa zase
delia na viacej organizácií.
Tak ako celý policajný zbor
prešiel za obdobie posledných šiestich rokov výraznými zmenami, tak aj
Revízna komisia Výboru OZP v SR
prešla zmenami. Za sledované obdobie sa 3 členovia Revíznej komisie
Výboru OZP v SR z rôznych dôvodov
vzdali svojich funkcií v Revíznej

komisii Výboru OZP, ktorá bola postupne dopĺňaná až na súčasný stav 7
členov, avšak tento počet by bolo
potrebné rozšíriť ešte aspoň o 2 členov najmä z Východu.
Okrem úloh obsiahnutých v programe OZP v SR bude Revízna
komisia Výboru OZP v SR plniť najmä
tieto úlohy:
- podieľať sa na príprave a realizácií
krátkodobých kurzov pre hospodárov
ZO OZP v SR - konkrétne vykonať
školenie v priebehu rok 2005,
- aktivizovať činnosť revíznych komisií
ZO OZP v SR pre ich plnohodnotný
výkon funkcie,
- naďalej vykonávať metodické previerky hospodárenia s finančnými
prostriedkami ZO OZP v SR,
- novelizovať " Zásady hospodárenia s
finančnými prostriedkami OZP a ZO
OZP v SR .
Revízna komisia Výboru OZP v
SR je presvedčená, že IV zjazd OZP v
SR so svojimi závermi bude ďalším
medzníkom v činnosti OZP v SR v
ďalšom období i v oblasti hospodárenia s odborovými finančnými
prostriedkami.
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Pretože nie je možné aby polícia
zabezpečila dodržiavanie zákonov,
ak sa porušujú zákony vo vzťahu k
policajtom. Verím aj v to, že súkromné iniciatívy niektorých riadiacich
pracovníkov pri riešení personálnych
otázok, ktoré sú evidentným
porušením zákona, budú veľmi rýchlo zhodnotené a práve životnosť
takýchto "veliteľov" ( lebo slov riaditeľ
by pre nich bolo lichôtkou) sa bude
po preukázaní rátať iba v hodinách.
Možno sa niekomu zdá, že požiadavky a presvedčenia definované v
tejto časti správy neboli vždy rovnako
dôrazne presadzované v predchádzajúcom období. Chcem
ubezpečiť, že boli, problém bol však
v ich realizácii a deformácii personálnej práce. Verím však, že aj v tejto oblasti budeme v spolupráci s vedením venovať pozornosť a že sa
vrátime aj k preskúmaniu dôvodov
poskytovania vysokých mimoriadnych odmien ale aj mimoriadnych
povýšení za chodenie do práce.
Vrátime sa k nim preto, aby sa analyzoval stav, vyvodili dôsledky voči
zodpovedným a najmä vytvorili podmienky aby už takéto formy oceňovania, ktoré dehonestujú prácu a demotivujú ostatných pracovníkov nemali priestor v podmienkach MV SR.
Verím, že sa pod takýmito návrhmi a
ani v neodôvodnených prípadoch
raketového zvyšovania osobného
ohodnotenia nenájde súhlasné
stanovisko OZP v SR. A ešte sú tu
dva dôležité momenty: Existencia
zákona o štátnej službe policajtov a
prezentovaná snaha vedenia rezortu
očistiť policajný zbor od korupcie a
odpolitizovať PZ. A deformovaný systém odmeňovania považujeme za
súčasť vnútornej korupcie v PZ.
Z hľadiska plnenia programu OZP v
oblasti podporného fondu bolo v
priebehu rokov 1999 až 2004 postupne v jednotlivých rokoch vyplatených 270.000, 105.000,
120.000, 165.000, 250.000,
285.000 v celkovej sume
1.215.000,- Sk a boli použité na jednorazové riešenie 3 prípadov odchodu do invalidity a 40 prípadov
úmrtia členov podporného fondu.
Účel a štatút podporného fondu je
naplňovaný v plnom rozsahu.
Vzhľadom na rast nákladov spojených s realizáciou pohrebov predložíme návrh na úpravu výplaty
cieľovej sumy ako aj poplatkov.
Účasť odborov pri príprave
zákonov a N MV SR je zabezpečovaná cez zastúpenie v komisiách a
pripomienkové
konanie.
Negatívnymi rysmi predchádzajúceho obdobia boli najmä zásahy do
návrhov, ktoré sa diali mimo alebo
po skončení práce prípravnej
komisie ako aj veľmi krátke termíny
na pripomienkovanie návrhov pri
neúmerne dlhom procese od zadania úlohy po schválenie materiálu.
Ako príklady je možné uviesť návrh
novely zákona 328/2002, návrh ZP
GR VS MV SR o poskytovaní návratných finančných výpomocí, atď.
Oblasť zabezpečenia podielu
odborov na činnosti SZP bola predmetom hodnotenia v predchádzajúcej časti správy. V komplexe je
možné konštatovať, že OZP sa aktívne podieľal na sfunkčnení
poisťovne v oblasti platobnej schopnosti. Zabránili sme aj pokusom MZ
o odvolanie GR SZP za kritiku voči
postupu MZ.
Dôležitou oblasťou z hľadiska
vytvárania primeraných pracovných
podmienok je zabezpečovanie kontroly BOZP na pracoviskách zo strany
OZP. Oproti situácií do roku 1998
dnes môžem konštatovať, že vo
väčšine prípadov úlohy plníme a

pokrok sa dosiahol aj v úrovni
odbornej prípravy inšpektorov BOZP
za čo ďakujeme najmä dobrej
spolupráci s pracoviskom inšpekcie
práce SE MV SR. Situáciu sa podarilo zvládnuť aj zlepšenou koordináciou z centra OZP vyčlenením špecialistu na BOZP. Bez vyčlenenia zodpovedajúcich finančných prostriedkov na mzdové náklady zo strany
KOZ SR by sme to nedokázali.

to o to pozoruhodnejšie, že OZP hodnotí neexistujúci transparentný systém kariérneho postupu ako
vytváranie priestoru pre vnútornú korupciu v rezorte.

V oblasti upevňovania a rozvoja
vnútroodborovej činnosti je nosnou
úlohou stabilizácia a rast členskej
základne. Túto úlohu plnia všetci
funkcionári OZP. Ak by som hodnotil
stav z hľadiska číselného porovnania, dá sa konštatovať, že oproti
stavu k 1.1.1999 nám vzrástla členská základňa o 3,27 %. Z hľadiska
absolútneho prírastku členskej základne, nie je možné vyjadriť spokojnosť s týmto stavom a bude nosnou
úlohou podpredsedu pre vnútrozväzovú činnosť, aby analyzoval príčiny
spomalenia rastu členskej základne
a predložil návrh opatrení pre dosiahnutie zmeny súčasného stavu. Ak
by sme tento stav porovnávali s
celkovou situáciou v odborovom
hnutí v SR a s vývojom členskej základne mohli by sme konštatovať, že
sme asi jeden z mála OZ, ktorému
členská základňa neklesla (ak nie
jediný), ale mierne narástla. Vo
všeobecnosti vieme, kde sú nedostatky v tejto oblasti, je to najmä
nedostatočná osobná aktivita
funkcionárov na stupni ZO, kde je organizovanosť priamoúmerná námahe a iniciatíve príslušných výborov
ZO. Mnohokrát zisťujeme v praxi, že
viazne prenos informácií, že ľudia nie
sú dostatočne informovaní o
možnostiach, ktoré organizovanosť v
odboroch prináša (právna ochrana,
podporný fond a pod.), že nie sú informovaní o konkrétnych výsledkoch
práce odborov. Na druhej strane si
treba priznať, že u PZ sa rozvinul
vysoký stupeň "profesionalizácie", že
bez osobitnej platby nie sú niektorí
ľudia ochotní ani rozmýšľať, nieto
ešte pracovať vo voľnom čase v
prospech svojich kolegov. Ďalší rast
členskej základne v nasledujúcom
období je nevyhnutnou súčasťou
ďalšieho rastu sily a váhy postojov
odborového zväzu polície v SR. Je to
úloha nás všetkých, ktorí sme svoju
činnosť spojili s odbormi. Je to predpoklad toho, aby sme v plnom
rozsahu dokázali splniť jeden z
bodov Programu OZP "OZP v SR
záruka služby polície občanom". OZP
musí vyvinúť všetko úsilie k zlepšeniu dôveryhodnosti polície v očiach
občanov a k zvýšeniu bezpečnosti
občanov. K tomu považujeme za
potrebné stabilizovať políciu, zvýšiť
skutočnú solidaritu medzi policajtmi,
vytvoriť u policajtov pocit hrdosti na
svoje povolanie, prehĺbiť pocit zodpovednosti policajta voči občanom a
najmä zvýšiť prirodzenú slušnosť v
jednaní s občanmi. Predpokladom
takéhoto prístupu je aj zvýšenie
atraktívnosti profesie cez finančné
ale i spoločenské ocenenie práce
policajta tak, aby sa povolanie policajta stalo skutočne výberovým. K
stabilizácii je potrebné vytvoriť aj perspektívu ďalšieho postupu policajta
a konečne zabezpečiť dôslednú
realizáciu kariérneho postupu.

Slabým miestom našej práce je aj
naďalej schôdzová činnosť. V rámci
práce OZP má schôdza jediný účel vzájomný prenos informácií a požiadaviek členov smerom k vyšším
orgánom OZP. Ak to vieme robiť ináč
a lepšie, robme to tak. Ak nie, je
potrebné zabezpečiť prenos informácií cestou schôdzí ZO, alebo konferencií delegátov. Myslíme si, že informácie z úrovne centra sú poskytované zodpovedajúce a včas a nie je
jasné, prečo sa potom nedostanú
včas až po radového člena. Včasnú
informovanosť členov považujeme
za nevyhnutný predpoklad stabilizácie a informovanosti členskej základne.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je možné konštatovať, že túto
potrebu si už dnes uvedomuje
naplno aj stredný a vyšší
manažment PZ, ako nevyhnutný
predpoklad skvalitnenia práce PZ.
Pozoruhodným konštatovaním však
je v tejto dobe, že napriek proklamáciám v programových vyhláseniach
sa plneniu tejto úlohy vyhýba gestor
a najvyšší manažment v rezorte. Je

S rastúcou silou odborov bude však
minimalizovaná možnosť "zvláštnych
druhov" služobných kariér a obmedzí
sa počet policajtov, ktorí budú cez PZ
prechádzať ako cez vrátnicu.

Skúsenosti z vývoja v období od III.
zjazdu OZP ukazujú potrebu zintenzívnenia práce v oblasti hodnotenia
situácie v oblasti rastu a stabilizácie
členskej základne v rámci pravidelných zasadnutí výboru i predsedníctva včítane plnenia členských povinností na jednotlivých pravidelných
zasadnutiach výboru a včasným prijímaním konkrétnych opatrení usmerňovať vývoj požadovaným
smerom.
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím medzi zjazdami mierne poklesla intenzita schôdzí výboru OZP aj
predsedníctva OZP. Z hľadiska
budúcnosti je zvýšenie intenzity
schôdzí žiadúce pre zlepšenie osobných kontaktov členov výboru a
zlepšenie prenosu informácií a práci
vedenia OZP a problémoch členskej
základne. Rovnaké opatrenie bude
potrebné prijať na úrovni ZO.
V oblasti zapojenia OZP do medzinárodnej odborovej spolupráce je
OZP aktívnym účastníkom práce v
EuroCope, ktorý vznikol spojením
UISP a SCOPE. V súčasnej dobe
EuroCop združuje cez 600 tisíc policajtov z 18 štátov. V rámci poriadania spoločných akcií sme usporiadali
v Bratislave v minulom roku jednu z
cyklu štyroch medzinárodných konferencií na tému násilie proti policajtom. V súčasnej dobe sme sa
zúčastnili konferencie na tému
spolupráce polície v rámci EU.

právnej ochrany ( ďalej len KPO)
členov OZP v SR
Štatút PO členov OZP v SR a
Organizačný poriadok KPO podrobne upravujú všetky náležitosti, čo PO
v sebe zahŕňa. Na základe týchto
dokumentov PO zahrňuje:
a) vždy bezplatnú právnu radu príslušnej KPO
b) prevzatie časti nákladov za člena
vzniknutých pri právnych sporoch a
to vo výške doporučenej KPO po dohode s príslušnou ZO OZP
c) plné uhradenie nákladov spojených s poskytnutím PO členovi OZP
v SR po schválení predsedníctvom
Výboru OZP v SR po doporučení
KPO.
Úhrady nákladov podľa § 1 čl. 5
písmen b) a c) z fondu PO na základe doporučenia KPO schvaľuje
predsedníctvo Výboru OZP v SR.
Poskytovanie bezplatných právnych
rád je čo do množstva najviac
využívaný inštitút, ktorého počet prípadov sa nedá číselne vyčísliť
nakoľko o týchto prípadoch sa
nevedie evidencia. Dôvod je veľmi
prostý nakoľko takto využívaný inštitút OZP v SR nie je zaťažený žiadnymi
finančnými
nárokmi.
Poskytovanie bezplatnej právnej
rady je realizované vždy všetkými
členmi vedenia OZP v SR, na ktorých
sa členovia KPO a členovia OZP
obracajú. Pri tejto príležitosti ej
potrebné povedať, že tento inštitút
vo veľkej miere využívajú pracovníci
rezortu, policajti, aj tí, ktorí nie sú
členmi OZP v SR.
V uvedenom období bola PO poskytovaná v prípadoch, ktoré trvajú viac
ako 3 roky (ide zväčša o prípady
riešené súdnou cestou).
V roku 1999:
V uvedenom roku bolo na úrovni
centrály riešených 15 prípadov PO, z
ktorých 13 bolo úspešných a 2 prípady boli neúspešné. Celkové náklady na úhradu v roku 1999 predstavovali sumu 53 254,-Sk.
Najzaujímavejší bol prípad BROZMANA Františka kde sme úspešne
PO ukončili prostredníctvom rozsudku odvolacieho súdu so záverom
oslobodený spod obžaloby, skutok
pre ktorý bol stíhaný sa nestal, avšak
jeho návrat do služieb PZ je neustále
nemožný z dôvodov nerešpektovania rozsudku súdu služobnými
orgánmi. Uvedený problém vznikol
ako prvý, súd oslobodil policajta
avšak návrat späť do služieb PZ je
nemožný z dôvodov výkladu zákona
personálnym odborom MV SR.

Okrem zapojenia v EuroCope
udržujeme kontakty aj s odborovými
zväzmi susedných štátov ČR,
Rakúska, Poľska, Ukrajiny. Posledné
spoločné rokovanie s NOSP ČR na
úrovni predsedníctiev sa konalo
9. - 10. júna 2004 v Hriňovej a bolo
zamerané na výmenu skúseností v
oblasti Právneho a sociálneho
zabezpečenia.

Rok 2000:
V roku 2000 bolo v rámci centrály realizovaných 18 prípadov PO, z
ktorých 9 bolo úspešných, 1 sa
skončil neúspešne a ostatné prípady
trvajú doposiaľ - nie sú ukončené. V
jednom prípade v tomto roku a to v
prípade vyšetrovateľa LOVAS Ján
OZP musel od PO odstúpiť nakoľko
nebol predpoklad úspešného
ukončenia veci, čo sa aj v konečnom
dôsledku potvrdilo.

Oblasťž právnej ochrany
Jednou z najvýznamnejších oblastí
činnosti a poslania OZP v SR je
ochrana sociálnych a právnych istôt
policajtov a pracovníkov rezortu MV
SR. Z programu OZP v SR vyplýva, že
medzi ochranou sociálnych a
právnych istôt je naprostá jednota a
v tejto polohe je potrebné chápať aj
právnu ochranu členov OZP v SR
(ďalej PO/.
PO členov OZP v SR je realizovaná
v zmysle schválených dokumentov
OZP v SR, ktoré tvoria:
1. Štatút PO členov OZP v SR
2. Organizačný poriadok komisií

Jedným z prípadov je Vám dobre
známe " Policajné smetisko" uvedené v časopise MOMENT redaktorku Zitou SUJOVOU. Jedná sa o
zneváženie dobrého mena OZP v SR,
ale aj o ohováranie, pošpinenie dobrého mena funkcionárov OZP v SR.
V danom prípade je spor rozdelený
do 3 častí. V jednej časti v prípade I.
podpredsedu OZP v SR navrhuje
žalovaná strana zmier. V druhej časti
prípadu tykajúceho sa predseda
Krajskej rady OZP TT sme boli v prvom stupni úspešní, žalovaná strana
sa však proti rozsudku okresného
súdu odvolala. V tretej časti týka-

júceho sa zneváženia a poškodenia
dobrého mena OZP spor pokračuje
súdnym procesom.
V roku 2000 úhrada nákladov na PO
predstavovala čiastku 174 148,- Sk.
Rok 2001:
V roku 2001 bolo realizovaných 23
prípadov PO, ktorými sa zaoberala
centrála pričom v 14 prípadoch
neboli náklady spojené s úhradou a
v prevažnej časti týchto prípadov sa
na úhrade podieľali samotné ZO
OZP, ktoré nežiadali refundáciu nákladov spojených s PO. Úspešnosť prípadov bola veľmi vysoká. 16 prípadov bolo ukončených kladne ostatné prípady sú doposiaľ súdmi
neuzatvorené.
V roku 2001 úhrada nákladov spojených s PO z fondu PO predstavovala sumu 60 616,- Sk
Rok 2002:
V roku 2002 bolo prostredníctvo
centrály realizovaných 27 prípadov s
úhradou bolo spojených iba 12 prípadov. Pozoruhodné je, že v tomto
roku boli snáď najzávažnejšie prípady PO. Jednalo sa o prípad Juraj
ŽIAČIK ZO OZP Martin, kde OZP bol
úspešný v poskytnutí PO ba dokonca
náš člen OZP vyhral aj súdny spor v
Štrasburgu a bol SR na základe rozsudku medzinárodného súdu
odškodnený. Napriek veľkej snahe
OZP dosiahnuť odškodnenie Juraja
Žiačika rezortom MV SR sa nám to
doposiaľ nepodarilo vyriešiť.
Menovaný vplyvom situácie do ktorej
ho tento rezort dostal nie je zo
zdravotných dôvodov schopný
výkonu služby. Zodpovední rezortní
pracovníci rezortu MV SR z dôvodov
ušlých prekluzivných lehôt nechcú
vo veci konať a hľadá sa riešenie
ako nedospieť k žiadnemu záveru.
Veľmi pozoruhodný prípad v tomto
roku je prípad SISÍK a spol. z
Revúcej. Každý tento prípad veľmi
dobre pozná. Je to prípad, ktorý bol
kvalifikovaný ako rasovo motivovaný
vo vzťahu k policajtom, ktorí vykonávali služobný zákrok na rómsku rodinu SENDREIOVCOV. Naši členovia,
ktorým bola PO poskytnutá strávili
dlhú dobu vo väzbe. Toho času sa
všetci nachádzajú na slobode, v
trestnom stíhaní sa pokračuje a
ukončenie prípadu je v nedohľadne.
Taktiež zaujímavý prípad PO s
úspešným ukončením bol spojený v
súvislosti so vznikom nového štátneho orgánu Národného bezpečnostného úradu. Jedná sa o PO nášho
člena LETKOVIČA, ktorého nadriadený na základe previerky NBÚ vyhodnotil ako nespôsobilého vykonávať zastavanú funkciu. I napriek
právoplatnému rozhodnutiu Krajského súdu BA služobný orgán tento
ignoruje a nepostupuje v súlade so
zákonom. Paradox celého prípadu je
i tá skutočnosť, že nové rozhodnutie
NBÚ oprávňuje Letkoviča oboznamovať sa s požadovaným
stupňom utajovania. Aj napriek tejto
skutočnosti služobný orgán vo veci
nekoná a hľadá cesty ako menovaného nezaradiť na pôvodnú
funkciu, z ktorej bol odvolaný.
V roku 2002 úhrady 12 prípadov PO
predstavovali sumu 286 552,- Sk
Rok 2003 :
V roku 2003 bolo prostredníctvo
centrály realizovaných 29 prípadov
PO, z ktorých v 14 prípadoch boli refundované náklady na PO a ich výška predstavovala sumu 387 263,Sk Úspešnosť prípadov bola taktiež
veľmi veľká. Neúspešní sme boli iba
v 2 prípadoch, ktoré prechádzali z
rokov 2001 a 2002. Úspešní sme
boli v 20 prípadoch, v ostatných prípadoch PO pokračuje a trvá.
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OZP v SR prijatého na III. zjazde OZP v SR 7.11.1998
Najzávažnejší bol prípad kauzy
TUŠICE. PO bola poskytnutá 3
členom OZP. I napriek právoplatným
rozsudkom súdov všetci naši 3 členovia, ktorým bola poskytnutá PO
boli spod obžaloby oslobodení.
Rozsudky súdu sú opätovne
nerešpektované služobným orgánom a policajti nemôžu z dôvodov
subjektívneho výkladu zákona sa
vrátiť do štátnej služby. Problém so
znovu prijatím nevinných príslušníkov naďalej pokračuje a trvá.
Snáď najproblematickejší prípad je
prípad nášho člena OZP CIKLAMINIHO, ktorý bol bezdôvodne prepustený zo služobného pomeru príslušníka PZ. I napriek rozhodnutiu
Poradnej komisie MV SR, ktorá vyhovela odvolaniu menovaného, bolo
rozhodnutie ministra negatívne,
nakoľko tento trval na prepustení.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR,
ktorý zrušil z formálnych dôvodov
rozhodnutie ministra vnútra a vrátil
vec na nové konanie a rozhodnutie.
Znovu sa čaká na rozhodnutie
služobného orgánu a jeho subjektívneho výkladu.
Rok 2004:
V roku 2004 bolo prostredníctvom
centrály riešených 39 prípadov PO, z
ktorých úspešnosť bola vysoká. V
uvedenom roku bolo úspešne
ukončených 17 prípadov, 1 prípad
bol neúspešný, vo väčšine prípadoch
uvedené spory naďalej trvajú. Tieto
sú riešené prostredníctvom advokátov.
Snáď
najkurioznejší
prípad
bezdôvodného prepustenia policajtov sa nám javí prípad VRIČAN a
spol. ide o Vám všetkým dobre
známy prípad nedovoleného
prekročenia štátnej hranice, cudzím
štátnym príslušníkom na hraničnom
prechode KÚTY. V danom prípade
boli neoprávnene zo služobného
pomeru prepustení 3 operační dôstojníci. Tento prípad jednoznačne
dokumentuje unáhlenosť rozhodnutia ministra vnútra SR, v prípadoch
prepúšťania policajtov v zmysle §
192 ods. 1 písm. e) zákona č.
73/1998 Z. z. Podklady, ktoré sú
ministrovi predkladané k prepusteniu sú neúplné, nepresné, nie je objektívne zistený skutkový stav vec a i

napriek tomu sa o takto najzávažnejšom akte rozhoduje veľmi nekompromisne, čo je na škodu veci. I napriek čiastkovému úspechu, nakoľko
minister vnútra po prvýkrát zrušil
svoje rozhodnutie v prípade
VRIČANA, ktorý sa vrátil späť do štátnej služby možno považovať takýto
postup pri prepúšťaní ako nezákonný, unáhlený v snahe nie očistiť policajný zbor, ale vybudovať si politický
image.
V 20 prípadoch poskytovania PO v
roku 2004 bola realizácia vykonávaná refundovaním z účtu PO a náklady predstavovali 528 378,- Sk.
Záver:
Záverom možno konštatovať, že PO
realizovaná OZP v SR má svoje opodstatnenie, je vykonávaná úspešne a
garantuje členom OZP, že je tu jediná inštitúcia v tomto rezorte, ktorá je
schopná vystúpiť aj verejne na
ochranu práv a oprávnených záujmov každého jedného člena OZP v
SR.
K oblasti kolektívneho vyjednávania:
Kolektívne vyjednávanie v podmienkach MV SR prebieha v zmysle
zákona o kolektívnom vyjednávaní a
v špecifikách, ktoré nie sú v zákone
dosial realizované (neexistuje
združenie zamestnávateľov). V hodnotenom období boli každý rok
uzatvárané kolektívne dohody.
Spoločnou charakteristikou doterajšieho priebehu kolektívneho vyjednávania bola vždy zdľhavosť a
poukazovanie na náročnosť
záväzkov zo strany odborných špecialistov zamestnávateľa. Z hľadiska
termínov uzatvorenia dohôd boli
nasledovné : 7.6.1999 na rok 1999,
9.6.2000 na rok 2000, 1.3.2001 na
rok 2001, 1.4.2002 na rok 2002,
24.1.2003 na rok 2003, v roku
2004 nebola uzatvorená zmluva na
rok 2004. Ešte jeden prvok mali
spoločný v oblastiach stabilizácie
policajtov, riešenie bytovej otázky a
definovanie kritérií hodnotenia útvarov i jednotlivcov sa ani jeden rok
nenaplnili. Na tomto stave nesie
vinu zamestnávateľ, ale i odbory.OZP
bude musieť včas upozorňovať na
neplnenie KZ a navrhovať ustanovenie spoločných komisií na hodnote-

nie plnenia úloh KZ. OZP má jasnú
predstavu o riešení úloh, obávam sa
však, že špecialisti zamestnávateľa,
nie vždy. Z hľadiska stavby KZ, OZP
vždy pri návrhu vychádza z reálnych
možností rezortu, aj keď návrhy
predkladá bez vát a rezerv. Uvedený
prístup je často predmetom kritiky
členskej základne, ale na druhej
strane návrhy sú reálne a schválené
KZ sa väčšinou až na horeuvedené
nedostatky splnia. V tejto súvislosti
by snáď stálo za úvahu spracovať
buď zo strany zamestnávateľa alebo
spoločne dokument, ktorý by prekrýval dlhšie súvislé obdobie a tvoril sociálny program rezortu a zároveň
zdroj pre časť úloh realizovaných v
KZ. Z hľadiska zefektívnenia činnosti
odporúčame
pri
budúcich
prípravách KZ vybaviť poverených vyjednávačov zodpovedajúcimi kompetenciami a tým zrýchliť proces
prípravy KZ.
Prvýkrát v dejinách OZP nebude uzavretá KZ na rok 2004, vďaka automatu naďalej však platí pôvodná.
Nepodarí sa nám však vyriešiť v tomto roku stravovanie policajtov pri
službách cez 12 hodín. V čom je
príčina? Je ich niekoľko - hlavný vyjednávač zamestnávateľa najprv trval na jednej KZ pre celý rezort, to by
znamenalo, že by muselo nastať nielen skoordinovanie 3 OZ ( Hasič,
SLOVES, OZP) ale aj podmienok,
nakoniec ustúpil ,až keď zistil, že finančne nedokáže ujednotiť podmienky zo strany zamestnávateľa
Potom nastúpil s teóriou "zbytočne
veľkého podielu" prostriedkov na
návratné finančné výpomoci a
navrhol zníženie podielu v sociálnom
fonde z 50 na 5%. V tejto súvislosti
je pozoruhodné, že v návrhu vlastnej
koncepcie SE MV SR hodnotí, že
jedinú reálnu pomoc pri riešení bytovej otázky pracovníkov tvoria
návratné výpomoci zo sociálneho
fondu. Posledný návrh KZ na rok
2004 sme od vyjednávačov zamestnávateľa dostali 4.10.2004, načo
nasledovalo rozhodnutie P OZP o zastavení kolektívneho vyjednávania
na rok 2004 a následne sme sa
5.10.2004 na zasadnutí výboru OZP
dohodli s pánom ministrom o
vytvorení podmienok na obidvoch

stranách pre urýchlené uzavretie KZ
na rok 2005. Zo strany vedenia OZP
už prvý krok bol urobený27.10.2004 bol predložený návrh KZ
na rok 2005 MV SR.
K oblasti členstva v KOZ uvádzam,
že sme jedným zo zakladajúcich
odborových zväzov, ktorý si plní svoje členské povinnosti vo vzťahu ku
KOZ a členstvo v KOZ považuje za realizáciu princípu solidarity a súčasť
svojho programu. V nasledujúcom
období mienime ešte zvýšiť svoju aktívnu zapojenosť do práce aj cez intenzívnejšie zapojenie nášho zástupcu v KOZ.
Situáciu v rezorte komplikuje ešte existencia ďalších OZ, ich členská základňa je však oproti našej minimálna. V súčasnej dobe hľadáme riešenie na odstránenie tohto problému.
Potreba vzájomnej dohody a niektoré iné názory na riešenie vecí zo
strany SLOVESU vychádzajúce iba z
poznania podmienok verejnej správy
komplikujú aj pri najlepšej snahe
vzťahy a priestor pre vyjednávanie.
OZP v SR vytvoril podmienky pre
plnohodnotné členstvo občianskych
pracovníkov v OZP a vyriešil aj problémy v oblasti sociálneho fondu,
ktorý je jednotný.
Ďalším problémom, ktorí nás čaká je
zjednotenie odborových organizácií v
rezorte. Aj keď vzťahy medzi SLOVESOM a OZP sú korektné, treba riešiť
vytvorenie silnej organizácie
združujúcej čo najviac príslušníkov
PZ a občianskych pracovníkov v jednotnom odborovom zväze.
Základným problémom pre činnosť
OZP je zabezpečenie toku informácií
pre členov OZP a ostatných pracovníkov ako aj spätné informácie pre
vedenie rezortu o problémoch, ktoré
trápia pracovníkov. Túto úlohu plnia
noviny "POLÍCIA". Z hľadiska obsahu
je možné hodnotiť ho ako vyvážený,
poskytujúci dostatok priestoru pre
obidve strany. Za nedostatok je
možné označiť dlhé reakčné časy
odborných útvarov na jednotlivé
problémy, čo spôsobuje posun a
občas stratu materiálov na aktuálnosti. Riešenie predstavuje z

hľadiska perspektívy prechod novín
z mesačníka na dvojtýždenník, čo
umožní uverejňovanie reakcií v
nasledujúcom čísle po vyjdení podnetu a pritom ešte zabezpečí väzbu
čitateľa z pohľadu aktuálnosti problému. Na druhej strane to bude tvoriť
hnací moment na včasné reakcie
zodpovedného odborného útvaru na
nanesený problém. Nemalý problém
v hodnotenom období predstavovalo
personálne obsadenie "POLÍCIE".
Výmena redaktorov spojená vždy s
problémom hľadania nových, dlhodobé neobsadenie miesta
prinášalo so sebou časté stresy a
občas sa odrážali aj v niektorých
drobných nedostatkoch. Od nástupu
pani Záčkovej je však aj tento problém minulosťou a verím, že nasledujúce obdobie bude obdobím rastu
kvality a prechodu na dvojtýždenník.
Je samozrejme, že aj dnes sa nájdu
kritici kvality práce, mali by však pri
svojej kritike pamätať aj na reálne
možnosti, ako aj svoj podiel na
stave, ktorý kritizujú a to, či vôbec vedia ,ako veci robiť lepšie.
Vážené dámy, vážení páni
V rozsahu tejto správy nie je možné
vyhodnotiť podrobne všetky problémy, ktoré riešil OZP v období od
tretieho zjazdu. Cieľom správy bolo
definovať iba nosné problémy a
načrtnúť východiská pre ďalšie obdobie. Ak by som mal v skratke
zhrnúť filozofiu prístupu OZP tak je
nasledovná: OZP má úprimný záujem na konštruktívnej spolupráci s
vedením rezortu ako rovnocenný
partner, ktorý vie pochopiť reálne
možnosti a je schopný hľadať ústretové východiská v riešení problémov
pri dôslednom dodržiavaní zákonnosti. Záujmom OZP je vytvoriť optimálne podmienky pre stabilizáciu
policajtov v službe, pre ochranu
právnych a sociálnych istôt policajtov
v službe, nie samoúčelne, ale pre
efektívne fungovanie polície v
prospech občanov, ktorí dodržujú
zákon, bez ohľadu na ich politickú
príslušnosť. Našim cieľom je dosiahnuť stav aby sa povolanie policajta
stalo celoživotným poslaním a policajt stal občanom požívajúcim úctu
a dôveru svojich spoluobčanov.

Vystúpenie predsedu KOZ IVANA SAKTORA
Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážení zahraniční a domáci hostia,
kolegyne a kolegovia,
v prvom rade chcem ospravedlniť svoju
hlasovú aj zdravotnú indispozíciu, som
trochu chorý. Včera som sa nemohol
zúčastniť vášho neformálneho stretnutia,
bol by som to využil na diskusie o vašich
problémoch, ktoré určite máte na svojich
pracoviskách. Ale veľmi pozorne som
počúval aspoň priebeh tohoto prvého
poldňa vášho zjazdu.
Dovoľte mi, aby som vás pozdravil v
mene 560.000 členov, odborárov v SR,
ktorí sú združení v 37 odborových zväzoch, ktoré sú združené v Konfederácii
odborových zväzov Slovenskej republiky.
To len na objasnenie, lebo aj keď sme začínali neformálne diskutovať s pánom
ministrom, tak sme si ujasnili, že
Odborový zväz polície v SR je plnoprávnym a veľmi kvalitným členom
Konfederácie odborových zväzov
Slovenskej republiky, ktorá je tu na to,
aby solidarizovala odborárske záujmy v
rámci celého Slovenska na najvyššej
úrovni, teda na úrovni vlády Slovenskej
republiky a ostatných sociálnych partnerov. Chcel by som využiť túto krátku
príležitosť, pretože som mal napísané v
pozvánke, že mám hovoriť okolo desať
minút, je to ale ťažké hovoriť o veľkej politike odborov desať minút, a ja sa budem

snažiť naozaj byť na svoje pomery veľmi
stručný a povedať to rácio, čo by som pre
vás ako posolstvo chcel odovzdať.
V prvom rade využijem príležitosť, že je tu
prítomný jeden člen vlády. Chcel by som
povedať úplne zodpovedne, že stojím na
čele odborov od roku 1996, druhé volebné obdobie, ktoré sa za dva týždne
skončí a nastane tretie volebné obdobie
odborov na Slovensku. Chcel by som vyjadriť, že odbory na Slovensku od obdobia ako ja mám možnosť to sledovať z tej
pozície, v ktorej som, robia úplne rovnakú
politiku. Politiku obhajoby záujmov
zamestnancov a ich záujmov na pracoviskách, ktorá je samozrejme podmienená tým, aby celospoločenské procesy, teda procesy, ktoré vytvárajú podmienky pre život občanov Slovenskej republiky, boli nápomocné a náchylné k tomu, aby sme dokázali obhajovať tieto
záujmy zamestnancov na všetkých úrovniach.
Je samozrejmé, že rôzne politické garnitúry inak vnímajú naše aktivity. Ináč
boli vnímané aktivity odborov na
Slovensku v roku 1997, keď sme na
Slovensku
protestovali
proti
nedemokracii a pomohli sme niektorým,
aby uchopili moc, ináč ich vnímajú tí, ktorí
uchopili moc, ktorí sú dnes pri moci, a
myslia si, že odbory ohrozujú ich moc.
Nie je to pravda. Stále obhajujeme záu-

jmy ľudí, tak ako sme boli zvolení do svojich funkcií. Sme komunita, ktorá je najdemokratickejšou v Slovenskej republike. Sme na svojich pozíciách z titulu zastupiteľstva a máme za sebou mandáty
tých ľudí, ktorých zastupujeme. Ja som
prezidentom 560.000 občanov
Slovenskej republiky, ktorí sú organizovaní v odboroch. Tak to je a taký mandát
sa snažím realizovať vo svojej práci, teda
v práci Konfederácie odborových zväzov.
Ak dovolíte, je určite na mieste z tohoto
miesta povedať niečo o súčasnej situácii.
Zhodou okolností včera sme sa stretli s
časťou vlády na tripartite, ktorá mala
rozhodnúť o tom, akým spôsobom sa
budú vyvíjať vzťahy medzi sociálnymi
partnermi, ktoré boli - podotýkam boli určené zákonom. Bol to istý prejav sociálneho partnerstva na Slovensku definovaný zákonom od roku 1999. Tento
zákon o tripartite bol výsledkom rokovaní
práve s niektorými politikmi, ktorí sa dnes
podpisujú pod zrušenie tohoto zákona.
Bolo to definovanie toho, že odbory,
zamestnávatelia a vláda budú rovnocenne rokovať na úrovni tripartity o tom,
aká bude budúcnosť občanov
Slovenskej republiky cez akúkoľvek vládu, ktorá tu bude na Slovensku vládnuť.
Včera sme sa nedohodli na tom, že odbory na Slovensku budú poradcami tejto
vlády. Musím konštatovať, že v tomto prí-

pade nás podporili
aj
zamestnávatelia, nestáva sa
to veľmi často. Ale
my sme vyhlásili
na
sneme
Konfederácie
odborových zväzov, že sme neboli,
nebudeme nikdy
poradcami žiadnej
vlády. Sme ochotní
byť plnohodnotnými partnermi v
rámci sociálneho
dialógu, tak ako je
to v každej krajine Európskej únie, za vstup Slovenska do ktorej sme organizovali
ľudí do referenda a očakávali sme od toho, že vláda SR po vstupe do EÚ bude
uznávať aspoň základné, elementárne
hodnoty toho zoskupenia, do ktorého
sme sa, chvalabohu, od 1. 5. 2004
zaradili aj my, ako samostatná Slovenská
republika.
Chcel by som ozrejmiť vzťahy, ktoré momentálne vládnu medzi vládou SR a
odbormi. Je paradoxné, že oveľa menej
momentálne máme problémov, alebo sa
to tak aspoň javí, čo sa týka zamestnávateľov. Ale z vášho pohľadu, teda ľudí,
ktorí ste vo verejnej službe, je zamestnávateľom vlastne vláda. Celý ten problém

vznikol v tom, že sme si veľmi pozorne
prečítali programové vyhlásenie vlády,
ktorá nastúpila v roku 2002. Boli sme
prví v tejto krajine, ktorí sme povedali to,
čo bude skutočnosťou súčasných dní.
Povedali sme, že ak vláda Slovenskej republiky, ktorá získala mimochodom 29
percent oprávnených hlasov voličov v
Slovenskej republike, bude realizovať
politiku, ktorá je napísaná v tom programovom vyhlásení vlády, zmení ústavný charakter tejto krajiny, kde je
napísané v ústave, že Slovenská republika sa bude vyvíjať ako trhové sociálne a
ekologické hospodárstvo.
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Vystúpenie ministra vnútra SR VLADIMÍRA PALKA:
Vážený pán predseda Odborového
zväzu polície, vážený pán predseda
KOZ, vážení zahraniční hostia, vážené
delegátky, vážení delegáti zjazdu,
chcem sa poďakovať za pozvanie vedeniu odborového zväzu a za
možnosť vystúpiť a pozdraviť vás. Ja
by som začal hneď na úvod, po tom
čo vám zaželám všetkým príjemné a
zmysluplné rokovanie zjazdu, vecami
ktoré najviac trápia
všetkých policajtov, a o
ktorých sa najviac diskutuje vo verejnosti a v politickom živote. A to sú veci
sociálneho a dôchodkového zabezpečenia policajtov. Takže dovoľte mi aby
som prešiel tomuto. Ja už
som v kuloároch, keď
som hovoril s vedením
OZP v SR a hosťami
povedal, že ako vďační by
mi boli všetci policajti, keby vedeli, čo všetko tu
hrozilo, že sa tu zmení v
systéme dôchodkového a
sociálneho zabezpečenia
a čo sa mi podarilo nejakým spôsobom odvrátiť.
Dovoľte mi, aby som
pomenoval hlavný problém, ktorý je v tejto oblasti. Systém,
ktorý tu bol nastavený v roku 1998 v
oblasti dôchodkového zabezpečenia,
tento systém nie je dlhodobo
udržateľný. Nie je dlhodobo
udržateľný z tohoto dôvodu: že je tak
výhodný, že motivuje policajtov k tomu, aby po 18, 19, 20 rokoch
odslúžených v polícii odišli z
Policajného zboru a aby sa zamestnali inde ako civili a aby paralelne
poberali dôchodok a zároveň plat
ako v civilnom zamestnaní. A to má
za následok to, že vlastne neuveriteľne narastá počet policajných
dôchodcov. Keď to pôjde takto ďalej,
tak za chvíľku budeme mať viac policajných dôchodcov ako policajtov. To
bude v priebehu niekoľkých rokov, ak
sa nič nezmení. A ja si myslím, že
správny systém je taký, ktorý dáva finančné a sociálne istoty policajtom,
ktorí si to zvolili za svoje celoživotné
povolanie a ktorí chcú slúžiť ako policajti. A nemali by byť dané garancie
tým, ktorí chcú odísť čo najskôr, aby
mohli poberať paralelne dvojitý príjem. Keďže to bolo zle nastavené, tak
bolo iba otázkou času kedy osobitný
účet, z ktorého sa vyplácajú dôchodky, začne byť v deficite. Podľa toho
ako narastal počet policajtov, ktorí sú
v dôchodku a ktorým sa vypláca dôchodok. Ten schodok išiel do mínusu
prvýkrát minulý rok a takisto aj v tomto roku. Toto je proste fakt a ministerstvo financií sa rozhodlo reagovať
na to návrhmi, ktoré chvalabohu boli
odvrátené, ale boli veľmi, veľmi
brutálne. Tak mi dovoľte, aby som
pripomenul, čo navrhovalo ministerstvo financií. Ministerstvo financií
navrhovalo zrušiť osobitný systém sociálneho dôchodkového zabezpečenia pre policajtov, tým pádom aj
zákona, za ktorého prípravu zodpovedá zatiaľ ministerstvo vnútra.
A navrhlo zaradiť policajtov do univerzálneho dôchodkového systému.
Navrhlo postupne zrušiť systém odchodného tak, že v priebehu
niekoľkých rokov, každý rok by sa nejako počet platov, ktoré tvoria odchodné znižoval, až by sme skončili
niekedy v roku 2010 pri štyroch platoch ako výške odchodného. No a najmä ministerstvo financií navrhovalo,
aby sa zrušil ten paralelizmus - teda
možnosť súčasného poberania policajného dôchodku a poberania platu
v ďalšom, civilnom zamestnaní. Toto
sa našťastie neakceptovalo, ale iste
chápete, že na argumenty ministra financií, že čo teda budeme robiť so
stále narastajúcim schodkom osobitného účtu, som musel nejakým spô-

sobom reagovať. Navrhol som teda
riešenie také, že treba urobiť nejaké
škrty, niekde treba šetriť, napr. u dávok nemocenského poistenia, ale
snažil som sa, aby tie zásadné veci
ostali zachované. Predovšetkým
chcem, aby ostal zachovaný osobitný
systém dôchodkového zabezpečenia
pre policajtov, aby ministerstvo vnútra
bolo naďalej zodpovedné za legislatívu v tejto veci. A nie ministerstvo fi-

nancií, ktoré nemá nejaký špeciálny
záujem starať sa o policajtov. Takisto
som trval na tom, že systém odchodného by mal ostať v zásade taký, aký
je. Akurát so zmenou, že - aby som to
povedal - zostáva ako je to teraz:
nárok na odchodné vznikne policajtovi tak ako doteraz po piatich rokoch
a za každý ďalší odslúžený rok sa
bude zvyšovať o polovicu služobného
platu ako je to doteraz až do tridsiatich odslúžených rokov. Čiže tam
sa nejaká hranica zavádza. No čo sa
týka výsluhového dôchodku: tak ako
som povedal, doteraz je to tak, že
policajt odslúži 15 rokov a má nárok
na výsluhový dôchodok vo výške
30% z platu. Potom mu to nabieha
po 2 percentá každý rok navyše
prvých 5 rokov, potom ďalších 5 rokov
mu to nabieha o tri percentá a potom
ďalších 5 rokov do tých 30 rokov mu
to nabieha po jednom percente. V
tom je práve ten problém, že policajt,
ktorý odslúžil 20 rokov, tak má nárok
povedzme na 40% dôchodok a pritom je to štyridsaťročný chlap, ktorý
sa ešte cíti pri sile. Ide do dôchodku,
poberá dôchodok a poberá zároveň
aj plat v civilnom zamestnaní. Čiže
moja odozva bola taká, že musíme
robiť zmeny, ktoré budú motivovať toho policajta, aby ostsal, nie odišiel.
Preto je nevyhnutné, aby ten systém
nabiehania ďalších percent k tým tridsiatim % po 15 rokoch bol trošku iný
- teda aby motivoval toho poicajta,
aby ostal čo najviac. To znamená, že
najväčší nárast medziročný by mal
byť až v tých rokoch od 25 do 30.
Preto sme navrhli, aby sa postupovalo tak, že v prvých rokoch po tých
15-tich to bude nabiehať o jedno percento ročne, ďalších 5 rokov o 2%
ročne a ďalších 5 rokov o 3% ročne.
Proste motivácia musí byť - zostať a
slúžiť. Policajt nech je celoživotné
zamestnanie. S tým, že aj po tejto
zmene ten princíp po 15 rokoch je
nárok na výsluhový dôchodok - ostáva, po 15 rokoch má 30%, to ostáva,
a po 30 rokoch má 60% - toto ostáva.
Len iný systém nabiehania percent.
Dovoľte, aby som sa teraz vyjadril k
hodnostnému príplatku. Tu sme sa
naozaj snažili, aby došlo k zásadnému zvýšeniu hodnostného príplatku.
Čo sa mi podarilo a čo je zatiaľ garantované, nevieme, čo s tým urobí parlament, zatiaľ je garantované, že o
10% oproti súčasnému stavu by sa to
malo zvýšiť.
Jednu dôležitú vec som ešte zabudol.
Zdôrazňujem: ja nie som rád, aby
sme policajtov, ktorí už majú
odslúžené, aby sme ich "prekvapo-

vali" zmenami podmienok hry počas
hry. To znamená, zdôrazňujem, že tie
zmeny, ktoré som povedal, tie budú
platiť pre tých, ktorí ešte nemajú
nárok na výsluhový dôchodok. Tí ktorí
dnes majú nárok na výsluhový dôchodok, pre tých sa nebude meniť
nič. Považujem to za korektné
neprekvapovať ľudí, ktorí si myslia, že
už niečo majú a potom im vlastne
povedať, že to nemajú. Aj do budúcnosti to bude princíp
všetkých zmien, ktorý budem dodržiavať, že musí
tam byť prechodné ustanovenie, že zmena platí
len pre mladších policajtov.
Vážené delegátky, vážení
delegáti,
povedal
som vám
úprimne, aká je realita a
aké sú problémy, ktorým
čelíme. Naozaj, myslím,
že podľa toho, čo som
vám povedal, každý
pochopil, že ten doterajší
systém bez zmeny nebol
udržateľný. Nevylučujem,
že aj po tejto zmene,
ktorú som vám oznámil a
ktorá by mala byť účinná
od 1. januára budúceho roku, tak si
budeme musieť sadnúť a vážne sa
zamyslieť nad nejakým optimálnym
nastavením toho systému. Pretože
mne sa zdá, že my vyplácame
obrovské čiastky povedzme na odchodné, pričom máme policajtov,
mladých policajtov a niekedy ani nie
veľmi mladých, ktorí majú malé platy.
Naozaj malé platy. Ja neviem, či to je
dobrý systém, že proste slúžia, slúžia
a dlhé roky sa tešia na to až raz po
tých desiatkach rokov odslúžia a
dostanú to veľké odchodné a pritom
poberajú malé platy. Ja by som bol
radšej, keby sme vymysleli systém, v
budúcnosti, a o tom budeme rozmýšľať budúci rok, ktorý by predsa
len pomaličky znižoval význam odchodného a keby sa podarilo tieto peniaze presunúť radšej do zvýšenia
tarifných platov. Čiže o tomto budeme
uvažovať na budúci rok. Ale zase
zdôrazňujem, to nebude nejaká taká
zmena, ktorá by proste zrazu sekla a
nejakí starí policajti by prišli o to odchodné, na ktoré sa už tešia. V tom
môžete dôverovať vedeniu ministerstva vnútra, že všetky zmeny budú citlivo zvažované.
Vážené delegátky, vážení delegáti,
myslím si, že toto boli tie hlavné veci,
ktoré vás zaujímajú a to boli tie
hlavné veci, kvôli ktorým som aj ja
častokrát aj nespával a musel
zvádzať dosť ťažké zápasy. Snažil
som sa vám to vysvetliť ako som to
najlepšie vedel, myslím si, že to čo
presadzujem, to je politika, ktorá je
rozumná a reálna, a chcem zakončiť
svoje vystúpenie tým, že chcem sa
poďakovať aj vám všetkým, chcem
sa poďakovať aj vedeniu odborového
zväzu, s ktorým sa mi spolupracuje
celkom dobre musím povedať a tendencia je taká, že tá spolupráca sa
skôr zlepšuje. Chcem sa vám
poďakovať za všetko to, čo ste urobili
pre to, aby policajti mohli vykonávať
svoju prácu v prostredí, ktoré je
postačujúce, ktoré je pre nich vhodné
a chcem vyjadriť presvedčenie, že aj v
budúcnosti budem veľmi dobre vychádzať s vedením odborového
zväzu a chcem vyajdriť presvedčenie,
že aj celý Odborový zväz polície v SR
si bude i naďalej plniť svoju funkciu.
Tak ako to má stanovené vo svojich
stanovách.
Vážené delegátky, vážení delegáti,
veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, želám príjemné rokovanie
zjazdu a želám vám všetko dobré.
Ďakujem pekne.

PROGRAM
ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V
SR PO IV. ZJAZDE OZP V SR
I. Odborový zväz polície v Slovenskej republike (ďalej OZP v SR) bude podporovaťž a
presadzovaťž princípy demokracie, morálky a sociálnej spravodlivosti v súlade s listinou základných práv a slobôd.
II. V spolupraci s Eurocopom presadzovaťž udržanie oprávnených nárokov a záujmov
príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky (ďalej len PZ SR) a pracovníkov
rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR)
III. OZP v SR bude chrániťž právne a sociálne istoty príslušníkov PZ SR a pracovníkov
rezortu MV SR najmä prostredníctvom rokovaní so služobným vedením.
IV. OZP v SR pri zabezpečení ochrany, práv a záujmov svojich členov bude svoju činnosťž koordinovaťž so všetkými odborovými zväzmi združenými v Konfederácii
odborových zväzov Slovenskej republiky (ďalej KOZ SR).
V. Pre naplnenie svojich cieľov bude OZP v SR vyžadovaťž od NR SR, vlády SR, vedenia MV SR, KOZ SR a funkcionárov PZ na všetkých stupňoch realizáciu odborových
záujmov v týchto oblastiach:
1/ Uplatňovanie demokracie a demokratických práv príslušníkov PZ SR a pracovníkov rezortu MV SR
2/ Ochrana sociálnych a právnych istôt príslušníkov PZ a pracovníkov rezortu MV SR
3/ Ochrana životných a pracovných podmienok príslušníkov PZ SR a pracovníkov rezortu MV SR
VI. Pre naplnenie svojich cieľov bude OZP v SR vyžadovaťž od Rady predsedov ZO
OZP v SR a funkcionárskeho aktívu základných organizácií OZP v SR realizáciu
odborových záujmov v týchto oblastiach:
1/ Upevňovanie a rozvoj vnútroodborovej činnosti OZP v SR
2/ Podiel na realizácii úloh v medzinárodnej činnosti
3/ Hospodárska a finančná činnosť OZP v SR.
VII. Uplatňovanie demokracie a demokratických práv príslušníkov PZ SR a pracovníkov rezortu MV SR.
Realizovať túto oblasť bude OZP v SR najmä :
a) Orientovaním svojej činnosti na rozvoj demokratickej spoločnosti budovanej na
občianskych princípoch. Nepripustiť zneužitie PZ SR niektorou z politických strán na
ochranu jej záujmov.
b) Zaujímať stanoviská a nepripustiť pokles úrovne ochrany, práv, potrieb a oprávnených záujmov príslušníkov PZ SR a pracovníkov rezortu MV SR v otázkach sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja.
c) Cestou KOZ SR zastupovať individuálne a kolektívne záujmy OZP v SR.
d) Spolupracovať s médiami prostredníctvom ktorých prezentovať prácu OZP v SR.
Pre lepšiu informovanosť základných organizácií OZP v SR neustále skvalitňovať
vlastnú tlač.
e) Dôsledne presadzovať realizáciu jedenástej časti, zákona NR SR č. 73/1998 Z.z.
na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry rezortu MV SR.
f) Pravidelne ročne vyhodnocovať kolektívnu zmluvu medzi MV SR a OZP v SR a viesť
kolektívne vyjednávanie, ktoré bude napomáhať realizácii Programu OZP v SR.
Obdobne postupovať i na úrovni KR OZP.
VIII. Ochrana sociálnych a právnych istôt príslušníkov PZ SR a pracovníkov rezortu
MV SR
Nepripustiť pokles dosiahnutej životnej úrovne v dôsledku zvyšovania životných nákladov a hľadať možné východiská k reálnemu nárastu v mzdovej oblasti, presadzovať prijatie kompenzačných opatrení v sociálnej oblasti.
a) Zabezpečiť realizáciu Štatútu právnej ochrany schváleného IV. zjazdom OZP v SR
ako prostriedku obhajoby členov OZP v SR.
b) Realizovať Podporný fond Výboru OZP v SR podľa štatútu Podporného fondu.
c) Zabezpečiť účasť odborov pri príprave zákonov a interných právnych predpisov MV
SR dotýkajúcich sa sociálnych a právnych istôt policajtov ako i podmienok výkonu
štátnej služby príslušníkov PZ SR a pracovných podmienok pracovníkov rezortu MV
SR.
d) Presadzovať záujmy príslušníkov PZ a pracovníkov rezortu MV SR v Spoločnej
zdravotnej poisťovni.
IX. Ochrana životných a pracovných podmienok príslušníkov PZ SR a pracovníkov rezortu MV SR
a) Požadovať doriešenie systému komplexnej zdravotníckej, kúpeľnej, rekreačnej
starostlivosti a rehabilitačných pobytov.
b) Prostredníctvom základných organizácií OZP v SR zabezpečiť náležitú kontrolu
rizikových pracovísk a pracovného prostredia.
c) Zúčastňovať sa na tvorbe právnych noriem a predpisov pre zabezpečenie ochrany
a zdravia pri práci.
d) Dobudovať aktív inšpektorov bezpečnosti práce v ZO OZP v SR.
X. Upevňovanie a rozvoj vnútroodborovej činnosti OZP v SR
a) Prostredníctvom funkcionárov OZP v SR na všetkých stupňoch zabezpečiť stabilizáciu a rast členskej základne OZP v SR.
b) Pre skvalitnenie úrovne funkcionárov ZO OZP v SR uskutočňovať pre nich
krátkodobé odborné kurzy.
c) Na zasadnutia Rady predsedov OZP v SR prizývať predstaviteľov MV SR a prezídia
PZ k prehĺbeniu vzájomnej informovanosti o aktuálnych problémoch rezortu MV SR.
d) Na pravidelných zasadnutiach KR OZP okrem riešenia regionálnych odborových
úloh zaraďovať i hodnotenie stabilizácie a rastu členskej základne ZO OZP v SR v príslušnom kraji.
e) Pre skvalitnenie činnosti a informovanosti členskej základne spravidelniť schôdzovú činnosť v zmysle stanov OZP v SR.
f) Na zasadnutiach Rady predsedov OZP v SR pravidelne prerokovávať problematiku
vnútroodborovej činnosti v ZO OZP v SR.
XI. Podiel na realizácii úloh v medzinárodnej činnosti
a) Upevňovať postavenie OZP v SR v Eurocope, aktívne a zodpovedne zabezpečovať
úlohy, vyplývajúce z tohto členstva. Uchádzať sa o usporiadanie zasadnutí Eurocopu
v Slovenskej republike.
b) Nadviazať kontakty s policajnými odborovými centrálami susedných štátov s
cieľom získavať skúsenosti a poznatky z plnenia ich úloh.
XII. Hospodárska a finančná činnosťž OZP v SR
a) Dodržiavať Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami v ZO OZP v SR a OZP
v SR .
b) S finančnými prostriedkami OZP v SR sústredenými na účte OZP v SR uskutočňovať aktívnu finančnú politiku s cieľom ich aktívneho zhodnocovania a minimalizovania rizikovosti straty.
Program OZP v SR je otvorený dokument, ktorý môže byť dopĺňaný počas volebného
obdobia o aktuálne úlohy podľa ekonomického a sociálneho vývoja v Slovenskej republike v zmysle stanov OZP v SR.
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VYSTÚPENIE PREDSEDU NEZÁVISLÉHO ODBOROVÉHO
ZVÄZU POLÍCIE ČR, MARTINA JANSU
Dobrý deň kolegyne, kolegovia,
najprv pár postrehov. Možno sa vám
budú zdať od veci, ale uvidíme neskôr.
Po prvé vám chcem poďakovať.
Zarazilo ma, že si niektorí pamätajú,
čo som tu hovoril pred šiestimi rokmi.
Čo je potešujúce, je zistenie, že som
asi nehovoril tak z cesty, ako sa
možno mne samému zdalo.
Po druhé, keď som tu počúval vášho
pána ministra a pána predsedu KOZ
pána Saktora - tak sa všetko točí okolo peňazí, to je nám všetkým jasné. A
nie je všetko tak, ako sa hovorí,
ako sa píše, ako sú veci podávané a vysvetľované.
Takže by som začal o
našom zákone o služobnom pomere, ktorý úzko
súvisí s vaším zákonom o
služobnom pomere.
Pretože, čo upečú naši
politici, to si môžete byť
istí, že do pol roka začnú
to samé piecť vaši politici.
A naopak. Ten náš zákon o
služobnom pomere je hračkou, ktorá trvala 5-6 rokov. Vy už
ste ho dávno mali, keď my sme
boli len na začiatku príprav. Vtedy boli
sľubované úplne iné čiastky a zákon
bol o niečom úplne inom. V roku
1998 sa u nás zmenila politická situácia, pravica opustila vládnuce kreslá,
nasťahovala sa ľavica. A pravica
povedala "my ten zákon nepustíme,
kým sa neočeše". Aj keď bol ten
zákon dieťaťom pravicovej vlády!
Takže sa ten zákon začal postupne okliešťovať, až vlani, v roku 2003 došiel
do finále naprosto scvrknutý, oklieštený - v porovnaní s inými štátmi
Európy, aj v porovnaní s vami - ďaleko
na nižšej úrovni. Keď ste sa tu bavili o
výsluhových príspevkoch - tak u nás
po 15 rokoch áno, ale nie ako vy 30%,
ale 20%. Po 30 rokoch služby nie ako

vy 60%, ale my sme to s vypätím
všetkých síl dotiahli na 50%. Väčšina
pravicových poslancov a pravicových
senátorov nám chcela dať maximálne
40% - výsluhu. Ten zákon sa nakoniec
dostal do podoby, ktorá je nasledovná.
Na jednej strane oni tvrdia populistické heslá. Predsedu KDU - ČSL pána Kalouska, ste iste, videli, počuli v
televízii, v novinách čí-

tali - "policajti dostanú pridaných
8000 korún", čo sú naprosté
nepravdy. Na druhej strane ten zákon
prikazuje 300 nadčasových hodín
zdarma, čo sú dva mesiace práce
naviac! Odoberá príplatky za službu v
noci, za službu v sobotu, nedeľu a vo
sviatok. Všetky príplatky okrem osobného ohodnotenia a odmien sú
vlastne z toho zákona vyňaté.
Takže ak postavíme nejaké finančné
pridanie, a my to máme vypočítané
zhruba na 6200 korún hrubého na
jedného policajta, hasiča, colníka a
väzenskú službu - pretože títo všetci

sú spolu v tom jednom zákone - a
vezmeme veci, ktoré sa týmto
všetkým odoberú vďaka tomu
zákonu, že čo stratia, napr. príplatok
za nočné - nič, príplatok za …atď.
A keď to takto porovnáte, tak
dostanete navýšenie niečo málo nad
3 tisícky hrubého. To je z tých 8 tisíc
pána Kalouska a strany KDÚ - ČSL,
ktorá tak kričí a rozosiela do sveta
signály, ako je u nás veľmi silne
zaplatená práca polície. Nehovoriac o
tých 300 hodinách nadčasov a
vlastne o 14 mesiacoch práce
zaplatených 12 platmi. Prv bolo 14
platov, robilo sa 12 mesiacov. U nás
teraz policajti budú robiť 14 mesiacov a budú mať 12 platov. To len
pre vašu predstavu, aby ste si nemysleli, že nám máte niečo kvôli
tým peniazom závidieť.
Ruku na srdce, robte všetko pre
to, udržať si to, čo máte. Ja som tu
dnes pochytil - len v kuloároch zmienku o automatickej valorizácii
vašich patov. Vojaci z povolania, čo si
budeme hovoriť, zúrime na nich všetci, v našej republike túto valorizačnú
doložku majú od roku 1997, kedy bol
schválený zákon o vojakoch z povolania a podobných veciach. Zďaleka sa
naším služobným zákonom nedostávame na úroveň vojakov z povolania.
Ani čo sa týka odchodného, výplat a ja
neviem čoho všetkého. Vojaci z povolania dokonca majú príspevky na
bývanie. Neviem, či to u vás viete, ale
u nás má každý vojak k platu zhruba
8000 korún hrubého ako príspevok
na bývanie. Čo si s ním robí je jedno,
nemusí sa to použiť na byt, ale vedie
sa to ako príspevok na bývanie. Takže
oni sa majú celkom dobre. My sme sa
tým zákonom chceli aspoň trošku tým
vojakom z povolania priblížiť.
POKRAČOVANIE NA STRANE 10

VYSTÚPENIE PRVÉHO VICEPREZIDENTA
POLICAJNÉHO ZBORU JAROSLAVA SPIŠIAKA:
Vážené delegátky, delegáti, hostia,
dovoľte aby som prehovoril aj ja, v
mene vedenia PZ, ktoré tu zastupujem ako prvý viceprezident, ale
hlavne v mene mojom
ako policajta, ktorým
som takisto ako aj
vy.
Chcem vám
poďakovať za
to, že ste, za
to, že konáte
to,
čo
konáte.
Osobne sa s
vami viacerými poznám, ale
pri rôznych rokovaniach, jednaniach sa hlavne poznám
s vedúcimi, alebo s vašimi
predákmi, ktorí sú podľa mňa čestní,
zapálení pre tú prácu, ktorú odbory
majú vykonávať. Za to im chcem
zvlášť poďakovať, lebo nebyť
odborov, tak manažment PZ by nedokázal presadiť tie veci, ktoré vy
ako odbory presadiť dokážete. Preto,
lebo niekedy odbornosť, rutina, prax
alebo služobná potreba je pre rokovania, ktoré sú na základe politiky,
menej efektívne a ja osobne si vtedy

ako manažér PZ, nemôžem dovoliť
rokovať s politikmi, presadzovať nejaké politické názory a nikdy to ani
robiť nebudem, je vhodné keď tu
existuje sila, ktorá je na to
stvorená a ktorá to
robí dobre a som
p e v n e
presvedčený, že
to bude robiť aj
naďalej.
Preto vám,
ako policajt,
ďakujem za
vašu prácu a
ako policajt dúfam, že budete
zastupovať záujmy policajtov na
všetkých fórach, na
ktorých ich zastupovať treba.
Ale len tých čestných, svedomitých a
statočných a rovných, lebo tých
niekedy treba zastupovať oveľa intenzívnejšie. Lebo práve preto, že sú
takí, tak majú viac problémov ako tí,
ktorí v podstate len tak sú a iba
čakajú, že čo bude ďalej. Špekulujú,
že do akých funkcií sa dostať a ako
kombinovať, konšpirovať a pomáhať
kadekomu, len nie dobrému menu
polície. Ďakujem.

Každý mal práv
o a možnosť
právo
možnosť vyjadriť svo
svoj názor.
názor.

VYSTÚPENIE PREDSEDU KOZ IVANA SAKTORA
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To, čo zažívame teraz ako výsledok tzv.
rýchlych šokových liberálno - pravicových
reforiem, je otázka toho, že Slovensko už
nie je sociálnym štátom. Dalo by sa to
dokumentovať
na
mnohých
ukazovateľoch, ktoré určite zažívate už aj
vy ako konkrétne poznatky, ako dopadajú tieto reformy do konkrétnych rodín, na
konkrétne životné osudy.
Slovenské odbory nikdy neboli protireformnými odbormi. Ale hovorili sme o
tom,. že reformy sú len vtedy reformami a
zmysluplnými reformami, keď niečo zreformujú v prospech väčšiny obyvateľov
Slovenskej republiky a nie v prospech
menšiny proti väčšine. Ja sa to budem
snažiť dokumentovať pár slovami, lebo
naozaj nemám veľký priestor.
Čo sme kritizovali a s čím doposiaľ
nesúhlasíme a nebudeme súhlasiť a
budeme bojovať o túto zmenu: zásadne
nesúhlasíme s rovnou daňou. Rovná daň
je daň, ktorá zvýhodňuje istú skupinu
víťazov a poráža veľkú skupinu porazených. Odchod od progresívneho
zdaňovania fyzických osôb znamená len
jedno: všetci ako zarábame, či veľa alebo
málo, zaplatíme rovnaké nepriame dane
len preto, aby sa naplnila štátna kasa
daňami, ktoré sa neinkasujú od bohatých. To je celý princíp rovnej dane.
Nepriamymi daňami zaťažujeme rovnakým spôsobom každého občana v tejto krajine. Aj toho, ktorý na to vôbec
nemá, aj toho ktorý na to ako-tak mal pri
bývalom spôsobe zdaňovania… Dnes za
to platia všetci rovnako. Čiže, vytvára sa
systém, s ktorým nemôžu súhlasiť ani
kresťanské politické strany, pretože aj
kresťanská encyklika hovorí o tom, že je
potrebná solidarita bohatých s chudobnými, že je potrebná solidarita zdravých s
chorými a ďalšie solidarity, ktoré sú tam
zapísané. Je to presne to, čo je napísané

v programe odborov: sociálna vitálnosť
štátu je v tom, že ochráni tých, ktorí
ochranu potrebujú. A neodsúdi ich na
pokraj sociálnej vylúčenosti a chudoby.
To bol celý problém, ktorý sa niesol
všetkými reformami, ktoré neniesli základný atribút demokratickej spoločnosti a
to je dialóg.
Vláda o reformách nevyjednávala.
Presadzovala cez parlamentú väčšinu reformy bez diskusií. Začala 22 zákonmi,
ktoré schválila v parlamente bez diskusie
a potom si to ľahko spočítala: potrebujeme oslabiť tých, ktorých hlas počuť a to
sú odbory, v ktorých sú organizovaní
zamestnanci, ktorí majú svojich rodinných príslušníkov, čiže dnes tieto
odbory reprezentujú cirka
milión
názorov
v
Slovenskej republike.
Prišiel útok na zákonník práce, kde nás absolútne chceli vyšachovať z pracovísk. To
bol prvý zámer.
Výsledok bol síce
kompromis, ale kompromis taký, že vláda
nastavila latku na štyri metre, potrebovala preskočiť dva
metre, ale preskočila tri. Pretože
my sme okupovaním ministerstva, bojmi,
mediálnymi upozorňovaniami zamestnancov, čo všetko sa na nich chystá,
istým spôsobom burcovaním ľudí do ulíc,
sme dokázali zvrátiť tento nepríjemný
stav. Ale len na polovicu, ktorá samozrejme z nášho pohľadu nebola našim
víťazstvom, ale skôr porážkou zástupcov
zamestnancov, odborárov na pracoviskách.
Prišli ďalšie tvrdé útoky na sociálny systém. Prišli likvidácie verejnoprávnych inštitúcií, kde sme mali svoje zastúpenie a
vedeli sme ovplyvňovať verejné financie
širokého okruhu verejných financií, kde

platia poistenci, zamestnávatelia a my
sme mali túto kontrolu. Dnes je snaha to
odblokovať a dať to úplne do obchodných podnikateľských pozícií.
Veľmi nešťastne je zvolená dôchodková
reforma, ktorá síce má prvky modernej
dôchodkovej reformy, ale na podmienky
Slovenska je úplne novou a ani nie európskou dôchodkovou reformou. Pretože
druhý pilier, kapitalizačný pilier, ktorý má
istým spôsobom sanovať ten bývalý
priebežný dôchodkový systém, je síce
systémom, ktorý je nastavený veľmi zle,
čo sa týka otázky časti príspevkov do tohto systému, ale je najhoršie, že nie je dobrovoľný. Je povinný. Každý
zamestnanec, ktorý bude
vstupovať do pracovného pomeru, či
sa mu to páči
alebo nie, bude donútený
vstúpiť do niektorej
zo
správcovských spoločností, ktorá bude obhospodarovať jeho peniaze,
ktoré v konečnom
dôsledku ani nebudú jeho
peniazmi - tak ako je nastavený
súčasný zákon.
Vyvrcholením samozrejme tohoto celého
a tohoto konfliktu bolo samozrejme, že
sme nedokázali komunikovať s touto vládou a robili sme protestné aktivity, o
ktorých tu nebudem hovoriť. Sami ste ich
zažili svojou osobnou prítomnosťou, niektorí možno aj služobne, keď sme volili aj
taký charakter protestov, že sme blokovali diaľnice a vtedy sme naozaj potrebovali veľmi úzke prepojenie aj s našimi
kolegami, ktorí tu sedia, aby sme nespôsobili nejaké problémy v spoločnosti. Na
žiadne z týchto vecí vláda nereagovala.

Vyhlásili sme jednohodinový štrajk, ktorý
dopadol tak, ako dopadol, ale mal solídnu podporu. Ani na tieto veci vláda
nereagovala. Boli sme teda nútení
pristúpiť na nie veľmi tradičný spôsob,
ale ústavný spôsob. Chceli sme na vlne
sociálnych nepokojov organizovať, alebo
dať možnosť občanom Slovenskej republiky, aby sa vyjadrili vzhľadom k tomu ako
dopadli parlamentné voľby, že či súhlasia
s politikou vlády, ktorá dostala síce
dôveru parlamentu, ale nebola to až tak
veľmi väčšinová vláda a to názorové
spektrum bolo skôr opačné. Veľmi rýchlo, vďaka aj aktivistom určite aj z vášho
odborového zväzu, sa nám podarilo zozbierať vyše 600 000 podpisov na petíciu
a prezident- teda dnes už bývalý prezident SR - vyhlásil referendum o predčasnom ukončení vládnutia tejto vlády samozrejme som to teraz nepovedal
presne. Nemyslím si, že toto referendum
bolo neúspešné, tak ako to bolo prezentované vládou Slovenskej republiky. Bolo
proste neplatné, pretože sa referenda
zúčastnilo 1,5 milióna občanov SR z toho
1 360 000 povedalo, že áno (mimochodom je to viacej ako je súčet hlasov
celej vládnej koalície, ktorá momentálne
vládne, pri parlamentných voľbách, ale to
s tým nesúvisí, len je to istá symbolika).
Ale v každom prípade nepovažujem to za
neúspech, i keď toto kvórum je vysoko
nastavené a dnes sa prezentujú niektoré
politické strany, že by toto kvórum bolo
treba účelovo zmeniť, lebo treba hlasovať
o niečom úplne inom, čo je v prospech
niečoho úplne iného. To je samozrejme
chytráckosť a manipulovanie s demokraciou na Slovensku, ale na to sme si zrejme zvykli. Nebudem teda naozaj dlho
hovoriť, chcel by som len poďakovať
vašim funkcionárom, ktorí tu sedia za
týmto stolom, pretože Odborový zväz polície v SR je jedným z odborových zväzov a teraz prepáčte za ten výraz - ktorý veľmi

málo potrebuje obslužnú činnosť
Konfederácie odborových zväzov a teda
aj jej profesionálne zázemie, pretože oni
sami majú vysoko profesionálne
zázemie. Skôr si myslím, že účelovosť a
solidarita vášho členstva v konfederácii
je v tom, že sú to problémy, ktoré sa týkajú všetkých občanov Slovenskej republiky, vaše problémy - niektoré, nebudem
tu o nich hovoriť konkrétne. A my sme tí,
ktorí by sme mali zosúlaďovať názorovú
hladinu všetkých odborových zväzov na
to, aby sme sa nikdy nedostali do pozície
vlastnej nesolidarity v rámci odborových
zväzov, čo sa týka vašich záujmov. A myslím, že v tomto sa nám táto spolupráca
vysoko darila.
Oceňujem to, čo tu povedal kolega Miro
Litva, že bude vyčlenený jeden pracovník,
ktorý bude ešte viac komunikovať s konfederáciou, pretože tých problémov je
naozaj veľa a budeme potrebovať aj vaše
rady, aj vašu účasť v niektorých ďalších
krokoch, ktoré budeme ďalej potrebovať.
Tak ako som spomínal, Konfederácia
odborových zväzov je pred svojim zjazdom - 12.-13. novembra bude tu
neďaleko, v PKO, prebiehať náš piaty
zjazd Konfederácie odborových zväzov
SR. Tento zjazd má heslo "V spoločnej
Európe za sociálne Slovensko". Myslím
si, že už toto heslo znovu irituje niektorých našich politikov, ktorí otázku sociálna vnímajú po svojom. My sme
presvedčení o tom, že naše heslo presne
reaguje na agendu Európy, teda za sociálnu Európu, za Európu, ktorá má svoje
humanistické zázemie, ktorá sa nechce
vyrovnať Amerike a Ázii čo sa týka predbiehania sa v ziskoch globálnych a nadnárodných spoločností, ale chce predbehnúť obidva tieto subregióny práve humanitou k zamestnancom a k Európe,
ktorá bude viac pre ľudí ako je Amerika a
ázijské krajiny.
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ZAZNELO V DISUSII
Ján Ciklamini: (ZO 8/38) vo svojom
vystúpení upozornil na problémy základných organizácií na tzv.
režimových pracoviskách v súvislosti
so špecifickými podmienkami týchto
pracovísk a skutočnosťou, že členovia
ZO - dôchodcovia - sa len ťažko môžu
zúčastňovať schôdzí, ktoré treba
konať mimo pracoviska. Keďže ide o
ZO s nízkym vekovým priemerom
členov, trápi ich aj problematika bývanie mladých policajtov, garantovanie sociálnych istôt….Ďalej priblížil
delegátom problémy, ktoré vznikli po
nástupe nového vedenia na ich pracovisku - nové vedenie nerešpektuje
kolektívnu zmluvu pri prejednávaní,
schvaľovaní a pripomienkovan personálnych a pracovných problémov.
Novým služobným vedením nie sú
vyžadované stanoviská OZP alebo nie
sú vôbec akceptované pri disciplinárnych konaniach. Nie je vôľa k
spolupráci s odbormi, pracovníci necítia oporu vedenia, skôr naopak.
Vo svojom vystúpení venoval značnú

časť právnej ochrane, keď na vlastnom prípade dokladoval jeho význam. "Je jedna tu zásadná a základná otázka, prečo vás zaťažujem týmto
problémom. Kto sa vás zastane, ak
sa dostanete počas výkonu služby do
takej situácie ako ja? Odpovedám
vám všetkým: okrem Odborového
zväzu polície v SR nikto. Neberte
prosím moje slová na ľahkú váhu.
Nikto.", zdôraznil.
Miroslav Baláž (ZO 8/63) priblížil
delegátom problémy pedagógov a
zamestnancov policajných škôl v
Bratislave, Devínskej Novej Vsi a
Košiciach. "Ohodnotenie práce
pedagógov a civilných zamestnancov
na školách PZ nie je finančne úmerné
ohodnoteniu mnohých im na roveň
postavených odborníkov v rámci PZ.
Týka sa to vzdelania, odbornosti
odpracovaných rokov…." zdôraznil.
"Školy sú pre celý PZ nepostrádateľné", pripomenul. "Odborné
školy sa stále boria s problémom od-

chodu vlastných odborníkov - či už v
rámci PZ alebo do civilnej sféry. Ich
kvalitná náhrada napr. z priameho
výkonu služby, nie ja často realizovateľná." Zdôraznil, že nejde len o
problémy škôl, ale tieto sa v určitej
súvislosti prenášajú na celý PZ.
Rastislav Kaličák (ZO 911-1): Navrhol
aby vedenie odborov prostredníctvom
novín POLÍCIA viac nformovalo členov
odborov o svojej činnosti, aby členská
základňa vedela lepšie, čo vedenie
odborov robí.
Adam Hronec (ZO 915-1): vyjadril
presvedčenie, že stanovy sa príliš
otvárajú a prenášajú zodpovednosť
na základné organizácie - najmä
pokiaľ ide o prijímanie nových členov,
čo môže spôsobovať neskôr aj problémy.
Vladimír Ulický (ZO 918-1): upozornil,
že v POLÍCII sa skoro v každom čísle
popisujú problémy, ale chýbajú podľa

neho názory na ich riešenie. Rovnako
chýba porovnanie počtov výkonných a
riadiacich pracovníkov v rámci PZ a
zmeny v nich v jednotlivých rokoch,
od ktorých sa podľa jeho názoru odvíjajú aj iné problémy. Vzniká nevhodný
pomer medzi výkonnými a riadiacimi
pracovníkmi…
Miroslav Litva, predseda OZP v SR: "V
správe som vypustil pasáž o novinách. Kto ich čítate viete, že sa tam
opakujú určité mená a príspevkov je
pomerne málo. Chcel by som vás
poprosiť, aby ste tento "informačný
kanál" využívali a písali. Aby sme aj
touto cestou mohli riešiť vaše problémy," obrátil sa na delegátov.
Upozornil, že je treba posilniť členskú
základňu a zabezpečiť, aby základné
organizácie nefungovali "na jednom
človeku", či niekoľkých jednotlivcoch.
"Fungovanie základnej organizácie
nie je záležitosťou jednotlivcov ale nás
všetkých," zdôraznil.

Vystúpenie predsedu KOZ IVANA SAKTORA
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Teda nie pre úzku skupinu ľudí, ale pre
ľudí, ktorí sa podieľajú na tom, že rastie
ekonomika, ktorí potrebujú z tejto
ekonomiky dostať dostatok prostriedkov
na to, aby dôstojne prežili, aby dôstojne
využili čas, ktorý majú na to, aby oddychovali po práci a aby si užívali prostriedky, ktoré získajú z práce.
Také hlavné veci, ktoré chceme riešiť na
zjazde: je to otázka mobilizácie aj dovnútra, pretože odbory na Slovensku, tak ako
aj európske odbory, potrebujú vysloviť
alebo vyriešiť niektoré otázniky, ktoré sú
pred nami. Potrebujeme ponúknuť
hlavne mladej generácii nové produkty,
nové programy, ktorými vieme zatraktívniť túto organizáciu. Samozrejme,
chceme dať na zjazde vyhlásenia, ktoré

sa budú týkať aj toho, že odbory na
Slovensku nie sú spokojné s tým, že jedným z hlavných indikátorov, alebo
nazvime to komparatívnou výhodou, pre
vstup zahraničných investorov na
Slovensko sú nízke mzdy. Nízke mzdy sú
vizitkou aj našej práce. Pretože zamestnávateľ vám nič nedá zadarmo, od
zamestnávateľa si to musíme vybojovať.
Musíme byť silní, aby sme to dokázali a
preto musíme aj na tomto zjazde isté mobilizačné veci vyhlásiť. Máme na to
pripravené veľmi dokonalé materiály, čo
sa týka prognostiky vývoja v Slovenskej
republike.
Chcel by som naozaj veľmi krátkym spôsobom vystúpiť na tomto vašom zjazde,
nedá sa samozrejme obsiahnuť všetko,
čo by som chcel povedať, ale prajem

vám, vašim ľuďom, ktorí sú na čele tohoto odborového zväzu, aby sa vám darilo
hájiť záujmy ľudí, ktorí pracujú v tomto rezorte, je to naozaj záslužná a ťažká práca.
Ja som zažartoval (dúfam, že sa neurazí
pán minister), keď sme boli v kuloároch,
lebo nedávno som bol v Českej republike
na návšteve a hovoril som aj s pánom
Grosom, súčasným predsedom českej
vlády, aj pánom ministrom Škromachom,
ktorý je inak náš kovák, bývalý odborár,
dnes je ministrom práce v Českej republike. Viete že tam trošku spôsobil rozruch
rast platov vo verejnej službe a hlavne
rast platov policajtov, ktorý má teda byť
veľmi skokový a rýchly. Tak som povedal
pánovi ministrovi, že možno by bolo dobre, keby sa zmenil aj tu premiér a bol by
premiérom váš pán minister a potom by

mal tu dať nejaký politický prísľub ako by
sa nám žilo… To naozaj len zo žartu. Ja
som hovoril aj s pánom premiérom
Grosom, že prečo je to tak. On mi to
odôvodnil veľmi jednoducho, že vie
počas svojho pôsobenia v rezorte oceniť
prácu policajtov, vie, aká je to náročná
práca a práve preto si myslí, že cena
práce je odrazom náročnosti a výkonnosti , to znamená, že on sa vôbec nebojí toho, že by takýto zvrat, napr. aj v Českej republike, spôsobil nejaký problém.
Dokonca som hovoril aj s našimi odborármi v Českej republike, akceptujú to, pretože vláda pridala aj iným - samozrejme
nie toľko. Takto keby sa to vyvíjalo u nás,
bolo by to príjemnejšie a veselšie.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a
prajem vám úspech.

Vystúpenie predsedu Nezávislého odborového zväzu
polície ČR MARTINA JANSU
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Napodiv, najväčší "brojiteľ" proti nášmu zákonu o služobnom pomere pán
Kalousek bol vtedy, keď sa
schvaľoval a pripravoval zákon o vojakoch z povolania, námestníkom
ministra obrany. On im ten zákon celý
urobil. Dnes o tom zákone - teda, že
vojaci už celých sedem či osem rokov
poberajú tieto veci, a že sú naprosto
za vodou, dnes o tom nikto nehovorí.
Ale darebáci sme my policajti. Pretože
chceme niečo, nie tak veľa, ale vôbec
- chceme niečo.
S tou valorizačnou doložkou je trochu
problém: kým sa pridávalo iným
skupinám obyvateľov v Českej republike a výrazne, tak s valorizáciou problém nikdy nebol. Uvediem príklad.
Doktorom sa pridalo 30% a všetci ostatní štátni zamestnanci dostali pridané 4%. Urobil sa priemer a v
priemere dostala štátna správa pridaných 16%. Tak. S valorizačnou doložkou, ktorú majú vojaci v zákone o
služobnom pomere vojakov z povolania nebol žiaden problém. Dnes sme
si dali valorizačnú doložku tiež… ja
som sa divil, že v tom parlamente
vlani nikto nekričal. Oni si to totiž
nevšimli, že sme to tam opatrne
strčili. A keď si to uvedomili, bolo
neskoro, zákon bol schválený. Ale žiaľ,
nebol ešte v účinnosti. Takže dnes sa
nám snažia túto valorizačnú doložku
z toho zákona dostať, aby sme museli
o tie platy znovu, každý rok o nejaké
to navyšovanie, bojovať. Ja viem, že to
u vás zaznelo a dajte si na to pozor, je
to veľmi nebezpečné a ja to u nás vnímam ako veľký problém. My sme si
hovorili, že budeme za vodou, nebudeme. Prišli na to celkom rýchlo a

začali tlačiť, aby to šlo preč.
Potom tu dnes ešte padla zmienka o
mediálnej politike ministerstva vnútra. Ak mi dovolíte, tak sa trochu o
tom tiež zmienim, pretože to je veľmi
podstatná vec, ktorá ovplyvňuje
prácu nás policajtov. A na druhej
strane prácu vojakov z povolania.
Dám vám príklad z Českej republiky.
Už som ho niekoľkým kolegom na
chodbe hovoril. Schyľovalo sa k vojne
v Iraku … a my sme tam pár vojakov
z povolania mali. Bola tam nejaká vojenská nemocnica a potom pár iných
vojakov za ťažké peniaze. Za 78.000
českých korún mesačne. A keď to vyzeralo, že sa to tam skutočne
zomelie, tak 32 z tých vojakov sa zobralo a odišlo späť do republiky.
Následne vystúpil minister obrany v
televízii pred celým národom a národu povedal, že tí vojaci sú hrdinovia.
Pretože si uvedomili závažnosť situácie závažnosť toho, že by mohli byť
zranení, že by sa mohli psychicky zlomiť v boji, a mohli by ohroziť ostatných svojich kolegov, že majú doma
manželky, deti a že teda radšej cúvli.
A že sú to frajeri. Tak sa to spieva v
jednej slovenskej piesni…
A oni boli televíziou a vystúpením ministra obrany, tí vojaci, boli hrdinovia!
Mediálne bola armáda ako bonbónik.
Predstavte si situáciu, že by v
Bratislave policajná hliadka dostala
rozkaz, aby šla na lúpežné prepadnutie benzínovej čerpacej stanice, zapla
by majáky, vyrazila na miesto určenia
a počas cesty by si chlapi povedali
"mám doma manželku, milenku, deti,
mohlo by sa mi niečo stať…", vypli by
maják a v pokoji by šli späť na základňu. Je to úplne ten istý prípad!

Tomu sa hovorí mediálna politika. A v
tom mal váš predseda úplnú pravdu,
s tým by sa mohlo začať niečo robiť.
Aby som vás veľmi dlho nezdržiaval,
ešte dva posledné body: ja som sa
sem kedysi chodil učiť a vaši kolegovia mi povedali, že som sa občas
poučil. Poučil som sa tak ďaleko, že
som dnes jeden z najviac trestne
stíhaných policajtov v ČR. Ako predseda odborového zväzu. Čo je ale
dôležité - a už sa to dnes spomínalo to je právna pomoc. Myslím si, že to je
jedna z málo vecí, ktorú si ako policajti medzi sebou zaslúžime a mali by
sme si ju urobiť. A poriadne si ju urobiť. Pretože sa nás nikto nezastane.
Viete, národ je na nás večne naštvaný, lebo dávame pokuty a
zatvárame a neviem čo všetko…
Myslím si, že jeden človek nemá šancu tú právnu pomoc obsiahnuť. Toto
je jedna z vecí, kde by ste sa mohli
trebárs pozrieť k nám, ako u nás funguje právna pomoc a ako rýchlo si
ľudia na tú právnu pomoc zvykajú,
keď majú 24 hodín za sebou advokáta. A musím vám povedať, že už aj
páni z inšpekcie, keď prídu na miesto
a chcú hovoriť s policajtom, tak sa ho
opatrne pýtajú, či nebude chcieť volať
svojmu odborovému právnikovi. Za
dva roky je to celkom úspech. A od toho sa nám začala odvíjať aj členská
základňa. Na to si ľudia skutočne začínajú zvykať. Neviem ako je to u vás,
ale u nás policajný prezident vás
postaví mimo službu za 50% platu a
čaká sa do rozhodnutia súdu.
Nemôžete pracovať, ste doma za pár
korún, máte živiť rodinu, platiť barák,
pôžičky a ktoviečo všetko a máte si
platiť advokáta… Hľadajte advokátov,

dobrých advokátov, takých ktorí majú
radi policajtov - a sú takí advokáti, to
by ste sa čudovali. Trebárs sú to bývalí
policajti - k tým bežte a tých chcite.
Môžem vám povedať, že taký boom u
odborov, čo sa týka právnej pomoci
som vôbec nepredpokladal.
Posledná vec, ktorú vám chcem
povedať - neviem ako sa o vás stará
štát, keď sa vám niečo stane. Pred
dvoma rokmi sme založili nadáciu na
pomoc hasičom a policajtom Pomoc
v tiesni a staráme sa o deti hasičov a
policajtov, ktorí zahynuli pri výkone
alebo pre výkon služby. Je to zvláštna
vec, zaberá nám to dosť času, ale čím
viac dospievam, a ja ešte stále
dospievam, tým viac si uvedomujem
aké je to krásne a pozitívne. Dnes už
máme 67 detí. Ak to vezmem z
druhej strany, že tohoto roku nám
pribudlo 8 detí troch policajtov, ktorí
zahynuli v službe - je to smutné, ale
máme dobrý pocit, že sa o ne
môžeme postarať.
Neviem či u vás na Slovensku niečo
také funguje, ale vôbec to nie je
myšlienka od veci, ak by ste o nej
chceli premýšľať - my sme sa zamysleli a začalo to fungovať. Spojili
sme sily - aj minister vnútra, policajný
prezident. V takýchto veciach je treba
ťahať za jeden povraz. Sú to veci, kde
politika nehrá rolu. Darí sa nám a
ľudia nás za to majú radi a to je asi
podstatou všetkého.
Nebudem vás zdržiavať, želám vám
príjemné rokovanie a hlavne - až
budete vhadzovať do tých urien, tak
premýšľajte do budúcnosti, pozerajte
aj do minulosti a nerobte seky. Ďakujem.

Nezabudneme
Dňa 11.10.2004 v popoludňajších hodinách nás navždy a
nečakane opustil náš kolega,
kamarát a priateľ
starší inšpektor - psovod,

por. Stanislav Hrabina

Tragicky zahynul počas dopravnej
nehody za ešte celkom nevyjasnených okolností, keď v čase
osobného voľna viedol svoje
súkromné motorové vozidlo. Jeho
smrť bola nečakaná a náhla a
všetkých nás zastihla
nepripravených. Vyhasol mladý
život nášho kolegu len vo veku
39 rokov.
V Policajnom zbore slúžil 16
rokov a 5 mesiacov.
Posledná rozlúčka s naším kolegom bola dňa 14. októbra 2004
v Piešťanoch, kde našiel aj
miesto svojho posledného
odpočinku na verejnom cintoríne
na Bratislavskej ulici v tomto
meste.
Česťž Tvojej pamiatke!
Kolegovia a priatelia
z OHK PZ Moravské Lieskové

NEŠŤASTIE
NECHODÍ PO

HORÁCH
Hovorí sa, že nešťastie nechodí po
horách, ale po ľuďoch. Ešte sme
sa len rozlúčili s naším kolegom
por. Stanislavom Hrabinom a
ďalšieho nášho kolegu postihla
ťažká dopravná nehoda, ktorú
nezavinil.
Stalo sa to len jeden deň po
poslednej rozlúčke so Stanislavom
Hrabinom, keď náš kolega utrpel
ťažké zranenie pri dopravnej nehode. Bol prevezený do nemocnice v Bratislave - Petržalke. V
nemocnici však chýbala krv, preto
sa jej lekári obrátili na naše oddelenie s výzvou na jej darovanie aj
pre našeho ťažko zraneného
kolegu.
Preto v piatok 5. novembra 2004
darovali policajti OHK PZ
Moravské Lieskové krv v tejto
nemocnici, nielen pre pomoc a
uzdravenie nášho kolegu.
Darcami krvi sa stali:
npor. Miroslav Plašienka
nstržm. Marian Schwarz
npor. Vladimír Petrík
práp. Marián Kulifaj
ppráp. Róbert Ondračka
práp. Miloš Chaban
por. Jozef Rehák
Za svoj šľachetný a nezištný čin si
určite zaslúžia naše uznanie.
npor. Mgr. Milan Sláviček
riaditeľ OHK PZ
Moravské Lieskové
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Názory policajtov vo výslužbe
O ČOM SA NESMELO HOVORIŤ
NA IV. ZJAZDE OZP V SR
Trúfam si takto nazvať článok,
ktorým chcem dať do pozornosti
všetkým členom OZP v SR praktiky, s
ktorými pracujú niektorí členovia vedenia OZP v SR a ktoré sa mi zdajú, že sú
v príkrom rozpore s demokratickými
princípmi a garanciami obsiahnutými
nielen v ústave SR, ale aj v stanovách
OZP v SR, ktorými sa riadi naša
odborová organizácia pôsobiaca v rezorte MV SR.
O tom, že aj policajti vo výslužbe
chcú byť užitočnými pri realizovaní
zákona 328/2002 Z. z. tým, že
napomôžu jeho uplatňovanie v praxi sa
písalo už na stránkach časopisu
"Polícia" v mesiacoch júl, august a september 2003. V článkoch sa písalo o
tom, ako sa policajti vo výslužbe organizujú v OZP v SR, s akými cieľmi a obsahovým zameraním svojej činnosti.
Všetko bolo realizované so súhlasom
vedenia v OZP v SR a za osobnej prítomnosti členov vedenia OZP v SR prebehla aj ustanovujúca schôdza policajtov vo výslužbe v Bratislave. Koncipoval
sa "oslovovací dopis" a začala jeho distribúcia všetkým policajtom vo výslužbe
s ponukou zapojiť sa do práce OZP v
SR vo všetkých krajoch a okresoch
Slovenska, podobne ako v Bratislave.
Ak ešte koncom júna 2003 všetci
členovia krajských rád OZP v SR na porade v Liptovskej Osade s porozumením prijímali túto iniciatívu, tak už
začiatkom septembra na tom istom mieste na podnet predsedov KR OZP z
Bratislavy, Trnavy a Trenčína ju začali
zamietať a nielen to, ale zastavená bola aj distribúcia "oslovovacích dopisov".
Márna bola naša snaha opakovane
pozývať predsedu KR OZP v Bratislave
a podpredsedu OZP v SR, aby prišiel
členskej schôdzi, odkiaľ iniciatíva vyšla,
vysvetliť dôvody takéhoto rozhodnutia;
dodnes, a to je už viac ako rok, si na to
nenašiel čas, a odkazoval nás na
predsedu ZO OZP v Bratislave, pri ktorej
sme ako policajti vo výslužbe organizovaní. Čoraz viac sa začali vedúci
funkcionári OZP v SR od nás policajtov
vo výslužbe, členov OZP v SR dištancovať. Neprijímali pozvanie a účasť nielen
na členské schôdze, ale ani na akcie
organizované policajtmi vo výslužbe v
rámci ich sekcie pri ZO OZP v
Bratislave. Podľa ich vzoru /alebo na
ich pokyn?/ sa začali chovať aj členovia výboru ZO OZP v SR č. 8/8, pri
ktorej sme organizovaní. Prestali chodiť
na naše členské schôdze a akcie, ktoré
sme zorganizovali a ich pozvali. Tiež
nás prestali pozývať na svoje výborové
chôdze, proste naše vzťahy ochabli.
V takýchto podmienkach bolo treba nielen pokračovať v započatej činnosti, ale nútilo nás to viac sa zaoberať
príčinami, dôvodmi a motívmi takéhoto
neetického, nedemokratického a
nedôstojného správania sa vedúcich
funkcionárov OZP v SR k policajtom vo
výslužbe - k svojim bývalým kolegom a
rovnako ako k riadnym členom OZP v
SR. Jedným z riešení, ako nebyť nikomu na obtiaž; javilo sa to aj ako potreba s ohľadom na rozrastajúcu sa členskú základňu, bolo požiadať v súlade s
platnými stanovami OZP v SR o vytvorenie samostatnej ZO OZP v SR pre policajtov vo výslužbe v meste Bratislava.
Riadna členská schôdza sekcií PVV pri
ZO OZP v SR č. 8/8 takéto riešenie prijala a žiadosť o registráciu ZO OZP v SR
pre policajtov vo výslužbe jednomyseľne schválila. Táto žiadosť so
všetkými predpísanými náležitosťami
bola doručená výboru OZP v SR.
Očakávali sme, že o žiadosti bude
kladne rozhodnuté do IV. zjazdu OZP v
SR a na tomto zjazde bude možné do
stanov OZP v SR navrhnúť také úpravy,
ktoré by dovolili plnohodnotne zapojiť
do odborárskej činnosti aj policajtov vo
výslužbe. No nestalo sa tak.
Do dnešného dňa sme oficiálnu

odpoveď nedostali. Keďže sme očakávali, že aspoň jeden z platných 78 členov sekcie PVV pri ZO OZP v SR č. 8/8
bude na IV. zjazd delegovaný a bude
môcť hovoriť za policajtov, ktorí už
skončili služobný pomer a sú členmi
OZP, boli pripravené podklady pre jeho
vystúpenie. Zbytočne však, pretože ako
sme sa dozvedeli z ústneho odkazu
cez predsedu ZO OZP č. 8/8 naša žiadosť bola zamietnutá s odporúčaním,
aby sme si vytvorili samostatné
občianske združenie a z tohto dôvodu
delegovanie nášho zástupcu na IV
zjazd OZP v SR neprichádza do úvahy.
Odôvodnenie takéhoto postupu
bolo na úrovni človeka, ktorý
presviedča žiakov na základnej škole o
tom, že dva a dva sú vždy tri, a nie ako
sa oni mylne domnievajú, že dva a dva
sú štyri. Rozhodujúce bude však písomné odôvodnenie.
Musím uznať, že dotyční vedúci
funkcionári OZP v SR sa správne domnievali, že delegát za policajtov vo výslužbe na IV. zjazde OZP v SR by o týchto ich postojoch a praktikách bez obalu
otvorene hovoril pred všetkými účastníkmi zjazdu. Hovoril by o tom:
• ako je bránené policajtom vo výslužbe združovať sa v odborovej organizácií, ktorá je zákonom uznanou protiváhou služobným orgánom MV SR,
• ako je bránené policajtom vo výslužbe vyjadrovať sa k návrhom tých
právnych noriem, ktoré upravujú
náležitosti ich sociálneho zabezpečenia, ktoré im boli garantované počas trvania ich služobného pomeru a po odchode do výslužby sa im chcú odobrať,
• ako nedemokraticky sa v OZP v SR
rozhoduje systémom "o nás bez nás" a
ako sa vedie ohováračská kampaň
namierená proti kolegom policajtom s
cieľom rozoštvávať a trieštiť jednotu
medzi staršími a mladšími,
• ako diskriminačne si počínajú niektorí funkcionári OZP v oblastiach organizačných, sociálnych a právnych. Čo
sa rozumie diskrimináciou podľa
zákona? "Priama diskriminácia je konanie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo ako sa zaobchádza s inou osobou v rovnakej
situácií", "Nepriama diskriminácia" je
navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktorá
znevýhodňuje osobu v porovnaní s inou osobou,
• aké opatrenia by mal prijať OZP v SR
na odstránenie negatívnych javov v jeho činnosti a práci s cieľom, aby sa tento stal dôveryhodnou organizáciou,
ktorá bude nie len formálnou, ale skutočnou a trvalou garanciou plnohodnotných sociálnych náležitostí policajtov.
Nuž, o tomto sa nesmelo hovoriť
na IV. zjazde OZP v SR, ako najvyššom
odborovom orgáne. Na nižších
stupňoch riadenia OZP v SR sa skúsení
vedúci funkcionári s týmito problémami ľahko vysporiadajú pomocou
"osvedčených praktík". Zdá sa, že vo
vedení OZP v SR je skupina ľudí, ktorá
zabúda, že žijeme v demokratickom a
právnom štáte. Riadi sa vlastným (!?)
výkladom stanov OZP a to aj napriek
poškodzovaniu záujmov odborovej organizácie. Zrejme chcú mať odborovú
organizáciu len pre seba a na prospech
svojich osobných záujmov. Pýtame sa,
čo ich svedomie? No nič. Oni si zvykli
sa nezačervenať ani od hanby.
Prinajhoršom nedovolia tento článok
vytlačiť v "Polícií". Aj to sa nám už stalo.
Zostáva nám dúfať, že v OZP v SR
zostali ešte ľudia, s ktorými je možno
komunikovať aj inde, ako na stránkach
tlače. Veď sťažovať sa dutým vŕbam už
sa dávno nepraktizuje.
JUDr. Stanislav SOLÁRIK
predseda Sekcie policajtov vo výslužbe pri
ZO 8/8

Hovoriť sa môže o všetkom - ale pravdivo
Na polopravdy, nezmysly či
výmysly nezvyknem reagovať, lebo
ako podpredseda OZP v SR a
súčasne i predseda KR OZP
Bratislava mám dosť pracovných
povinností a nemôžem si dovoliť
míňať čas neefektívne. V tomto prípade však urobím výnimku a budem
reagovať na článok "novopečeného
demokrata" pána Solárika.
Je mi smutno a zároveň i
smiešne že pán Solárik sa až v roku
2003 dozvedel o tom, že v našej krajine je demokracia a v Policajnom
zbore už niekoľko rokov úspešne funguje odborový zväz. Ihneď po tomto
jeho poznaní reagoval spôsobom mu
asi vlastným. Navštívil funkcionárov
vedenia OZP v SR s bombastickým
návrhom. Zaktivizovať všetkých policajtov vo výslužbe - dôchodcov,
ponúknuť im členstvo v Odborovom
zväze polície a zároveň chcel byť
užitočný pri realizovaní zákona č.
328/2OO2 Z. z. o sociálnom
zabezpečení policajtov a vojakov v
praxi. Pýtal som sa o akú predstavu
pri realizovaní zákona to ide. Ja som
bol za OZP v SR členom komisie pre
prípravu tohto zákona a podporu i
odbornú som potreboval pri tvorbe
zákona a nie pri realizovaní. Vo mne
to evokovalo názor, že realizáciu si
predstavuje táto úzka skupina po svojom. Čo sa i s odstupom času potvrdilo. To, čo sa písalo v článkoch
mesačníka Polícia v mesiacoch júl,
august a september 2003 bolo
pekné, ale realita a zámer bol iný.
Prvý náznak toho bol, keď "aktivisti"
tejto realizácie zákona sa vyjadrili, že
základná organizácia OZP pre nich
nie je nič, pre svoj rozmach a zámer
musia byť nejakými funkcionármi vo
zväze a súčasne predložili v písomnej
podobe aj s grafickými vyobrazeniami
svoj zámer a svoju predstavu ako by
mali fungovať pri Odborovom zväze
polície. Toto bolo neprijateľné a v rozpore so stanovami, preto nedošlo k
dohode. Druhý návrh bol, že budú
Sekcia policajtov vo výslužbe zastrešujúca všetkých dôchodcov,
dočasne na čele s pánom Solárikom.
Vytvorili "oslovujúci dopis", ktorý som
mimochodom po dlhom váhaní
napokon v dobrej viere za predsedu
pána Litvu podpísal ja a dokonca som
zariadil i jeho distribúciu cestou
Odboru sociálneho zabezpečenia a
zdravotníctva Sekcie personálnych a
sociálnych činnosti MV SR.
S úctou k veku predsedu tejto
sekcie apelujem na jeho pamäť a usporiadanie si myšlienok obsiahnutých

v treťom odseku článku, na ktorý
reagujem. Musíte si predsa pamätať
kto a ako rozhodol o zastavení distribúcie "oslovovacích listov" a hlavne
prečo, veď ste bol pri tom a
niekoľkokrát sme sa na tú tému bavili. Udivuje ma, že si to nepamätáte
alebo nechcete. Poviem Vám teda jeden z dôvodov, o ktorom som doteraz
diskrétne mlčal. Pri činnosti, ktorú ste
vykonávali, teda oslovovacie listy
vkladali do obálok, v ktorých boli
rozhodnutia o zvýšení dôchodkov jednotlivcov, Vás poniektorých údajne zaujímal viacej obsah rozhodnutí ako
činnosť pre ktorú ste tam boli.
Na jednej strane ma teší, že som
niekomu vzorom, na strane druhej je
to len Váš myšlienkový pochod pán
Solárik, ktorý už nikdy nebude iný i napriek tomu, že používate slová ako sú
etika, demokracia a dôstojnosť, ktoré
ste si však vysvetlil po svojom. V
každom Vašom verbálnom či písomnom prejave je cítiť Vaše minulé
postavenie v hierarchii ZNB.
Jednoducho stále nechcete pochopiť
tú demokraciu, ktorou sa toľko
oháňate a sústavne sa na ňu odvolávate. V Odborovom zväze polície sú
dobrovoľne združené fyzické osoby,
organizačne začlenené do základných organizácií. To ste aj Vy a Vaši
kolegovia - dôchodcovia. Ste členovia
Základnej organizácie č.8/8 v
Bratislave. Každá ZO OZP musí mať
nejaké vedenie a toto sa nazýva
Výbor ZO OZP. Z tohto dôvodu členovia spomedzi seba si zvolia svojich
zástupcov. Výbor, ktorý takto
demokraticky vznikne, má na svojom
čele predsedu. Tak je to v každej
našej ZO OZP. Nikto preto nevidel logický dôvod, aby vo "Vašej" ZO to bolo
nejako inak, napr. aby podľa Vašej
predstavy boli dvaja predsedovia z čoho by bol jeden dôchodca, teda Vy.
Toto neumožňujú ani stanovy OZP v
SR. Môže byť však aj dôchodca
členom Výboru ba dokonca môže byť
aj predsedom ZO OZP, ale len po legitimných voľbách. Členstvo v ZO bolo
pre Váš zámer "slabá" funkcia. Preto
ste teda navrhoval iné, obdobné
riešenie na úrovni krajskej rady.
Keďže ani toto stanovy OZP v SR neumožňujú, hľadali ste ďalej. Musím uznať, bolo bravúrne ako ste nepresne
a zavádzajúco informovali Vašich
kolegov dôchodcov - odborárov a
presvedčil ste ich, že jediné správne
bude ak si založíte samostatnú a
"vlastnú" ZO OZP. Pozabudli ste na to,
že ani toto stanovy OZP v SR neumožňujú. Poviem Vám veľmi tvrdé

slová, ktoré však neadresujem
všetkým dôchodcom, ale iba tým
bažiacim po moci a funkciách.
Vytvorte si vlastné združenie v zmysle
zákona o združovaní a potom možno
budete spokojní. Vám pán Solárik budem teda verejne odpovedať na
otázky verejne položené, prečo som
sa nedostavil na Vašu ďalšiu schôdzu
a prečo som bol len na jednej. Zatiaľ
čo Vy ste sa na Vašich sedeniach zaoberali vecami, ktoré som vyššie
popísal a naznačil, ja som sa
spolupodieľal so služobným vedením
na príprave zákona, aby ste aj Vy a
Vaši kolegovia mohli mať valorizované
dôchodky v maximálnej možnej
miere.
Ja som sedel v komisii, ktorá
veľmi tvrdo musela obhajovať pred
ministrom financií a ministrom práce
sociálnych vecí a rodiny zachovanie
zákona č.328/2002 Z. z., ktorý Vy by
ste rád realizovali v praxi. Nechýbalo
veľa a nebolo by čo realizovať. Pre toto obdobie sú veci jasné a ustálené.
Nikto však nedáva záruku na ako dlho. O toto by ste sa mali v prvom rade
zaujímať, tam je i Vaša parketa a na
to ste nepotrebovali byť taký či onaký
funkcionár. Bolo len treba prísť a
ponúknuť pomoc a zapojiť sa do činnosti. Kde ste boli, keď môj kolega
pripravoval návrh stanov pre IV. Zjazd
OZP v SR a zišiel by sa každý "mozog"? Prepáčte, ja som zabudol, Vy
predsa o tom píšete vo Vašom článku.
Vy ste si chystali diskusný príspevok
na zjazd o tom, ako Vás nikto
nechápe.
Považoval som za potrebné
primeraným spôsobom reagovať na
veci, ktoré autor uviedol vo svojom
článku. Moja reakcia nie je adresovaná všetkým našim dôchodcom, ale
je určená pisateľovi pánovi Solárikovi
a jeho prívržencom, ktorí by odrazu
chceli "meniť dejiny". No a keď sa im
to neumožní, každý kto sa proti tomu
postaví je v ich očiach nepriateľ. Verte
mi, vôbec to tak nie je, lebo do doby
kým ste sa neobjavili na "scéne" Vy,
mali mnohé naše ZO vo svojich
radoch dôchodcov a všetko fungovalo. Žili si svoj vlastný a spokojný
odborársky život v regióne.
Záverom chcem povedať len
toľko, že si vážim prácu každého jedného odborára, nech je na akejkoľvek
funkcii vo zväze alebo je len radovým
členom, alebo je členom - dôchodcom. Každý, ak to myslí úprimne a v
prospech väčšiny, je vítaný.
PhDr. Štefan DVORSKÝ
Podpredseda OZP v SR

Vážení čitatelia,
ako predseda ZO OZP 8/8 pri KR PZ v
Bratislave musím reagovať na list pána
JUDr. Solárika zverejneného v tomto vydaní. V mesiaci apríl 2003 bol výbor ZO
OZP 8/8 pri KR PZ v Bratislave oslovený
vedením OZP v SR, že väčšia skupina
policajtov v dôchodku z bratislavského
kraja, sústredená okolo pána JUDr.
Solárika má záujem o vstup do OZP,
pričom by bolo vhodné, aby boli organizovaní v ZO 8/8 pri KR PZ Bratislava,
ktorej som predsedom. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o výsluhových dôchodcov - policajtov, ktorí vo väčšine prípadov počas svojej aktívnej služby neboli
nikdy organizovaní v OZP, výbor ZO
zvažoval dôvod ich vstupu do OZP. Pri prvotnom kontakte na výbore ZO pán
Solárik a ďalší zástupcovia z radov dôchodcov predložili spracovaný materiál, v
ktorom boli uvedené dôvody ich vstupu.
(uvedené dôvody už publikoval pán
Solárik v mesačníku Polícia). Hneď pri prvotnom kontakte som s členmi výboru
vysvetlil pánovi Solárikovi, že na všetkých
dôchodcov ktorí budú členmi našej ZO,
sa budú vzťahovať práva a povinnosti
členov OZP vychádzajúce zo stanov OZP.
Pán Solárik sa vyjadril, že všetci novoprijatí členovia ZO 8/8 pri KR PZ sa budú riadiť stanovami OZP. Situácia sa však
podstatne zmenila už pri prvej ustanovu-

júcej schôdzi členov sekcie ZO policajtov
vo výslužbe 8/8 pri KR PZ. Z úst jedného
členov prípravného výboru niekoľkokrát
vyšlo - že ich nezaujíma nejaká ZO, ale že
oni potrebujú celoslovenskú pôsobnosť.
Bez môjho vedomia bol pán Solárik na
vedení OZP, ktorému predostrel svoju víziu - jeden člen ZO za dôchodcov bude v
predsedníctve OZP v SR a jeden členom
krajskej rady OZP v SR. Na moje upozornenie, že do vrcholových orgánov OZP si
svojich zástupcov volí členská základňa
ZO, mi pán Solárik povedal, že "ich" ZO si
zvolila svojich zástupcov vo vrcholových
orgánoch.
Od tejto doby začali problémy s identitou
členov ZO 8/8 zo strany dôchodcov vo
výslužbe, ktorí sa začali správať ako
samostatný právny subjekt - čím začala
vznikať ZO v ZO, čo je v rozpore so
stanovami OZP v SR.
Na pripomienku pána Solárika, že výbor
ZO prestal so zástupcami z radov dôchodcov vo výslužbe komunikovať,
môžem reagovať len tým, že pri všetkých
výboroch, ktorých sa zúčastnili zástupcovia z radov dôchodcov, si ostatní členovia výboru pripadali (budem reagovať
slovami pána Solárika) ako malí
školáčikovia pred svojim učiteľom, z
dôvodu, že pán Solárik prenášal na výbor celý rad úloh, ktoré sme mali splniť,
pričom sa vôbec nezaujímal o problémy

členov ZO v služobnom, alebo zamestnaneckom pomere.
Slová jedného z členov výboru sekcie dôchodcov ZO OZP 8/8 pri KR PZ v
Bratislave sa plne naplnili. Pán Solárik
mi predložil uznesenie zo schôdze sekcie
dôchodcov vo výslužbe adresované OZP
v SR, kde sa 39 dôchodcov (z celkového
počtu 78 registrovaných v sekcii ZO OZP
8/8, z ktorých 12 dlhodobo neplatí členské príspevky) svojím podpisom dištancuje od ZO OZP 8/8 pri KR PZ v
Bratislave a žiada OZP o vytvorenie
samostatnej ZO dôchodcov s vlastnou
právnou subjektivitou. Svojím rozhodnutím uvedení členovia ZO OZP 8/8 pri
KR PZ v Bratislave vyjadrili svoje
stanovisko o ďalšom zotrvaní v ZO a dovolím si tvrdiť, že porušili aj stanovy OZP
v SR. Uvedeným uznesením sa bude zaoberať na odporúčanie výboru najvyšší
orgán ZO OZP 8/8 pri KR PZ v Bratislave
na mimoriadnej schôdzi.
Záverom musím uviesť, že všetci dôchodcovia - policajti vo výslužbe, ktorí
majú záujem organizovať sa v OZP a vstupujú do odborov s cieľom pomôcť pri
naplňovaní programu OZP a stotožňujú
sa so stanovami OZP v SR sú v našej ZO
OZP 8/8 pri KR PZ vítaní.
JUDr. Juraj KOTZ
Predseda ZO OZP č.8/8
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Reorganizácia v Trenčianskom kraji z pohľadu riaditeľa KR PZ
POKRAČOVANIE ZO STRANY 3
Do budúcnosti je potrebné riešiť
OO PZ III. typu z hľadiska tabuliek
zloženia a počtov (ďalej len "TZP")
stanovením minimálneho počtu policajtov na 15. Novelizáciou A MV SR č.
61/2003 o postupe v trestnom konaní sa upravila možnosť nadriadeného poveriť policajta OO PZ za
policajný orgán, ktorý môže vykonávať
úkony v skrátenom vyšetrovaní v trestných veciach s neznámym páchateľom. Toto opatrenie i keď sa javí ako
nesystémové vo vzťahu k organizačným zmenám, je v súčasnosti na
prechodné obdobie nevyhnutné na
zvládnutie vysokej rozpracovanosti
trestných spisov a to vzhľadom k
zvýšenému nápadu trestnej činnosti a
nutnosti spracovať veľké množstvo
spisov, ktoré prešlo delimitáciou na
OSV v dôsledku organizačných zmien.
Po stabilizácii situácie na OSV z
hľadiska rozpracovanosti spisov v
trestnom konaní budú OO PZ od
úkonov trestného konania v zmysle
novely N MV SR č.61/2004 odbremenené.
Po línii dopravnej polície je najväčším problémom neobsadenosť
TZP, súvisiaca všeobecne s problémami personálneho obsadzovania jednotlivých funkcií v rámci PZ, kde i po
prijatí policajta tento musí najskôr absolvovať základné policajné vzdelanie
a až následne môže byť využitý pre priamy výkon štátnej služby.
Z hľadiska efektívnosti výkonu
služobnej činnosti na všetkých úrovniach, je najväčším problémom nedostatočné materiálno-technické
zabezpečenie (ďalej len "MTZ"), najmä
nedostatok počítačovej techniky, kde
technika, ktorá je v súčasnej dobe
používaná je zastaralá, málo výkonná
a aj tejto je nedostatok. Obdobná
situácia je i so služobnými motorovými vozidlami.
Na efektivitu a dosahovanú
výslednosť v oblasti odhaľovania a objasňovania trestnej činnosti, ako aj na
vysokú rozpracovanosť trestných
spisov po organizačných zmenách
mala vplyv aj nutnosť zabezpečenia

viacerých opatrení mimoriadneho
charakteru (napr. nepokoje Rómov,
voľby a referendum, parlamentné
zhromaždenie NATO), kde dlhodobo
boli z hľadiska riešenia bezpečnostnej
situácie a zabezpečenia verejného poriadku nasadené sily a prostriedky PZ.
Organizačnými zmenami v rámci
KR PZ Trenčín boli zrušené dve OR PZ
a to v Novom Meste nad Váhom a v
Partizánskom, čím došlo k redukcii z
piatich OR PZ v kraji na tri. Do pôsobnosti OR PZ Trenčín sú po organizačných zmenách začlenené okresy
Nové Mesto nad Váhom a Myjava
(služobný obvod bývalého OR PZ v
Novom Meste nad Váhom) a okres
Bánovce nad Bebravou (časť služobného obvodu bývalého OR PZ
Partizánske). Súčasný služobný obvod
OR PZ Trenčín má rozlohu 2 402 km
štvorcových, cca 310.000 obyvateľov,
151 obcí, 56 administratívno-správnych okresov (okrem už uvedených
ešte aj Trenčín a Ilava), čo z teritoriálneho hľadiska vytvára najväčšie problémy v zabezpečení výkonu služobnej
činnosti a napĺňaní cieľov organizačných zmien, najmä z dôvodu
rozľahlosti služobného obvodu OR PZ.
Aj z toho dôvodu boli vytvorené viaceré pracoviská odborov všeobecnej a
ekonomickej kriminality ÚJKP a OSV napr. Myjava, Nové Mesto nad
Váhom, Dubnica nad Váhom a
Bánovce nad Bebravou. Obdobne bola situácia riešená z hľadiska činnosti
dopravnej polície, kde v Novom Meste
nad Váhom bolo vytvorené pracovisko
skupiny dopravných nehôd. Rovnako
bola situácia riešená aj v služobnom
obvode OR PZ Prievidza, do ktorého
bol začlenený zo zrušeného OR PZ
Partizánske administratívno-správny
okres Partizánske. Organizačné zmeny sa z teritoriálneho hľadiska nedotkli len služobného obvodu OR PZ
Považská Bystrica.
V snahe riešiť situáciu, aby sa
polícia "nevzdialila" od občana, je
priebežne vyhodnocovaná situácia v
oblasti bezpečnostnej situácie, nápadu a rozpracovanosti trestnej činnosti, zabezpečenia verejného poriad-
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ku a výkonu hliadkovej a
obchôdzkovej služby, riešenia situácie
v oblasti dopravnej nehodovosti a
dohľadu nad BaPCP, ako aj doby príchodu jednotlivých služieb na miesto
činu. Po prehodnotení uvedených
ukazovateľov vedenie KR PZ Trenčín
predloží návrh na zmeny TZP z vlastných stavov na jednotlivých jemu podriadených útvaroch tak, aby tieto
reálne zodpovedali aktuálnej potrebe
jednotlivých útvarov KR PZ a jeho organizačných zložiek.
Úspešnosť a efektivitu v napĺňaní
cieľov organizačných zmien možno
hodnotiť až po dlhšom časovom období. V súčasnej dobe však možno
konštatovať, že jej úspešnosť je závislá na úrovni organizátorskej a riadiacej činnosti všetkých riadiacich pracovníkov, ich ochote chápať zameranie a ciele organizačných zmien, a
ich presadzovanie v praktickej činnosti. Je zrejmé, že nie všetci riadiaci pracovníci KR PZ a OR PZ Trenčianskeho
kraja túto situáciu pochopili od
samého počiatku organizačných
zmien, u viacerých sa prejavuje snaha
riešiť problémy len z úzkeho pohľadu
svojho momentálneho služobného zaradenia bez širších súvislostí.
Napríklad niektorí riaditelia OO PZ
nepochopili, že napriek organizačným
zmenám sú v plnej miere naďalej zodpovední za celkovú bezpečnostnú
situáciu vo svojom služobnom obvode, a teda aj za odhaľovanie a objasňovanie trestnej činnosti. Nemožno
sa stotožňovať s názormi niektorých
funkcionárov, ktorí pri hodnotení
úspešnosti organizačných zmien a nedostatočných výsledkov, používajú argument nenaplnenosti TZP, nakoľko i
pred organizačnými zmenami tieto
neboli naplnené.
Organizačné zmeny PZ nemožno
považovať za definitívne ukončené a
stále je potrebné pružnejšie reagovať
na problémy vyskytujúce sa v praktickej policajnej činnosti, najmä z
hľadiska zmien v zákonnej úprave
trestného konania. Organizačnými
zmenami v PZ sa nepodarilo
zjednodušiť a zrýchliť trestné konanie,

nakoľko činnosť prokuratúry a súdov
zostala nezmenená vo vzťahu k
rozsahu dokazovania, najmä v
skrátenom vyšetrovaní.
Z vyššie uvedeného vyplýva potreba riešiť situáciu v nasledovných
oblastiach:
•personálneho zabezpečenia výkonu
služby kvalitným výberom a prípravou
uchádzačov o službu v PZ
•dosiahnutia naplnenosti TZP v čo
najkratšom čase
•prispôsobenia rozpočtu krajských
riaditeľstiev PZ reálnym potrebám
výkonu služby v súvislosti s nárastom
cien PHM, energií, odmien k úhrade
znalečného, k nutnosti výkonu služby
v nadčase na zabezpečenie mimoriadnych opatrení a nárastu úloh,
ktoré PZ musí plniť apod.
•skvalitnenia MTZ vo všetkých oblastiach služobnej činnosti
•skvalitnenia finančného ohodnotenia, sociálneho zabezpečenia a istôt
príslušníkov PZ s vylúčením akýchkoľvek pochybností o ich opodstatnenosti a snáh o ich odňatie, resp.
zníženie.
2. Majú na KR PZ v Trenčíne
prehľad o tom, koľko policajtov
uvažuje o odchode z radov polície v
prípade, že by sa realizovali zámery
iniciované MF SR, ktoré by sa dotkli finančného ohodnotenia policajtov ako
aj ich sociálnych istôt?
V poslednom období u príslušníkov PZ rezonujú informácie zaznievajúce z masmédií o zámeroch
iniciovaných MF SR, ktoré by sa dotkli
finančného ohodnotenia a sociálnych
istôt policajtov. Tieto informácie, i keď
sú uvádzané len ako zámery k zjednoteniu sociálneho zabezpečenia
občanov SR, veľmi negatívne vplývajú
na atmosféru na pracoviskách jednotlivých útvarov PZ ako aj samotných
policajtov (najmä tých, ktorí sú v
služobnom pomere viac ako 15 rokov,
teda najskúsenejších a v mnohých prípadoch odborne najschopnejších).
Táto skutočnosť veľmi negatívne vplýva na ich psychiku a na výsledky dosahované v činnosti, kde pod tlakom

takýchto informácií v súčasnej dobe
zvažujú svoje ďalšie pôsobenie v
radoch polície.
Odchodom skúsených policajtov
vo väčšom počte absentuje
prirodzená výchova a odovzdávanie
teoretických vedomostí a praktických
skúseností mladým policajtom. Za obdobie posledných rokov došlo k veľkej
personálnej obmene na všetkých
súčastiach PZ, kde takýmto nárazovým odchodom skúsených policajtov v krátkom časovom období (vždy
pri signalizovaných zmenách v sociálnom a finančnom zabezpečení policajtov), nie je možné zabezpečiť potrebnú kvalitu prirodzenou obmenou. Pre
ilustráciu možno uviesť, že v roku
2004 v rámci KR PZ Trenčín ukončilo
služobný pomer na základe vlastnej
žiadosti 47 policajtov. Odchod z radov
PZ v rámci KR PZ zvažujú aj ďalší policajti, s ktorými sú vykonávané pohovory a títo svoje ďalšie pôsobenie v
služobnom pomere podmieňujú vývojom situácie v oblasti sociálneho
zabezpečenia. V tejto oblasti je preto
nevyhnutné prijať z hľadiska právnej
úpravy definitívne rozhodnutie, ktoré
však nebude mať za následok zhoršenie sociálneho resp. finančného
zabezpečenia policajtov.
Vzhľadom na to, že príslušník PZ
je v zmysle služobnej prísahy povinný
chrániť život, zdravie a majetok
občanov, a to aj za cenu nasadenia
života, pričom psychická náročnosť a
fyzická zaťaženosť počas výkonu štátnej služby je veľmi vysoká, považujem
hodnotenie
práce
policajta
spoločnosťou za nedostatočné z
hľadiska finančného i spoločenského
ohodnotenia. Táto skutočnosť sa
odráža i v poklese záujmu občanov,
ktorí spĺňajú stanovené podmienky, o
prácu v PZ. Všeobecne je známa skutočnosť, že aj v porovnaní so
zahraničím, nie je finančné ohodnotenie práce policajta v SR dostatočné.
plk. Mgr. Miroslav H e p n e r
Riaditeľ Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Trenčíne

Preloženie technológie UE 60DL
pre OR PZ Humenné
Policajti OR PZ Humenné od
17.10.2004 sú dočasne presťahovaní
v inej budove z dôvodu rozsiahlej
rekonštrukcie a dostavby budovy
pôvodnej. Keďže rekonštrukčné
práce by mali byť ukončené až v roku
2007, tak bolo potrebné okrem
presťahovania nábytku a iných vecí
kompletne preložiť aj telekomunikačné technológie s digitálnou telefónnou ústredňou UE 60DL.
Tieto vysoko odborné práce zrealizovali v priebehu 2 dní pracovníci
Odboru telekomunikácií a informatiky
KR PZ Prešov
Akcia bola špecifická a o to
náročnejšia, že išlo o preloženie vlastnej telefónnej ústredne a
prenosového prostredia s dôrazom na
časovú minimalizáciu prerušenia.
Sťahovaniu technológie predchádzala
niekoľko týždňová predpríprava
zahrňujúca spracovanie podrobného
plánu priebehu prác, prerozdelenie
náplne prác medzi pracovníkov OTI
KR PZ Prešov, spracovanie projektovej dokumentácie a v neposlednom
rade zabezpečenie bezproblémového
presmerovania digitálnych a analó-

gových okruhov, TP1-tiek a BRA ISDN
pripojených k technológii v koordinácií
s jednotlivými zložkami Slovak
Telecom a.s..
V posledných dvoch týždňoch
pred preložením technológie sa už na

mieste "činu" aktívne realizovali iba
práce potrebné pre úspešný priebeh
celej akcie. Bolo potrebné zabezpečiť
prepojenie jedného poschodia s
"rackom" v budúcej technickej miestnosti, prekontrolovať jednotlivé slaboprúdové prepojenia (RACK kancelárie), inštalovať samostatný
rozvádzač pre technológiu, vyvedenie
prepoja strany ústredne z RACKU za
účelom urýchlenia piatkového prepájania ústredne - RACK atď.
Dňa 15.10.2004 začalo ostré
preloženie príhovorom riaditeľa OTI
KR PZ Prešov a telefónna ústredňa
bola odpojená od siete o 12:00 hod.
V tomto čase už fungovalo operačné
stredisko s linkou tiesňového volania
v provizórnom zapojení na analógových TP1 v prenajatej budove.
Celá akcia bola úspešne
ukončená dňa 17.10.2004 o 00:30
hod. zabezpečením všetkých organizačných zložiek.
kpt. Mgr. Magdaléna Fečová
hovorkyňa KR PZ v Prešove
por. Mgr. Igor Majoroš
zástupca hovorkyne KR PZ v Prešove
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