V èísle:
l Kolektívne zmluvy

s.I.-V.

l Kariérny postup
l Chaos vo vystrojovaní

s.VI.
s.5

l Rozkazy prezidenta PZ s.7

NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR
ROÈNÍK XVII

«

ÈÍSLO 2

«

FEBRUÁR 2007

«

Snímka Marcela Barusová

Kolektívnu zmluvu pre policajtov i pre zamestnancov vo verejnom záujme podpísali predseda OZP v SR Miroslav Litva a minister vnútra SR Robert Kaliòák 7. februára 2007. O osem dní neskôr pribudli podpisy predsedu OZP v SR a vedúceho sluobného úradu MV SR
Martina Èatloa aj na kolektívnej zmluve pre zamestnancov v tátnej slube.

O èlenských príspevkoch dôchodcov, ale aj o gastrolístkoch

Z rokovania Predsedníctva OZP v SR
Takým bol napríklad návrh
predsedu martinskej základnej
organizácie, dotýkajúcej sa
úpravy èlenského príspevku dôchodcov odborárov. Predseda
tejto ZO Adam Hronec zaslal návrh na zjednotenie výky príspevku pre vetky kategórie dôchodcov so zdôvodnením, e v
praxi je zloité dokladovanie
výky dôchodku, z ktorého sa
príspevok ráta. Diskusia vak
odhalila viacero úskalí tohto ná-

vrhu, a tak boli èlenovia Predsedníctva poiadaní o predloenie ïalích návrhov rieenia do
nasledujúceho zasadania. Predsedníctvo malo prerokova aj informáciu o výsledkoch revízie v
trnavskej ZO. Pre neprítomnos
predsedu revíznej komisie Predsedníctvo tento bol odloilo spolu s prerokovaním revíznej správy hospodárenia OZP v SR za I.
polrok 2006, kontatovalo vak,
e vedenie trnavskej ZO 8/31

dosia¾ neutvorilo podmienky na
úplnú revíziu èinnosti tejto organizácie. Jej predsedu Jozefa Lehockého síce hlasovanie Rady
predsedov ZO OZP v SR 15. decembra 2006 zbavilo èlenstva,
stále sa vak povauje za predsedu. Konferencia delegátov tejto ZO, zvolaná uplynulý mesiac,
musela by pre poruenie stanov
vyhlásená za neplatnú. Na
osvetlenie vzniknutej situácie
Predsedníctvo OZP v SR rozhodlo zasla list vetkým èlenom
tejto ZO. Celý problém Trnavèanov by sa mal vyriei na konferencii delegátov 22. februára.

Vedenie OZP v SR poskytlo
ostatným èlenom Predsedníctva
priebenú informáciu o stave
prác na novom systéme odmeòovania policajtov, o príprave
novely zákona è. 328/2002 i
moných spôsoboch zabezpeèenia stravovania zamestnancov alternatívne vo vlastných
stravovacích zariadeniach alebo
náhradnou formou gastrolístkov.
Pod¾a vyjadrení predsedov
krajských rád má èlenská základòa ZO OZP v SR mierny
rastúci trend, problémom ostáva
nepravidelná úhrada mesaèných odvodov.

V Humennom sa stal vedúcim oddelenia ODI mladý lesník bez praxe v doprave

Prvá facka kariérnemu postupu

Humenné (on)  Niektoré veci vedia v pravý èas zodvihnú
adrenalín! Èlenov OZP v Humennom na èele s predsedom
Petrom Michalenkom nedávno
vytoèila potichu írená informácia, e post vedúceho oddelenia
výkonu sluby na ODI má obsadi èlovek, ktorý pod¾a názoru

odborárov nemá na výkon tejto
funkcie potrebné predpoklady,
pretoe má vysokokolské vzdelanie celkom iného zamerania, v
Policajnom zbore je len 2,5 roka
a úplne mu chýba prax v odbore
dopravy. Pritom na ODI aj v súèasnosti pracuje viacero skúsených policajtov, ktorí by pod¾a

názoru odborárov boli zárukou
kvalitného výkonu riadiacej funkcie! Okamite sa preto objavila
verzia, e ustanovenie tohto
mladíka do spomenutej funkcie
je dielom policajného lobingu,
keïe jeho otec stál predtým na
èele Krajského dopravného inpektorátu v Preove.

s.7

l Skúsenosti s kamerami s.8

CENA 4 Sk

Tri kolektívne zmluvy podpísané!

Banská Bystrica (er)  Posledný januárový deò Predsedníctvo OZP v SR na svojom riadnom zasadaní okrem tandardných bodov rieilo aj nieko¾ko otvorených otázok.

l Názor psychológa

A toto dokáe urobi ná okresný riadite¾ akurát v èase, keï
sa to¾ko hovorí o zásadách kariérneho postupu, o nutnosti,
aby kadý zaèínal v zbore od piky? rozèu¾oval sa predseda ZO
OZP v Humennom. Odborári si
nesúhlasný názor nenechali pre
(Pokraèovanie na strane 3)

Umenie dialógu

Tento èas perestrojky organizaèných truktúr na vetkých
úrovniach má v sebe urèité pozitívum. Prinajmenom preveruje
funkènos odborových organizácií, ich schopnos by na pulze
doby, vníma realitu a chápa súvislosti. Aktivity odborárov pri rokovaniach so sluobným vedením zároveò napomáhajú odha¾ova tých, èo pri práci s pojmom
plávajúce truktúry skôr preukazujú svoje plavecké umenie.
Na mnohých miestach sme
sa presvedèili, e dialóg medzi
sluobným vedením a odborovými predákmi funguje. V tejto
chvíli je vôbec aké predstavi si
riadite¾a, ktorý by nepoznal svojho odborového partnera a nebol
s ním v èastom kontakte. Páèil
sa nám napríklad postup preovskej Krajskej rady OZP, ktorá vystupovala doslova ako tieòová
voèi KR PZ. To znamená, e
predsedovia základných organizácií pri okresných riadite¾stvách
podrobne analyzovali návrhy okresných riadite¾ov na zmeny
truktúr a doslova rozpitvali kadú tabu¾ku, navrhovali, odkia¾ je
moné posunú ¾udí do výkonu a
ostraito sledovali pokusy riadite¾ov uchova si niektoré nevýkonné miesteèká pre svojich
blízkych. Tieto poznatky a pripomienky potom sústredili na úrovni krajskej rady a následne poslúili ako ve¾mi vecný podklad
pre rokovania predsedu krajskej
rady s krajským riadite¾om.
Istotne, kadý má svoju hlavu
a nie vo vetkom sa musia predsedovia základných organizácií
zhodnú s riadiacimi pracovníkmi. Predstavy sa môu rôzni aj
vtedy, keï obe strany vedie dobrá vô¾a, pretoe ju a priori nikomu nemôeme uprie. Mnohé
problémy sú nato¾ko zloité, e
a èas ukáe, èi sa prijaté rieenia osvedèia v praxi  a to aj v
prípadoch, keï sa na nich zhodnú obe strany. A to je druhá strana mince. Úlohou odborov ani v
súèasnosti urèite nie je by vdy,
za kadú cenu, vo vetkom a zásadne PROTI. Naopak, je potrebné venova najviac úsilia h¾adaniu tých okruhov, v ktorých sa
dá dohodnú. Je to o umení dialógu a vecnej argumentácie, prièom treba ma na pamäti, e za
spoloène prijaté rozhodnutie rovnocenne nesú zodpovednos
obe strany.
Vôbec to nie je jednoduché.
Takéto situácie zákonite obnaia, vyostria poh¾ady jednotlivých
sluieb a ak niektorá z nich získa
pocit, e ich problémy sú najdôleitejie, okamite vyvolajú nevô¾u kolegov. A to je ivná pôda
pre írenie klebiet, katastrofických zaruèených správ, nevraivos a podceòovanie druhej
strany. Ideálna cesta do pekla!
(Pokraèovanie na strane 2)
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Aj Bratislavèanov èakajú ve¾ké zmeny
cajtov i v celom systéme odmeòovania, èasto zlyháva zásobovanie aj elementárnymi potreba-

mi, ako sú napríklad tonery do
tlaèiarní. Spôsob preplácania
nákladov za èistenie odevných
súèiastok je názornou ukákou

Ilustraèné foto autor

Bratislava (er)  V Bratislavskom kraji stále chýba okolo
dvesto policajtov. Ubytovòa na
Dúbravke známa ako
Saratov, sa koneène doèká rekontrukcie. Ve¾ké organizaèné zmeny podstúpi PMJ, dopravná polícia i systém skráteného vyetrovania. Poriadok treba nastoli vo vystrojovaní poli-

Umenie dialógu
(Pokraèovanie zo strany 1)

Samozrejme, kadý je teraz
netrpezlivý a plný obáv. ¼udia
u pridlho èakali v nádeji na lepie èasy, koneène by chceli ma
jasno vo veci. Aj preto je v odborárskej kuchyni, vo vrcholových orgánoch OZP ve¾mi ivo,
a hekticky. Mnohé odpovede
na intenzívne kladené otázky
jednoducho ete nemáme, chcú
svoj èas. Rozdiel je tie iba sa
pýta  alebo aj navrhova reálne rieenia. Mnohí by preto radi
poznali najmä poh¾ady policajného prezidenta. Aj redakcia
POLÍCIA v mene svojich èitate¾ov. Pokus sme urobili, pán prezident Packa vak povaoval
rozhovor za predèasný. Odpovede na nae naliehavé otázky
s¾úbil poskytnú a do marcového èísla. Aj to o nieèom svedèí.
Peter Ondera

byrokratického nezmyslu. Rozdiely vo výke osobitného príplatku bratislavských a vidieckych policajtov v rámci
bratislavského KR PZ
sa musia odstráni. Nespokojnos je s cenami
za rezortné rekreácie a s kvalitou servisu rezortných autoopravovní
To je len torzo problémov,
ktoré koncom januára otvorili
èlenovia bratislavskej Krajskej
rady OZP v SR na stretnutí s novým krajským riadite¾om pplk.
Pavlom Brathom. Pre neprítomnos chorého predsedu zasadanie bratislavskej KR PZ viedol
podpredseda OZP v SR tefan
Dvorský. Odborári s ve¾kým napätím oèakávajú, ako konkrétne
zasiahnu avizované zmeny jednotlivé policajné pracoviská v
kraji, ktorý má najväèí poèet
prísluníkov PZ. Vítajú prís¾uby
pozitívnych zmien, niè konkrétne
vak ete nie je známe, zhodli
sa. Súèasná neistota zákonite
vnáa do radov prísluníkov nervozitu.

Previnilca z inpekcie rieili pohovorom

Ad: januárový PRANIER

Istý vodiè èerveného osobného auta zaparkoval pred budovou
bratislavskej inpekcie na Záhradníckej ulici tak prefíkane, e zablokoval jazdu elektrièiek. Celých 14 minút museli cestujúci èaka, kým sa vodièovi uráèi vyjs z budovy a uvo¾ni jazdnú dráhu
pre MHD. Medzitým si dobre
nasr
Bratislavèania vimli,
e za predným sklom má toto
auto parkovací preukaz è. 14 s
peèiatkou Policajného zboru. To u len bola chuovka pre priate¾ov polície!
Prípad sme publikovali v rubrike PRANIER v januárovom èísle. O preverenie sanosti obèana redakcia poiadala inpekciu
ministra vnútra. Pán riadite¾ Koèan napokon v osobnom rozhovore s redaktorom POLÍCIE pripustil, e toto (z h¾adiska EÈV)
utajené vozidlo patrí práve inpekcii. Pod svieèkou tma! Pod¾a
jeho slov inpekcia vec vyrieila pohovorom s previnilcom.
Je to síce právomoc pána riadite¾a, ale mal by som iný návrh:
v rámci prevencie strèi tohto bezoh¾adného vodièa do spomenutej zablokovanej elektrièky. Nech ho tam vyrieia pohovorom
dobre naladení cestujúci! To by bola zábava!
Peter Ondera

Na èele Akadémie PZ je opä plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc.

Slávnostná inaugurácia rektora
Dòa 5. februára 2007 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave uskutoènilo sa slávnostné spoloèné zasadnutie akademického
senátu a vedeckej rady akadémie, ktorého sa zúèastnili vzácni hostia  podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliòák, predseda ústavnoprávneho výboru NR SR Mojmír Mamojka, tátny tajomník MV SR Vladimír Èeèot, prvý viceprezident PZ
pplk. Mgr. Michal Kopèik, akademická a tudentská obec koly a
ïalí hostia.
Predseda akademického senátu plk. JUDr. doc. ¼ubo Wäldl,
PhD. prítomných oboznámil s výsledkami volieb kandidáta na rektora Akadémie PZ, ktoré sa uskutoènili 17. októbra 2006. Akademickým senátom bol jednomyse¾ne zvolený plk. doc. JUDr. Jozef Kuril,
CSc. Na návrh podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliòáka prezident Slovenskej republiky Ivan Gaparoviè dòa 22. januára 2007 vymenoval plk. doc. JUDr. Jozefa Kurila, CSc. za rektora
akadémie na ïalie tvorroèné obdobie. Po tomto kontatovaní
podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliòák odovzdal
opätovne vymenovanému rektorovi rektorské insígnie. Uvedenie do
funkcie na ïalie tvorroèné obdobie bolo zavàené slávnostným
s¾ubom  poloením ruky na rektorské ezlo, vyslovením SPONDEO AC POLLICEOR (slávnostne s¾ubujem) a podaním ruky ministrovi. Pán minister zdôraznil, e v súvislosti so slávnostným aktom
inaugurácie rektora akadémie do jeho rúk vkladá zodpovednos za
realizáciu vzdelávania policajtov.
Hudba MV SR pod taktovkou jej riadite¾a plk. Mgr. Jána Nemèeka sprevádzala slávnostné chvíle inaugurácie a slávnostné zhromadenie ukonèila tudentskou hymnou GAUDEAMUS IGITUR.
(hu)
UPOZORNENIE
Vetky tri podpísané kolektívne zmluvy, ako aj nariadenie
ministra vnútra o zásadách kariérneho postupu nájdete vo
vnútri èísla, v zvlátnej prílohe POLÍCIE na s. I.  VI.

Kolektívne zmluvy na rok 2007: dobrý kompromis

Kolektívne vyjednávanie je jedným z nástrojov odborárov pri ich ochrane právnych a sociálnych istôt zamestnancov. V kolektívnej zmluve sú bliie a presnejie urèené vzahy medzi zamestnávate¾om a zamestnancami
najmä v oblastiach odmeòovania, sociálnej a pracovnoprávnej, ale aj vzahy medzi zamestnávate¾om a prísluným odborovým orgánom.
Na Slovensku  a výnimku
netvorí ani nae ministerstvo  je
kolektívne vyjednávanie
vnímané
ako nieèo, èo by
malo by,
ale nijaký
mimoriadny
význam to nemá, pretoe základné finanèné rámce sú
schválené dávno predtým ako
dôjde k samotnému kolektívnemu vyjednávaniu.
Je absurdné, ak zamestnávate¾ dokonca vníma kolektívne vyjednávanie ako snahu odborov
zasahova mu do jeho právomo-

cí. Napriek tomu, e sme u
èlenskou krajinou EÚ, v tejto oblasti sme sa ani zïaleka nepriblíili tandardu v krajinách EÚ,
kde kolektívne vyjednávanie
prebieha v úplne iných podmienkach za vzájomnej akceptácie
postavenia sociálnych partnerov. Samozrejme, ani tam vdy
nie je spokojnos najmä zo strany odborárov, ale to je u o obsahu, a nie o systéme, o podmienkach, o vzájomnej úcte a
repektovaní sociálnych partnerov. Môj osobný názor je, e máme pred sebou obdobie, kedy by
aj kolektívne vyjednávanie mohlo nadobudnú iné dimenzie, najmä by sa mohlo i malo priblíi
tandardom v krajinách EÚ.
Kolektívne vyjednávanie na

rok 2007 má tie dve roviny. Prvá je o vzájomnej akceptácii sociálnych partnerov a druhá, samozrejme, o obsahu.
V prvej oblasti sme oèakávali
a aj poadovali zásadný obrat,
pretoe na poste ministra vnútra
extrémistu Palka vystriedal
pragmatický Kaliòák. Pod¾a mòa
tento obrat aj nastal, hoci, samozrejme, ete nenaplnil vetky
nae oèakávania. Ale je to vývoj
a som presvedèený, e v tejto
prvej oblasti sa blýska na lepie
èasy aj v oblasti kolektívneho vyjednávania.
Druhá oblas je väèí problém
ako sa zdá na prvý poh¾ad. V minulom období nebola absolútne
iadna ochota zo strany vedenia
rezortu vyjednáva o pripravovanom rozpoète pre ministerstvo
vnútra, a tak kolektívne vyjednávania boli aké, mimoriadne
komplikované, kde sme sa  ¾udovo povedané  snaili vymýka z minima maximum. Nie
vdy k spokojnosti, ale kolektívne vyjednávanie je o kompromi-

se obidvoch strán. Slovko kompromis by som rád zdôraznil,
pretoe niè nie je jednoduchie,
ako zablokova kolektívne vyjednávanie nevhodným postupom.
V takých prípadoch musí pomôc
niekto iný, tretí  a náprava pokazeného stojí ve¾a èasu, pritom
nepomáha obsahu.
Obsahovo je kolektívna zmluva na rok 2007 ve¾mi podobná
tej z roku 2005. V roku 2006 sme
pre maximálnu ústretovos vtedajieho ministra Palka radej
ani nevyjednávali a platila zmluva z roku 2005. Závereèné ustanovenia zmluvy to dovo¾ovali a
bolo to menej komplikované ako
zaèa kolektívne vyjednávanie.
Napriek podobnosti uvedených
zmlúv sú v zmluve pre rok 2007
zásadné rozdiely. Po mnohých
rokoch dolo k zvýeniu tvorby
sociálneho fondu  aj keï iba o
O,15 %, ale predsa. Zaviedlo sa
tretie hlavné jedlo na vetkých
pracoviskách s 24 hod. pracovnou smenou, predseda OZP v
SR sa opä stal riadnym èlenom

porady vedenia MV SR, vykonáva sa analýza foriem stravovania a mohol by som uvádza
ete ïalie odlinosti. Ale odporúèam vetkým zamestnancom
preèíta si ju, lebo je to hlavne
pre vás, zamestnancov.
Ako hlavný vyjednávaè OZP
v SR urèite nie som spokojný,
pretoe kto ma bliie pozná,
vie, e pri svojej práci som maximalista. Ale dosiahli sme ve¾mi
dobrý kompromis a dobrý východiskový stav pre rok 2008.
Èo oèakávam od kolektívneho vyjednávania v roku 2008?
Verím, e koneène zaèneme vyjednáva u teraz v marci, kedy
sa pripravujú podklady pre rozpoèet MV SR na budúci rok. V
roku 2008 bude potrebné napravi niektoré nedostatky v systéme kolektívneho vyjednávania,
lebo ich u tlaèíme pred sebou
nieko¾ko rokov. Som presvedèený, e svoje zámery sme schopní naplni.
Mgr. Marián Magdoko,
podpredseda OZP v SR

3

Prvá facka kariérnemu postupu
(Pokraèovanie zo strany 1)

seba, ostro protestovali u okresného riadite¾a, informovali aj

zodpovednos riadiacej funkcie.
Okresný riadite¾ ich vak jednoducho prehliadol. Tie si nemyslia, e by bol Ing. Dravecký

Rokovanie èlenov ZO OZP v Humennom v piatok 2. februára viedol predseda Peter Michalenko (na snímke v¾avo), schôdze sa zúèastnil aj predseda Krajskej rady OZP v SR Peter Leder (vpravo).
Informácie o novotách v centre diania priniesol Humenèanom podpredseda OZP v SR Marián Magdoko.
predsedu Krajskej rady v Preove Petra Ledera a následne sa
nemilá zves dostala do uí aj
vedeniu OZP.
Predseda humenskej základnej organizácie Peter Michalenko odpor odborárov zdôvodòuje
predovetkým tým, e medzi dopravákmi pracujú dvaja policajti
s bohatými skúsenosami, ktorí
by boli ochotní prevzia na seba

vhodný na funkciu vedúceho 
predovetkým pre úplný nedostatok skúseností a mizivú odbornos v doprave.
Pán riadite¾ chváli jeho výkony na skrátenom vyetrovaní, v
skutoènosti ete aj z toho mála
strávil ve¾a èasu v dôstojníckej
kole, take sa nemal ani kedy
nauèi. Viem to, veï som po
òom dorábal viacero jeho spi-

sov, otvorene sa hnevá Michalenko.
Bez diskusie na túto tému sa
preto nezaobilo ani rokovanie
Predsedníctva OZP v SR s jednoznaèným názorom: plk. JUDr.
Jozef Seman, riadite¾ OR PZ v
Humennom svojím personálnym
verdiktom liapol poriadne ved¾a
a v akurátne nesprávnom èase.
Ale  stojí si za svojím rozhodnutím a tlmoèil ho aj predsedovi
krajskej rady. Pod¾a odborárov
vak riadite¾ Seman dal práve v
tomto èase zlý príklad aj ïalím
okresným riadite¾om, pretoe
poskytol jasný dôkaz, e sa vnútorne nestotonil so zásadami
kariérneho postupu, ktoré presadzuje vedenie rezortu.
Vznikla tak dilema. Na jednej
strane dostali okresní riaditelia
vo¾nú ruku pri utváraní tzv. plávajúcich organizaèných truktúr
 a, samozrejme, aj pri personálnych rozhodnutiach  ich verdikty by vak mali by v súlade s
hlavnou líniou ahu rezortu.
Humenský riadite¾ OR PZ sa v
tomto prípade línie oèividne nedral. Ve¾mi ochotne sa vak
stretol s redaktorom POLÍCIE a
poskytol rozhovor, ktorý publikujeme. (K tejto kauze sa na
inom mieste vyjadruje aj riadite¾
KR PZ v Preove Frantiek Leko.)
(on)

Snímka Marcela Barusová
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Dobrá vô¾a oboch strán zatia¾, zdá sa, nechýba...

Význam kolektívnych zmlúv

Vyie kolektívne zmluvy pre výkon prác vo verejnom záujme a
pre tátnu slubu na rok 2007 podpísali zástupcovia tátu a odborov
ete 25. októbra 2006 na úrade vlády. Na tlaèovej besede po podpise zmlúv povedala ministerka práce a sociálnych vecí Viera Tomanová, e od zaèiatku júla 2007 sa platové tarify tátnych zamestnancov zvýia o 4 %, základná stupnica platových taríf vo verejnej
slube stúpne o 7 % a osobitné platové tarify vo verejnej slube od
druhého polroka 2007 vzrastú o 5 %. Vláda sa okrem toho v memorande zaviazala, e tarifné platy v tátnej a verejnej slube sa v roku 2008 zvýia u od 1. januára.
Pri tej istej príleitosti viceprezident Konfederácie odborových
zväzov (KOZ) SR pre nevýrobné odborové zväzy Ján Gaperan
uviedol, e kolektívna zmluva v tátnej slube na rok
2007 sa týka pribline 40 tis. zamestnancov a kolektívna zmluva vo verejnej slube sa dotkne asi 340 tis.
zamestnancov na celom Slovensku.
Kolektívnu zmluvu pre zamestnancov v tátnej
slube podpísali 15. februára 2007 vedúci sluobného úradu MV SR Martin Èatlo (na snímke) a predseda OZP v SR Miroslav Litva.
(r)

Na otázky redakcie odpovedá plk. JUDr. Jozef Seman, riadite¾ OR PZ v Humennom

Také je moje rozhodnutie
príplatkami má plat porovnate¾ný
a lepí ako v päke triede. Vtedy
nám vychádzalo na skrátenom
vyetrovaní po 22 spisov na hlavu!

Snímka autor

l Pán riadite¾, ako vnímate
názor odborárov, e vae personálne rozhodnutie v prípade vymenovania ppor. Draveckého bolo nesprávne?
Mojím personálnym rozkazom som ppor. Ing. Juraja Draveckého dal do funkcie vedúceho oddelenie výkonu sluby ODI
na naom okresnom riadite¾stve.
l Má na to predpoklady?
V Policajnom zbore je od 1.
septembra 2004, do 31.mája
2006 pracoval na skrátenom vyetrovaní, od tohto dátumu pôsobil ako starí referent vnútorného odboru na prevencii. Od 1.
februára 2007 je vo funkcii vedúceho oddelenia na ODI.
l Aké má vlastne vzdelanie? Vraj lesnícku vysokú
kolu vo Zvolene?
Je ininier, nechcel by som
vo Zvolene, nejakú takú lesnícku. Èo sa týka menovania, spåòal vetky predpoklady, aby
som ho mohol ustanovi do funkcie. Pýtate sa, akú má kolu 
povedzte sám, ko¾ko ¾udí na ministerstve vnútra robí s kdejakými kolami, máme chemické,
hutnícke kolu by som do toho
nemieal. Bolo to moje rozhodnutie, nikoho iného, lebo aj také
umy som zaèul. Jasné, e pán
Dravecký je spájaný s otcom,
ktorý bol éfom KDI. Tento mladý mu ochotne iiel na skrátené vyetrovanie vtedy, keï tam
nechcel nikto ís, mono som
mal na obvodných oddeleniach
vari 22 dôstojníkov, ale radej
liapali ulice, ak to tak mám poveda, v trojke a tvorke triede,
keï som im núkal SKV, nikto neiel, lebo si kadý spoèítal, e s

plk. JUDr. Jozef Seman
l Èo teda ovplyvnilo vae
rozhodnutie?
Ppor. Ing. Juraj Dravecký dosahoval v Humennom ve¾mi
dobré výsledky, bol v prvej polovici èo sa týka výslednosti. Samozrejme, nie od zaèiatku, druhý rok mu to u ilo, potom preiel na skupinu prevencie, nerobil vak len prevenciu, ale pripravoval pre mòa podklady, vyhodnocoval úlohy do porád a do
tábu, nebol s ním problém. Naopak, z vnútorného odboru na
kraji mi hovorili, e odkedy je tu,
tak v Humennom nemajú iadne
problémy s termínmi. Keï pán
Vasilko iiel za riadite¾a inpektorátu na KR PZ, rozhodol som
sa, e Juraja Draveckého dám
na funkciu. Mal som s ním pohovor, povedal som mu, e ako príde, tak môe aj odís, bude pod

kontrolou. My v Humennom sa
pýime tým, e máme najlepiu
objasnenos v kraji a ja sa za výsledky zodpovedám krajskému
riadite¾ovi. Keby mi robota haprovala na ODI, kde sme vlani
tie mali ve¾mi dobré výsledky,
tak verím, e ani v tomto roku to
nebude horie.
l Vae rozhodnutie sa bralo ako názorná ukáka poruenia zásad kariérneho postupu práve v èase, keï ho minister vnútra podpísal. Nemohli ste na toto miesto da
niekoho iného, skúsenejieho?
O tom by sa dalo polemizova, èi by som mal alebo nemal.
Ja sa k tomu teraz vyjadrova
nebudem. Moje rozhodnutie bolo také, e som tam dal pána
Draveckého, má výsledky.
l Take ste lepieho nevideli, tak nejako?
Ete raz hovorím, o tom sa teraz nebudem bavi, èi lepí èi
aký. Ja som sa rozhodol tam ho
da , mal výsledky a verím, e na
ODI budeme dosahova minimálne také dobré výsledky ako v
roku 2006. A keby sa stalo, e
by nás posilnili a e by sme namiesto troch mohli da na hliadkovú slubu es ¾udí, tak by
sme boli celkom frajeri. Zníili
sme nehodovos s následkom
smrti a tak ïalej, za svoje rozhodnutie som zobral plnú zodpovednos a povedal som, ako
to pôjde do budúcnosti. Vyhlásil
som rozkaz pánovi Draveckému, on sa proti nemu neodvolal,
take od 1. februára je na funkcii.
Zhováral sa Peter Ondera

Ponuka ubytovania v Majáku
Dovo¾ujem si predstavi
vám ponuku náho zariadenia

v Senci RZ MV SR Maják 
Juh na vyuívanie sluobných
ciest, porád, kolení, rokovaní
a pod. Nae zariadenie prelo
celkovou rekontrukciou interiéru, èím spåòa podmienky hotelového tandardu /WC, sprcha na izbách a pod/. Nae za-

riadenie ma k dispozícii rokovaciu miestnos pre cca 50 ¾udí
s monosou pripojenia sa na internet, flipchart,
meotar, dataprojektor. Taktie je
k dispozícii samostatná jedáleò s kapacitou
cca 50 ¾udí. V
areáli náho zariadenia je monos portového
vyuitia /tenisový kurt, stolný
tenis, ako aj posedenie pri kozube s monosou opekania si./ Taktie pre
personál nie je problém podávanie jedál pod¾a potreby naich hosti.
L. Pavúk, riadite¾ Rekreaèného
zariadenia MV SR Maják  Juh
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Rozbeh preventívnych akcií projektu JAN
Prvé tohoroèné februárové
popoludnie dvanásti preovskí
dopravní policajti v spolupráci s
kolegyòami preventistkami a
hovorkyòou vykonali preventívnu akciu JAN, pod vedením riadite¾a krajského dopravného inpektorátu mjr. Ing. Miroslava
Vasi¾ka. Cie¾om akcie bolo zvidite¾ni v èo najirej monej miere
preventívny projekt JAN, ale tie
odha¾ova vodièov, ktorí pred
jazdou poili alkohol. Policajti

zastavili a skontrolovali 288 vodièov a motorových vozidiel.
Hoci policajné tatistiky jasnou reèou hovoria o tom, e poèet vodièov jazdiacich pod vplyvom alkoholu kadým rokom narastá, tentoraz sa policajti poteili. Ani jeden z kontrolovaných
vodièov nejazdil pod vplyvom alkoholu. A keïe prvofebruárová
dopravná akcia bola rýdzo preventívna, tak nielene sa neroz-

dávali pokuty, ale policajti tentoraz vodièov aj ich spolujazdcov
obdarovávali drobnými predmetmi propagujúcimi projekt JAN a
letáèikmi obsahujúcimi základné
informácie o tomto projekte. Akcia prebiehala aj za úèasti novinárov, ktorí si pochva¾ovali takýto druh spolupráce. I keï v tento
deò bolo sychravo, pralo a sneilo, vetci statoène vydrali s
policajtmi na urèených dvoch
stanovitiach. Najprv na výpa-

dovke v smere na Poprad a neskôr na Petrovanskej ulici smerom na Koice. S uznaním sa
potom vyjadrili k výdri policajtov, ktorí musia by takto v teréne denne a samozrejme dlhí
èas ako poèas tejto akcie.
Hoci predtým o projekte JAN
nevedel nikto z opýtaných vodièov a väèina z nich bola v prvom momente prekvapená, kadý z nich zároveò súhlasil s ta-

Nová reality show?

kýmito preventívnymi akciami.
Po vysvetlení, o aký projekt ide,
kadý súhlasil s jeho základnou
ideou, e alkohol a vedenie motorového vozidla k sebe nepatria.
Naím cie¾om je vypestova u
zaèínajúcich vodièov návyk, aby
ak sa rozhodli ís na diskotéku
alebo inú spoloèenskú akciu
motorovým vozidlom, si zvolili
spomedzi seba jedného, ktorý
alkoholické nápoje na akcii konzumova nebude a bude riadi
auto. Realizáciou projektu v praxi je aj vzbudzova u mladých ¾udí zodpovednos nielen za seba,
ale aj za svojich spolujazdcov a
iných úèastníkov cestnej premávky.
Projekt sa odtartoval akciou
v Preove a keïe sú doò zahrnuté aj okresné riadite¾stvá Policajného zboru v Poprade, Bardejove, Svidníku a v Starej ¼ubovni, tak policajti si skontrolujú
vodièov trebárs v baroch, na diskotékach alebo iných zábavných
podnikoch.
JAN v skratke znamená  Ja
Alkohol Nepijem a realizuje ho
Krajské riadite¾stvo Policajného
zboru v Preove v spolupráci s
Holandskou krá¾ovskou políciou.
Heslom projektu je: Nehanbite
sa za svoju zodpovednos. e
ste vodièom, ukáte vetkým!
Magdaléna Feèová, KR PZ
Preov

Snímka autor

Toèòa
Neviem, ako sa oficiálne volá technické zariadenie na obrázku,
ale väèina ¾udí ho zrejme pozná ako eleznièiarsku toèòu. Túto
sme zveènili v Preove. Slúi na otoèenie lokomotív alebo vagónov. Keï lokomotívy z toène opä vyjdú, trochu sa im krúti hlava, lebo majú predok tam, kde mali predtým zadok.
Núka sa ponáka: èosi podobné zaíva po vo¾bách naa polícia.
Strojník (èi ako sa volá obsluha v búdke) stlaèil gombík a lokomotíve zavelil Èelom vzad!, aby sa mohla vyda na novú cestu pekne
popredku. Ten strojník by v naom prípade mohol by Kaliòák a do
kabíny ruòovodièa si dobrovo¾ne sadol Packa. Ná nový mainfírer to má zloitejie ako strojník toène. Vie síce, kde má predok a
kde zadok, pozná aj cie¾ovú stanicu. Lene po ceste je mnoho výhybiek. Výhybkárov vak ete nepozná, ani prednostov a výpravcov
staníc. Èo keï mu vlak potichu a nenápadne nasmerujú niekde inde? Má aj druhý problém: nepozná náklad. Nevie ete presne, èo
vetko tá jeho prezidiálna mainka vo vagónoch za sebou ahá
(on)

Len spoloène sme silní!
OZP v SR

Tvoja anca je v odboroch.
Staò sa èlenom Odborového zväzu polície v SR,
odbory Ti pomôu.

Doèítal som sa, e nový banskobystrický krajský policajný riadite¾ chce ma preh¾ad o tom, èo robia policajti vo vo¾nom èase.
V rámci uchovania si zdravia a zdravého rozumu u èosi vye roka ignorujem politiku a správy a dokonca som zaèal so zdravou
ivotosprávou, ale v momente, keï som dotyèný èlánok preèítal,
mi nebolo ako sa vraví charao. Nestaèí, e policajt sa pomaly
stáva akýmsi fackovacím panákom spoloènosti a nadriadených,
e je trestaný za kadú malièkos a permanentne v strese z toho,
e kvôli najmeniemu priestupku mu hrozí prepustenie zo sluby
a pretriasanie v naich nestranných médiách, e je v slube v
podstate aj v èase sluobného vo¾na, e mu upreli monos vybra si lekára èi zdravotnú poisovòu?
Nie, stále je toho málo. Vrchnos ho bude kontrolova aj v èase jeho vo¾na. Rovno by
nám mali namontova
kamery na telo, aby nás
mohli kontrolova 24 hodín denne. Mono by dokonca vznikla vo svete ojedinelá reality
show  Sleduj svojho andára. Nu, ak chce pán riadite¾ Slobodník èosi podobné, mal by zaèa od seba a necha svojich podriadených, aby kontrolovali jeho prácu.
Napokon, ako nadriadený by mal ís príkladom.
Ve¾mi paradoxne vyznieva táto situácia v porovnaní s naou
armádou. Prísluníci ozbrojených síl  a povedzme si to na rovinu  sú ove¾a lepie platení, vystrojení, sociálne zabezpeèení a
celkovo viac preferovaní a menej buzerovaní (s prepáèením za
výraz) vládou SR, napriek tomu, e v èase mieru sú pre obèanov
ove¾a menej potrební ako policajti. To by si mali nai ústavní èinitelia èo najrýchlejie uvedomi a presta podporova podobné
choré fantázie naich nadriadených o kontrole policajta poèas jeho vo¾na.
Policajt je tie len èlovek, ktorý má právo na oddych bez stresu z toho, e je neustále pod doh¾adom. Nie sme väzni ani otroci! Ak chce niekto skutoène zlepi prácu policajtov, mal by im v
prvom rade zabezpeèi vhodné a dôstojné podmienky, ktoré by
mu dovo¾ovali pracova efektívnejie a nie ho zaaova nezmyselnými výplodmi znudených, no v rámci vylepovania si svojho
image u nadriadených a príli aktívnych podlizovaèov.

l je nezávislým, samostatným, dobrovo¾ným, slobodným a demokratickým zdruením
základných organizácií, ktorých èlenmi sú prísluníci PZ a obèianski pracovníci
ministerstva vnútra SR
l vystupuje na ochranu tvojich práv a oprávnených záujmov v zmysle zákona o tátnej
slube a zastupuje Tvoje záujmy v sociálnej oblasti
l prostredníctvom svojich orgánov presadzuje tvoje záujmy a poiadavky - odborárov
a zamestnancov rezortu Ministerstva vnútra SR
l vedie kolektívne vyjednávanie na zlepenie podmienok výkonu sluby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych
potrieb
l pre zabezpeèenie komplexnosti realizácie programu OZP v SR uzatvára dohody s vedením MV SR
l je èlenom EuroCOP-u, medzinárodného zdruenia policajných odborových organizácií
l pri rieení oprávnených záujmov a potrieb svojich èlenov a ich ochrane vystupuje vo vzahu k zákonodarným,
tátnym a sluobným orgánom ako ich rovnocenný partner a ich obhajca
l za Teba sa podie¾a na dodriavaní zásad spravodlivého odmeòovania v podmienkach MV SR
l je jediným intitútom, ktorý ti poskytne právnu ochranu
l vytvára priestor pre irokú a slobodnú výmenu názorov na vetky otázky týkajúce sa oprávnených záujmov a
potrieb èlenov
l èlen OZP poíva výhody Podporného fondu

Strm. Radovan Hegyii,
SO PZ Pezinok

Ïalie informácie na adrese: OZP v SR, Pribinova 2, 810 72 Bratislava alebo na intranetovej stránke pod naou hlavièkou,
e-mail: ozpvsr@minv.sk, tel: 09610/51950, 58 fax: 09610/59096

Dôstojná ivotná úroveò - nae právo
Niè nie je samozrejmé!
Bez odborov
nie je moná kontrola nad dodriavaním pracovno-právnych, mzdových predpisov a bezpeènosou a ochranou
zdravia pri práci l nie je moné uzatvori kolektívnu zmluvu, zamestnávate¾ sám rozhoduje o mzdovom zaradení, pracovnom poriadku, skonèení pracovného pomeru, l o rozvrhnutí pracovného èasu, l o prunom pracovnom èase, l o rozsahu a podmienkach práce nadèas l o pláne dovoleniek, hromadnom èerpaní dovolenky,
l o pracovnom poriadku

Ako sa sta èlenom odborov?
Staèí sa obráti na ZO OZ na mieste pracoviska a poda prihláku. Ak potrebujete informácie, staèí sa obráti na
centrálu OZP v SR.

Tvojím advokátom sú odbory
l Odbory poskytujú svojim èlenom
ochranu pri poruení ich práv ochranu pred ikanovaním l bezplatné zastupovanie pred súdom l právne poradenstvo v pracovno-právnych vzahoch l podporu v prípade akej finanènej situácie a sociálnej tiesni l aktuálne informácie o vetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov l odborárske vzdelávanie
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Zodpovednos za personálne rozhodnutia nesie okresný riadite¾

Preovský krajský riadite¾ PZ
mjr. PhDr. Frantiek LEKO
povauje monos utvárania
plávajúcich truktúr okresných
riadite¾stiev za
jedineènú príleitos, aby
najmä okresní
riaditelia ukázali, èo v nich
je. Redakcia
POLÍCIA sa s
relatívne mladým krajským riadite¾om (nar. 16. 2. 1967) rozprávala aj o tom, ako pretavi mylienky do praxe.
l Boli ste riadite¾om krajského dopravného inpektorátu. Vo funkcii riadite¾a KR
PZ ste  tak ako vetci ostatní
krajskí riaditelia  od 1. januára 2007. Èo bolo prvé?
Obiiel som si vetky okresy.
Prvýkrát v histórii dostali okresné riadite¾stvá monos upravi
vlastnú organizaènú truktúru na
vlastné podmienky. Mal som
ve¾mi dobrý pocit, keï som poèúval okresných riadite¾ov. Nechal som im vo¾né ruky, aby zoh¾adnili svoje pecifiká a dali tomu
podobu. Ako riadite¾ KR PZ musím strái to hlavné  zmysel
zmien, to znamená dosiahnutie
cie¾a, aby sa èo najviac ¾udí dostalo do výkonu a aby boli truktúry maximálne efektívne. Priamo na pôde KR PZ som súbene posudzoval, ko¾ko ¾udí môeme uvo¾ni pre okresné riadite¾stvá, pre priamy výkon sluby.
l Podobné personálne zemetrasenia majú zaujímavý fenomén  väèina riadiacich

funkcionárov zmeny podporuje  ale len dovtedy, kým ide o
iných
Tieto zmeny sa dotýkajú kadého. Pokyn na personálne
chudnutie platí pre kadého riadiaceho pracovníka na stupni

sonálnou injekciou z centra do
priameho výkonu sluby pri súèasnom zoh¾adnení rozdielov a
pecifík jednotlivých krajov.
l Zmeny ste konzultovali s
prezídiom?
Áno, zozbieral som predstavy

l Okresní riaditelia návrhy
konzultovali s odborovými organizáciami
Áno, prakticky kadá základná organizácia mala k navrhovaným truktúram pripomienky.
Mnohé podnetné, ktoré sa dajú

kraj. Druhá vec je, e som dostal
príleitos porovna situáciu Preovského kraja so stavmi v iných
krajoch a porovnanie ukázalo,
kde zmeny nie sú moné a kde
sú naopak nutné. Vnímam ve¾ké
rozdiely nielen medzi krajmi, ale
aj v rámci náho kraja medzi jednotlivými okresmi.
l Preovský kraj je nároèný rozlohou, èlenitosou terénu, prítomnosou hraníc s
Ukrajinou
Poètom obyvate¾ov aj rozlohou sme najväèím krajom Slovenska. Pre posilnenie okresných riadite¾stiev odchádza z KR
PZ na výkonné posty 7 policajtov a pre výkonné útvary krajského riadite¾stva odchádzajú z
nevýkonných postov 2 policajti,
t.j. celkom 9 policajných miest.
Vychádzame z troch pilierov 
kladieme si za cie¾ dosiahnu
l00% realizáciu nápadu dopravných nehôd slubou dopravnej
polície, posilni priamy výkon
sluby v sídle kraja v Preove a
stavy obvodných oddelení v kraji najmä presunom ¾udí zo skráteného vyetrovania. Systémovo by sa vak práca polície
zefektívnila predovetkým per-

okresných riadite¾stiev, pridal
som k nim návrhy krajského riadite¾stva a konzultoval som s odbornými slubami prezídia, aby
som prediiel chybám. Je to
dobrý, myslím si, rozumný postup.
l Malo prezídium direktívne tendencie?
Nie, naozaj ilo o konzultácie,
èo bude dobré a èo nie. Nepociujem iadne tlaky. Na spoloènej
porade krajských riadite¾ov sme
si tie vymenili návrhy, je to príleitos takpovediac zisti, èo prípadne robia kolegovia lepie. Aj
na porade krajských riadite¾ov s
prezídiom na Leti bola vyslovene pracovná atmosféra, ve¾a sa
diskutovalo, kadý si mohol poveda, ako problém vidí. Niè sa
nám nevnucovalo. To sa mi ve¾mi páèilo, e nás niekto vypoèuje, e sme mali monos komunikova, argumentova, bol na to
utvorený priestor. Nie vdy tomu
tak v polícii bolo. Najväèím
umením komunikácie je umenie
poèúva aj v prípade, ak s názorom nie je súhlas. Koniec koncov, na porade bol aj vá predseda pán Litva, a tie vstupoval
do debaty.

akceptova. Nie vak vetky. Celý proces je dos rýchly a stále sa
mení. Samozrejme, ide o ¾udí,
niekde to bude aj bolestné, ale
keby tieto zmeny nemali razanciu, potom nemusia by iadne.
Máme sa ete aj na úrovni krajských riadite¾stiev stretnú do
konca februára, definitívne rozhodnutia predtým urèite nepadnú.
l Personálne rozhodovanie nechávate na okresných
riadite¾ov?
Áno, jednoznaène. Výber ¾udí
 aj tých z civilu  musia robi okresní riaditelia. Sú ako tréneri,
ktorí si vyberajú mustvo a potom v plnom rozsahu preberajú
zodpovednos za výsledky. Nebolo by dobré, aby o ¾uïoch na
okresnej úrovni rozhodoval krajský riadite¾ èi nebodaj riaditelia
odborov na KR PZ.
l Odborová organizácia v
Humennom v jednom prípade
ostro vystúpila proti personálnemu rozhodnutiu okresného
riadite¾a pána Semana
Áno, viem o tom. Aj pred
predsedom naej Krajskej rady
OZP v SR pánom Lederom som
jasne povedal, e je to kompe-

Z teórie do praxe

tencia okresného riaditelia, nie
je to moje rozhodnutie. Okresný
riadite¾ nesie zodpovednos, v
iadnom prípade by som si nedovolil zasahova do jeho personálnej právomoci. Ak sa ukáe
jeho rozhodnutie nesprávne, je
monos zasiahnu. Rozhodnutie pána Semana vak repektujem a vzh¾adom k doterajej výslednosti sluobnej èinnosti OR
PZ Humenné mu aj plne dôverujem.
l Stotoòujete sa so
schválenými zásadami kariérneho postupu?
Áno. Paradoxne ja sám som
názornou ukákou, ako by sa to
u robi nemalo, pretoe ma
hneï po nástupe do zboru zaradili na kriminálku a to nebolo
dobré, veï som si nevedel ani
pito¾ do peciálneho puzdra pripnú. Ideálne je zaèa na základnom útvare a dotknú sa jednotlivých sluobných èinnosti priamo, nie iba v teoretickej rovine,
akademicky. Priama skúsenos
je v zloitostiach policajnej praxe
nenahradite¾ná.
l Spomenuli ste nedostatok ¾udí. Ako ho riei?
Jedno je otázka tabuliek, druhá vec je záujem o slubu v PZ.
Tu na východe je väèí, ale
problém nedostatku kvalitných
¾udí, kvalitných sluobných funkcionárov u nie je len problémom Bratislavy. Základom je
nový systém odmeòovania, od
neho sa musí odvíja aj rieenie
vetkých ïalích sociálnych otázok.
Zhováral sa Peter Ondera

Na tému odevných súèiastok sa u narozprávalo dos. iada sa náprava!

Vystrojovanie: názorná ukáka chaosu
A

ktuálne obdobie je bohaté na stretnutia èlenov OZP v SR so sluobným
vedením na vetkých úrovniach po celom Slovensku.
Vari niet takej schôdze naSlovensku, na ktorej by odborári
nemuseli hovori o dlhodobých problémoch s vystrojovaním odevnými súèiastkami.
Akoby èlovek hrach na stenu
hádzal! Kde sú skutoèné príèiny, kto v rezorte zodpovedá za
tento chaos, ikanovanie policajtov a v koneènom dôsledku aj za preukázané prípady
hrubého poruenia zákona o
tátnej slube?
Plné zuby návtev v bratislavskej výdajni mal u aj poruèík
Marián Valent, zaradený na PMJ
OPP bratislavského KR PZ. Neváhal a na viacero miest (vrátane kancelárie ministra) poslal
oficiálnu a vydokladovanú sanos. V nej kontatuje, e v priebehu roka 2006 mu nebolo
umonené zakúpi si jednotlivé
súèasti sluobnej rovnoaty
pod¾a objednávok, a tak nemohol vyèerpa alikvotnú èas nepeòaných prostriedkov z úètu.
V marci mu preto hrozí krátenie
konta, hoci urobil vetko, èo urobi mal! V priebehu roka 2006
som výstrojný sklad na Raèianskej ulici navtívil opakovane v
priemere cca 2  3 krát mesaène, zakadým ma vedúca odbila, e veci mono prídu neskôr.
Dòa 2. 1. 2007 som výstrojný

sklad navtívil opä, z objednaných vecí ete v roku 2005 sa mi
nepodarilo kúpi ani jednu.
Jeho sanos teda bola kritikou celého rezortného systému,
ktorý policajtovi neumoòuje vyèerpa konto  a na vlastnú kodu. V takomto postupe rezortu
vidí okrem hrubého poruenia
zákona è. 73 aj poruenie tzv.
antidiskriminaèného zákona è.
365/2004, pretoe policajti, vykonávajúci tátnu slubu v civilnom odeve sa s podobným
problémom nestretnú, nikto im
na ich peniaze nesiahne a ani
im nikto nezníi výku poskytovanej dávky preto, e neboli v
slube riadne ustrojení!
Poruèík Valent v sanosti
tie nebol spokojný s prístupom
vedúcej výdajne, ktorá mu dokonca odmietla potvrdi aj to, e
veci v sklade nemajú. Podozrieva ju, e uprednostòuje iných
zákazníkov.
Èiastoèná kontrola
Sanos sa zaèiatkom januára ocitla na Odbore kontroly
PPZ a koncom mesiaca sme u
mali na redakènom stole aj informáciu o jej èiastoènom preetrení, podpísanú riadite¾om pplk.
Ing. Jozefom Madarászom. Pozoruhodné èítanie! Keï obsah
ve¾mi zostruèníme, z kontroly vyplynulo, e za spôsobené príkoria nemôe nikto z kontrolovaných. Vetci postupovali v súlade s pokynom generálneho riadite¾a sekcie ekonomiky. Príèiny,

preèo poruèík Valent a mnohí
ïalí nemôu chodi riadne
ustrojení, sú buï v zruených
verejných súaiach, ktoré oddialili dodávky, najmä vak v
rozpore medzi objemom objednávok a výkou úèelovo viazaných finanèných prostriedkov,
pridelených zo tátneho rozpoètu. Konkrétne: V roku 2005 si
policajti objednali tovar za 169
miliónov korún, rezort vak
mal na tento úèel vyèlenených
len 130 miliónov korún.
Vzh¾adom na horeuvedené
skutoènosti nie je moné v plnej
miere pokry celý objem objednaných naturálnych a výberových výstrojných súèiastok z dôvodu nedostatku finanèných
prostriedkov urèených zo tátneho rozpoètu, kontatuje sa v informácii odboru kontroly.
Keïe kontrolované pracovníèky niè neporuili a policajtom
dali, èo mali, Odbor kontroly
PPZ v tomto bode vyhodnotil
sanos poruèíka Valenta ako
NEOPODSTATNENÚ. V ïalej
èasti musí postup sekcie ekonomiky preveri Úrad kontroly MV
SR a jeho ponosu na správanie
sa vedúcej výdajne kontrola
uzatvorila s tým, e ide o tvrdenie proti tvrdeniu a predmet tohto bodu sanosti nemono formami a metódami vyuívaných v
zmysle zákona è. 152/1998 o
sanostiach preetri.
Neustúpi!
Takéto rieenie sanosti sí-

ce neuspokojí, ale z poh¾adu zákona mu ako mono nieèo vytýka. Pes je zakopaný inde! Ministerstvo vnútra programovo
pokodzuje svojich zamestnancov tým, e v podobných prípadoch poruuje zákon, keïe na
odevné súèiastky nevydáva taký
objem finanèných prostriedkov,
aký by malo. A tým znevýhodòuje jednu èas svojich zamestnancov voèi iným. Zdôvodnení na
takýto postup môe ma ministerstvo aj tisíc, realita je iba jedna. Neostáva, iba odporuèi,
aby sa kadý policajt, postihnutý takouto prácou výdajne, dôsledne bránil pod¾a zákona, t.j. dbal na presné plnenie si svojich povinností pri

vypåòaní objednávky a ak súèiastky v stanovenom termíne
nedostane, musí si o tom vo
výdajni iada potvrdenie. Samozrejmosou by tie mala
by povinnos výdajne informova objednávate¾a, e poadované súèiastky u má na
sklade. Do tretice: minister
vnútra Robert Kaliòák je o celej situácii ve¾mi dobre informovaný, o èom svedèia zverejnené výroky, ako i jeho vystúpenie na hodine otázok v
NR SR. Nesie teda zodpovednos za to, e zabezpeèí rýchlu nápravu.
P.S. Sanos redakcia POLÍCIA dosleduje aj cez Úrad kontroly MV SR.
Peter Ondera

Minister Kaliòák na túto tému...

l Nedávno ste na hodine otázok v parlamente plamenne
hovorili práve o problémoch s vystrojovaním prísluníkov.
Zdanlivá triviálnos, ale
Vetko so vetkým súvisí. Vystrojovanie je názornou ukákou
chaosu, ktorý v rezorte panoval. Je absurdné, aby si policajt musel
objednáva trebárs nohavice èi ponoky jeden a pol roka dopredu!
To je hlboký socializmus! Preèo rezort objednával to, èo policajti
nechcú a naopak  preèo si policajt èasto nemá èo obliec? Ten
systém sa musí okamite zmeni a nikto sa na òom nebude naba¾ova. Osobne som bol okovaný, e sa s tým roky niè nerobilo.
Chcem, aby kadý policajt pochopil, e ministerstvo je tu na to, aby
mu utváralo podmienky pre kvalitný výkon sluby. Ministerstvo je
servisná organizácia, niè viac. Podobne treba urobi rýchlu nápravu v celom rade sluieb, napríklad v autoopravovniach. Situácia,
keï sa dávalo roène 200tisíc korún do opravy auta, ktoré malo trhovú hodnotu 20tisíc korún to predsa nemôe by!
(Prevzaté z januárového vydania mesaèníka EUROREPORT
plus, krátené)
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Generálny prokurátor D. Trnka o potrebe prevencie

l Poèas troch rokov vo
funkcii generálneho prokurátora ste získali ve¾mi dobrý
preh¾ad o stave trestnej èinnosti v SR. Aký je z váho poh¾adu jej stav u nás v porovnaní s inými krajinami EÚ najmä preto, e po novembri
1989 sme zaznamenali nové
druhy kriminality?
Veobecne kriminalita
na Slovensku rastie. Ak
niekto hovorí, e v niektorých oblastiach kriminalita u nás klesá a je to výsledok istej pozitívnej èinnosti, ia¾, je to iba v niektorých trestných èinoch.
Ale globálne kriminalita
stúpa o pä a desa percent roène. Keï som minulý rok pripravoval Správu o èinnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok
2004, nárast bol a o dvadsatri
percent. Tento trend je tu u od

roku 1993, teda od vzniku Slovenskej republiky a silne pochybujem, e v najbliích desiatich
rokoch by nastal pokles kriminality. Vyplýva to aj z toho, èo ste
povedali, pretoe musíme rozdeli Európu na klasické staré
táty a nové, prístupové. Ani v
starých tátoch nemá kriminalita
klesajúci charakter, ale ani taký
rapídny vzostup. Pretoe
tam sú právne mechanizmy nieko¾ko rokov zabudované a fungujú. K potláèaniu trestnej èinnosti
smerujú aj novovytvorené
intitúty ako Eurojust alebo Europol. U nás vak
napriek preberaniu týchto
intitútov stále existuje daò z
demokracie a to ete nieko¾ko
rokov potrvá, kým sa jej zbavíme. Teda porovnáva kriminalitu
s ostatnou Európou je dos aké.

l Môe výka trestov obmedzi výskyt trestnej èinnosti?
Pokia¾ budeme bra represiu
ako prevenciu, môeme dúfa e
to tak bude. Ale ja to tak neberiem. Trest je koneèné rozhodnutie za to, e niekto nieèo spáchal. Kriminalistické zvodky v
médiách vak neovplyvnia kriminalitu. My sme tu s oznaèením
preitok socializmu zanedbali
prevenciu, postpenitárnu starostlivos, ktorá môe vies k poklesu kriminality. Zabudli sme
hovori so tudentmi na kolách,
robi prednáky pre verejnos,
chodi do relácií v médiách, pretoe iadne nie sú. Prevencia sa
celkom vytratila. Hoci práve to je
cesta k zniovaniu kriminality.
Výka trestu a jeho uloenie je
represia.
S prevenciou treba zaèa od
útleho veku a ja zaò musím po-

Práporèík tofaòák zachránil chlapca z plameòov
Keï práp. Frantiek tofaòák
z OO PZ Krompachy nastupoval
2. februára do obchôdzkovej
sluby, netuil, aký dramatický
priebeh bude ma. Dvanás minút po 14tej hodine vybuchol v
rodinnom dome na Ulici SNP v
Krompachoch zemný plyn. Ná-

sledná detrukcia a poiar dom
takmer celkom zarovnali so zemou. Tri minúty po výbuchu bol
na mieste aj práp. Frantiek tofaòák. Nezaváhal .. Nemyslel
na seba .. S nasadením vlastného ivota vyslobodil z trosiek
domu deväroèného Jakuba

Zo slávnostného povýenia F. tofaòáka na podporuèíka

Ringoa. Necíti sa ako hrdina
veï v dome zahynula Jakubova
mama i päroèná sestrièka Lenka.
Za hrdinský vak jeho èin povaujú ¾udia, ktorí boli oèitými
svedkami udalosti. I Jakubov
otec. Jeho statoènos pri záchrane ¾udského ivota ocenili aj jeho nadriadení a práp. Frantika
tofáòáka minister vnútra SR
Róbert Kaliòák mimoriadne povýil do hodnosti podporuèíka.
Keïe práp. tofaòák je úspený aj pri objasòovaní trestných
èinov krádeí vlámaním a vynikajúce výsledky dosahuje aj ako
pecialista pri práci s rómskymi
komunitami, spolu s mimoriadnym povýením mu minister
vnútra udelil aj peòaný dar.
mjr. Mgr. Jana Demjanovièová,
KR PZ Koice

vaova u vek desa a dvanás
rokov. Musíme diskutova s demi v kolách, aby sa nestávalo,
e iak pichne spoluiaka kruidlom alebo noom takmer so
smrte¾ným následkom. Keï sme
odbúrali ikanovanie v armáde,
to sa prenieslo do kôl, dokonca
základných. Opätovne treba zaèa s výchovou mládee, odláka

ju od drog, vysvetli jej jednotlivé
skutkové podstaty konania, ktorých sa môu dopusti na obyèajnej diskotéke, objasni následky a dvíha varovný prst. Na
toto sme zabudli.
(Prevzaté z januárového vydania mesaèníka EUROREPORT plus, krátené)

Policajný prezident Packa o zaèarovanom kruhu

l Dôvera verejnosti v políciu je ve¾mi dôleitá, no zdá sa, e
je na nízkej úrovni a nie celkom bez príèiny. ¼udia èasto rozmý¾ajú, èi majú nahlási majetkovú trestnú èinnos, napríklad
kráde mobilného telefónu. Myslíte si, e to súvisí so skráteným vyetrovaním?
Nenazdávam sa, e obèania majú problém nahlasova drobné
trestné veci, najmä mobilné telefóny. Tých máme dos a väèinou
ide o olúpenia, to je poulièná trestná èinnos, ktorá sa momentálne
dos vyskytuje. Ale to sú spojené nádoby. Ak vezmeme policajta z
ulice, samozrejme bude stúpa poulièná trestná èinnos. Tým je viac
trestných èinov, ktoré treba vyetrova. Súèasne je potrebné zvýi
poèet vyetrovate¾ov a u vzniká zaèarovaný kruh.
To, èo sa niekedy chcelo dosiahnu, zníi zaaenos vyetrovate¾ov skrátením vyetrovania a bude to efektívne, spôsobilo opaèný
úèinok. Zvýila sa trestná èinnos a poèet trestných èinov. Ide o delikvenciu, ktorá vzniká na ulici. Preto si myslím, e by sme mali riei jej príèiny. Teda policajt by mal by na ulici. Ak nebude poulièná
trestná èinnos, nebude èo vyetrova. Toto je môj systém, ktorý je
postavený úplne na opaèných prioritách ako to bolo predtým. Trestnú èinnos treba eliminova a nie riei jej následky. To je zásadná
zmena systému fungovania polície, ktorá sa nám zatia¾ vypláca, lebo u dôvera obèanov k polícii stúpla o 10 percent. Ak dosiahneme
ná cie¾  ma policajtov v uliciach  spokojnos verejnosti ete
vzrastie.
(Prevzaté z januárového vydania mesaèníka EUROREPORT
plus, krátené)

Elektrický paralyzátor ako vhodný donucovací prostriedok: áno èi nie?

Elektrický paralyzátor, TASER, elektrook  tri názvy pre
ve¾mi úèinný a bezpeèný donucovací prostriedok (ïalej len
DP). Mnohí sme o òom poèuli,
poznáme jeho výhody, no ia¾
nedokáeme si vysvetli, z akého dôvodu sa v PZ táto uitoèná
pomôcka nepouíva. Snáï je to
zo strachu z novej technológie,
snáï z nevedomosti kompetentných ale najpravdepodobnejie
pre nedostatkok financií v rezorte a neochotou zaobera sa èímsi novým. Cie¾om tohto krátkeho
èlánku by mala by tak trochu
propagácia tohto donucovacieho prostriedku a mal by slúi aj
ako podnet k diskusii oh¾adom
zavedenia TASERu ako ïalieho DP pre policajtov na uliciach.
O èo ide
Elektrický paralyzátor ( ïalej
len TASER ) je nesmrtiaca  neletálna zbraò (v zákone o PZ je
vymenovaný ako jeden z DP)
ktorá prostredníctvom elektrického výboja znekodní  paralyzuje útoèníka. Silný elektrický
výboj spôsobí stiahnutie svalového tkaniva bez oh¾adu na individuálny prah bolesti alebo fyzickú a mentálnu odolnos zasiahnutej osoby. Efekt je bolestivý a
demoralizujúci aj na najagresív-

nejích útoèníkov. Existujú dva
druhy TASERov  kontaktný (je
potrebný bezprostredný kontakt
s útoèníkom, ako napr. pri pouití obuku) a vystre¾ovací (vystrelením dvoch elektrovodivých
diód si obranca udruje urèitú
vzdialenos od útoèníka).
Pre potreby policajnej práce a
z poh¾adu taktiky je samozrejme
vhodnejí druhý variant. Diódy
sú s telom TASERu spojené tenkým vysokonapäovým izolovaným drôtom (v podstate vodièom
elektrického náboja) a sú vystrelené pomocou stlaèeného CO2
alebo v poslednej dobe úèinnejieho zhusteného dusíka.
Diódy sú uloené vo vymenite¾nej hlavici, ktorá sa dá po vystrelení diód vymeni, celá èinnos
netrvá dlhie ako prebitie zásobníka zbrane.
Výhody a nevýhody
Zaènem s vymenúvaním nevýhod, ktorých je naozaj málo.
Jedným z najèastejích argumentov proti pouitiu TASERu
sa stal úèinok na ¾udí s poruchou
srdca èi kardiostimulátorom.
Pod¾a doterajích lekárskych výskumov i poznatkov z praxe v
krajinách, kde policajné zbory
TASER pouívajú, je jeho pouitie proti takýmto osobám bez-

peèné a nehrozí im iadna vána ujma na zdraví. Rovnakú traumu ako z pouitia TASERu môu takéto osoby prei pri pouití
obuku èi chvatov a hmatov sebaobrany. Medzi ïalie nevýhody niektorí policajti zaraïujú
krátky dostrel diód (spravidla 5
a 10 metrov). Tu je vak na
mieste argument, e pri pouití
obuku, obranného spreju èi pri
pouití chvatov a hmatov sa policajt musí dosta do bezprostredného kontaktu s páchate¾om.
Výhod je hneï nieko¾ko. Pod¾a amerických túdií má TASER
97% úspenos pri znekodnení
páchate¾a. To je dokonca viac
ako strelná zbraò! Keïe napríklad strelné zbrane èi obranné
spreje sú úèinné len pri zásahu
urèitých pecifických miest (v
prípade, e útoèníka nehodláme
zabi  èo nie je práve najlepí
variant znekodnenia ), prípadne napr. pouitie obuku je neúèinné, ak má èlovek na sebe
hrubiu vrstvu obleèenia. Tieto
starosti pouitím TASERu odpadajú. TASER je úèinný bez oh¾adu na to, ktorú èas tela zasiahne, dokonca je schopný prenies
elektrický výboj cez 5 cm hrubú
vrstvu obleèenia. Ïalou výho-

dou je, e si obranca udriava
odstup od útoèníka a elektrický
výboj je moné opakova dovtedy, kým sa páchate¾ nevzdá alebo kým nebude znekodnený
(napr. spútaný ). V prípade, e
obranca útoèníka nezasiahne, je
moné poui vystrelovací TASER ako kontaktný. Paralyzujúci
efekt je rovnaký aj pre ¾udí pod
vplyvom omamných látok èi alkoholu, èo sa vonkoncom nedá
poveda, ak sa na zákrok voèi ta-

kejto osobe pouije obuok èi
obranný sprej. Pri pouití TASERu nezostávajú na tele útoèníka
takmer iadne zranenia ( èo sa
nedá poveda pri pouití obuku
)  okrem dvoch meních modrín
èi opuchov (vyzerajú ako po potípaní hmyzom) z diód, ktoré
vak po pár dòoch zmiznú. Ïalej
sa obranca nemusí bá poveternostných vplyvov ako pri pouití
obranného spreju. Vzh¾adom na
to, e TASER vyzerá a pouíva

sa v podstate ako klasická pito¾, nieje potrebné iadne peciálne kolenie policajtov pri ich
prípadnom zavedení do praxe.
Ako to funguje
TASER ako úèinný DP pouíva viac ako 5 400 policajných a
bezpeènostných zborov na celom svete. Vade tam, kde sa
pouíva si cenia jeho kvality,
bezpeènú a ekonomickú prevádzku, pohotovos a v prvom
rade úèinnos. Zavedením TASERu v PZ by sa predilo mnohým nepríjemným a nebezpeèným situáciám. Nevidím dôvod,
preèo by slovenskí policajti nemohli by vyzbrojení rovnako ako
ich kolegovia z Holandska, Ve¾kej Británie èi USA. Zákon o PZ
nám dáva monos pouíva
elektrické paralyzátory. Preèo sa
vak tak nedeje, neviem  to je
otázka pre tých na vyích
miestach. Azda sa koneène zaène blýska na lepie èasy a okrem prezbrojenia znaène morálne zastaralých pitolí vz. 82 dôjde aj k rozíreniu výberu donucovacích prostriedkov o TASER.
Strm. Radovan Hegyi,
SO PZ Pezinok
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Diskusia na tému psychologických testov policajtov pokraèuje

epochybne, psychotesty
vedia identifikova emocionálne labilnejích jednotlivcov, a takí  ako sa mono doèíta vo Vestníku 103/2005  nie
sú zaradení
do ïalieho
pokraèovania prijímacieho postupu. V tomto
smere psychotesty zoJiøí Mlèoch
hrávajú dôleitú ochrannú rolu pred nepriaznivým pôsobením dlhodobej záae na budúceho policajta  policajná práca záa bene
prináa a okrem toho èas od èasu i takú, ktorú je moné oznaèi
za extrémnu.
Pouime príklad: Nemyslím
si, e stroj alebo nástroj  a to i
najvyej kvality  bude spåòa
svoje funkcie bez patriènej údrby a èistenia po celý èas svojej
ivotnosti. Tomu sme ochotní
veri a tomu sa aj prispôsobi a
venova èisteniu i údrbe potrebný èas. Systém dokonca vie policajtovi, ktorý sa napr. stará o
auto, poskytnú i príplatok
Ako je to s èistením preívania? Veï kadá nároèná situácia, kadý útok na verejného èinite¾a  § 323  zanecháva stopu  odtlaèok v psychike a v duchovnom svete policajta, v jeho
kognitívnych mapách (tie sa  ak
to zjednoduíme  stávajú monými modelmi budúceho správania a konania). Po väèinu aktívnej práce (mono i privátneho ivota) kontrolujú vetkých. Keï
odrazu strácajú kontrolu nad inými, ete nevedia, e strácajú
kontrolu i nad sebou samotným.
Keï si toto v plnej miere uvedomia, schy¾uje sa k osobným stratám aj tragédiám.
Osobnos policajta dozrieva, mení sa v celom priebehu
sluby a v tomto procese je
kadý z odtlaèkov dôleitý.
Svoj zanecháva ten riadite¾, kto-

rý s cigarou v ústach a nohami
na stole rozpráva s policajtom
cez ve¾ký stôl, ako aj ten, ktorý
sa autenticky a s ¾udským prístupom snaí vies k dobrým výsledkom. Ve¾ký stôl nie je synonymom nároènosti alebo odbornosti a ¾udskos zasa nie je synonymom nenároènosti. Má pán
Ondera pravdu v tom, e éfovanie nie je vedenie podriadených. No na druhej strane ani
dobrý policajt nemusí ma dostatoèné predpoklady  tak mentálne ako aj osobnostné  k tomu,
aby úspene viedol a riadil. Mimochodom, ete som sa nestretol s takým, ktorý by povedal 
systém vzdelávania ma pripravil
na to, aby som úspene riadil.
Práve preto fandím príprave policajta zo stupòa na stupeò, z

n sa sluobná príprava stáva
nutným zlom,
n èinnosti, ktoré majú súvis s
vykonávanou pozíciou, majú
charakter nepríjemného bremena,
n nastupuje taktika prei
slubu s èo najmením výdajom
energie,
n prejavuje nezáujem o vzdelávanie a osobný rast,
n zaujíma necitlivý a cynický
postoj voèi obèanom,
potom musíme usúdi, e
nastupuje syndróm vyhorenia.
Ten vypovedá o nedostatoènej
starostlivosti, o tom, e preívanie nebolo dlhodobo èistené,
pretoe najlepím spôsobom
ako s vyhorením (BQ syndróm) bojova, je predchádza
mu skôr, ako k nemu dôjde.

Naèo známkova?
A èo s opakovanými psychologickými vyetreniami ?
Nerozumiem tomu, èo viedlo pána bývalého ministra alebo niekoho kto mu to naepkal, aby
èasový skok k nasledujúcemu
vyetreniu odstupòoval pod¾a
známky zo vstupného vyetrenia. Pod¾a mòa to nemá iadne
odborné opodstatnenie. Osobnos sa alebo pod tlakom stresorov policajnej práce zmení
alebo nezmení  známka to
neovplyvní, starostlivos áno.
Stupòovanie kolskými známkami nie je validné  alebo iadate¾
nemá iadne kontraindikácie a
teda spåòa kritéria alebo má kontraindikácie a vtedy nespåòa kritériá pre tátnu slubu v PZ, je to
ve¾mi zrozumite¾né. Tak to aj je

Èlovek nie je stroj
rangu na rang (krimi, vyetrovate¾, poriadková, dopravná )
 tam sa pravdepodobne nájde
aj priestor na èo  to z problematiky vedenia a riadenia ¾udí,
nie iba na zákony a právo.
Na mieste zodpovedných by
som istotne h¾adal budúcich riadiacich pracovníkov i s vyuitím
rekomendaèného vyetrenia na
manaérske predpoklady od
psychológa.
Problém nevidím vo výsledku vstupného testu, ale
v starostlivosti o personál na
základe poznania jeho pôsobenia a charakteru práce, a
kto toto vidí lepie ako jeho
nadriadený, ten ho hodnotí,
ten mu poskytuje pozitívnu
alebo negatívnu odozvu.
Varovania
AK
n stráca policajt záujem o
zodpovedné plnenie pracovných
povinností (sú pre neho nudným
stereotypom),

Rozkazy prezidenta PZ

Vieme predsa, e policajti
patria do skupiny profesií, ktoré
sú rizikové na stratu entuziazmu. Take ak policajtov nebudeme prísluným spôsobom
udriava vo vysokej operabilite systémom opatrení starostlivosti, po piatich rokoch
môeme oèakáva u cca 30 %
personálu vo výkone nástup
prejavov syndrómu vyhorenia
 to si nevymý¾a Mlèoch, to
predikujú výskumy na medzinárodnej úrovni. Práve preto
vade okolo nás realizujú CISM
ako systém intitucionálnej starostlivosti o personál, investujú
do vytvorenia systému a investujú do prípravy personálu pre
tento systém. iada sa mi poveda, e nie ako do velieku na
problémy, ale ako súèasti systému riadenia a vedenia a zodpovednosti nadriadených o podriadených, ako súèasti starostlivosti o personál (tá sa u nás prejavuje zvyèajne odvolávaním z postov).

zakotvené vo Vestníku 103/2005
v prílohe 2, tá pozná záver iba v
podobe je spôsobilý  nie je
spôsobilý. K takému záveru
oprávòujú kontraindikácie psychickej spôsobilosti na prácu v
PZ deklarované na inom mieste
toho istého predpisu.
Iba na dodatoènú a výslovnú
iados personálneho odboru
MV sa len ako doplòujúci údaj
pridáva ohodnotenie známkou 
snáï aby sa uchovala tradícia
Nariadenia MV è.: 50 /1998. Bolo by zaujímavé vedie, ko¾ko
personalistov a riadite¾ov s
personálnou právomocou vyberá pod¾a tejto známky a ko¾ko z ich má predstavu, èo sa
pod takýmto odstupòovaním
známkou skrýva. Je to èosi
pomyselné, od èoho ustupuje u
i kolský systém.
Nie je pravdepodobne náhoda, e legislatívna norma
MZ upravuje èasovú potrebu
opakovania psychologického
vyetrenia pre vodièov moto-

Investície do ¾udí
Viem si predstavi vykonávanie skríningového vyetrenia,
ktoré by rozhodne nebolo v takom rozsahu ako vstupné (napríklad vyetrenie sledujúce BQ
vývoj alebo GSE  veobecnú
sebaefektivitu, èi ináè orientovaný intrument a rozhovor) . No
bolo by cestou k identifikácii tak
slabieho èlánku reaze, ako aj
osobnostných zmien ako dôsledku sluby. Skríning nesmie
by traumatizujúcim intrumentom a niekoho pákou. Na skríningové zistenia by mali by napojené ponuky rozvojových
programov na miestnej úrovni,
ale aj celoslovenskej. Iba tak je
to praktické, lebo nie je úèelom
zbavova sa ¾udí. Viem si predstavi i napojenie na systém preventívnych rehabilitácií, ale v organizovanej forme a intitucionalizovanej podobe. Napr. ako
denný stacionár pri ambulancii
krajského sluobného lekára
(miestna úroveò) alebo pri zariadeniach Arco alebo Smrekovec
pre republikovú úroveò, mono
aj ÚZV Le.
Aj u polície musí fungova
pragmatizmus  je predsa lacnejie investova do udrania
vysokej pouite¾nosti (operability) policajta a vyuíva
vetky jeho nadobudnuté
zruènosti a skúsenosti, ako
organizova prípravu stále nových a nových. Vetko to vidím vo svetle filozofie od policajnej maturity k pragmatickej odbornej príprave zo stupòa na stupeò.
Jiøí Mlèoch, psychológ,
KR PZ Trnava

ilinskí policajti medzi Kórejcami
uívania kriminalistickí technici
OR PZ v iline. Dúfame, e nové auto im pomôe skvalitni výkon ich èinnosti a urýchli presun
na miesto èinu.
Jana Balogová, zástupca
hovorcu KR PZ v iline

JANUÁR 2007
1. o zriadení pracovnej skupiny na dokumentovanie obzvlá závaného zloèinu vrady
2. o èerpaní pohonných hmôt
3. ktorým sa mení a dopåòa rozkaz prezidenta Policajného zboru
è. 15/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích
predpisov
4. o zabezpeèení súèinnosti základných útvarov Policajného zboru smerujúcej k zlepeniu výkonu sluby
5. o urèení prísluníkov Policajného zboru na vykonávanie vyh¾adávania hor¾avých látok na poiarisku
6. o vykonaní streleckej prípravy prísluníkov Policajného zboru
úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru a odboru ochranných sluieb Prezídia Policajného zboru
7. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
126/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích predpisov
8. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru è.
28/2004 o zriadení pecializovaného tímu v znení neskorích predpisov
9. o vykonaní streleckej prípravy novoprijatých prísluníkov Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
10. o vykonaní streleckej prípravy prísluníkov Policajného zboru
úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru vyzbrojených sluobným revolverom
11. o obmene a doplòovaní automobilovej techniky pre úrad
zvlátnych policajných èinností Prezídia Policajného zboru
12. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie
opravnej skúky odbornej spôsobilosti prísluníkov obecnej polície v
Bratislave

rových vozidiel na 5 rokov, ak
vykonávajú takú alebo obdobnú prácu (Vyhl. MZ è. 164/1997
Z.z. v aktuálnom znení, §6).
Myslíte e policajt zaíva pôsobenie menieho mnostva
stresorov ako profi vodiè ?

Lotéria

ilinský krajský policajný riadite¾ pplk. Ing. Frantiek Posluch
navtívil v stredu 24. januára
2007 automobilku KIA Motors
Slovakia s.r.o. v Teplièke nad
Váhom. Policajnú návtevu privítal viceprezident automobilky
KIA Soon Pil Kwoun, ktorý po
krátkej úvodnej prezentácii automobilky previedol a oboznámil
policajného riadite¾a s výrobou
automobilov KIA Cee°d v jednotlivých výrobných halách.
Po prehliadke si sám policajný riadite¾ mohol na testovacej
dráhe v areáli automobilky vyskúa nový automobil KIA
Cee°d, vyrábaný pre európsky
trh.

Poèas pracovného rokovania
sa obe strany dohodli na vzájomnej spolupráci, ktorá bude zo
strany polície spoèíva najmä v
oblasti zabezpeèenia bezpeènosti a verejného poriadku v
okolí automobilky a pri¾ahlej kórejskej dedine Krasòany. Predstavitelia automobilky pris¾úbili
ilinskej polícii da do testovacieho uívania jedno vozidlo Kia
Cee°d.
S¾úbené sa stalo skutoènosou a 6. februára o 9. hodine viceprezident KIA Motors Slovakia za prítomností médií odovzdal riadite¾ovi KR PZ v iline
nové èervené vozidlo Kia Cee°d.
Vozidlo dostanú do testovacieho

67, 69, 57, 57, 67, 57, 67,
56. Ak si myslíte, e ide o èísla z nejakej lotérie, ste na
omyle. Keï si pred kadé
dvojèíslie pridáte ete dvojèíslie 19, dostanete roky narodenia nových ôsmich krajských
riadite¾ov PZ. A èo je na tých
dátumoch zvlátne? Nu, vari
len to, e nám vrcholový manament dos omladol  a to v
zásade nie je zle. Vekový
priemer 45 rokov je sluný.
Dátum narodenia síce nikomu
nedáva patent na rozum, ale
núka nádej, e sa noví krajskí
lídri azda nebudú tak skoro
hotova do penzie. Pravda, ak
ich tam ktosi nepole predèasne. ia¾, na Slovensku aj v
tejto oblasti dosia¾ platilo zvykové právo. U by nemuselo.
(er)
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Kamerové monitorovacie systémy  poznatky z prieskumu

Kamerové monitorovacie
systémy (ïalej KMS) predstavujú dnes významné technické prostriedky kontroly kriminality v rámci situaènej prevencie, bezpeèia, ochrany ivota, zdravia a majetku obèanov v naich mestách.
Diskusie o oprávnenosti
(ochrana ¾udských práv) a efektívnosti (zaistenie bezpeèia pre
obèanov) týchto systémov v zahranièí sa u postupne upokojili,
ale nevyhli sa ani nás. Isté je, e
KMS zaznamenali na Slovensku, predovetkým v mestách a
najmä po roku 2003 znaèný rozmach a to vïaka tátnej podpore. Ochrancovia ¾udských práv,
so znaèným prispením médií, z
èasu na èas kritizujú pouívanie
kamier pre ich údajné zasahovanie do súkromných záleitostí
obèanov. Takéto názory sa vak
u dnes zásadne odmietajú.
KMS v zahranièí potvrdili svoju
oprávnenos  navye sú oetrené zákonmi  a vo svete sa robí
vetko preto, aby sa minimalizovali moností ich zasahovania
do súkromia obèanov. Sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality s cie¾om prispie k
ujasneniu si otázok o zmysluplnosti a efektívnosti KMS realizoval v roku 2006 anketu, ktorá
zmapovala názory na KMS v
tých mestách, kde za prispenia
vlády SR, Ministerstva vnútra
SR a Rady vlády SR pre prevenciu kriminality zaèali v nedávnej
minulosti budova a dnes u rozirujú KMS. Celkom bolo oslovených a formulár ankety vyplnilo
52 miest (mestských úradov,
resp. mestských polícií).
Trocha tatistiky
Zo tatistiky získanej anketou
vyplýva, e KMS sa dotýkajú
celkom 2 234 226 obyvate¾ov ijúcich v skúmaných 52 mestách.
V mestách slúia mestskí policajti v poète 1 642. Ukazuje sa,

e rozmach budovania KMS sa
datuje od roku 2003, kedy sa za
výdatnej pomoci vlády zaèalo s
výstavbou KMS. Vtedy sa a v
17 mestách na Slovensku zaèala výstavba KMS, hoci ojedinele
u fungovali kamery v niektorých
mestách u pred týmto obdobím.
Do konca roka 2005 dosiahol
celkový poèet kamier 331. Kamerami bolo do tohto obdobia
zistených 23 246 poruení predpisov, z toho 22 871 priestupkov, a 375 trestných èinov (pravda, tatistika sa neviedla v 8
mestách). 696 záznamov bolo
odovzdaných Policajnému zboru
na ïalie konanie.
Dôvody na zavedenie KMS
Mestá uvádzajú, e jednou zo
základných podmienok realizácie projektov Bezpeèné mesto v
minulosti bolo postupné zriadenie KMS, a to v súlade s najnovími trendmi v zahranièí. Pochopite¾ne sa vychádzalo z neustále
sa zvyujúceho poètu priestupkov a trestných èinov najmä v
centrálnych èastiach miest. Prvoradým cie¾om bola snaha o
zvýenie bezpeènosti obyvate¾ov a skvalitnenie ochrany majetku obèanov miest. Mestá vychádzali aj z toho, e existujúce
poèty prísluníkov polície nedokáu pokry vetky èasti miest,
preto siahajú po technickom rieení. V KMS vidia aj významný
prostriedok prevencie, keïe
môu odradi potenciálnych páchate¾ov od páchania trestnej
èinnosti.
Dá sa jednoznaène kontatova, e mestá samé nedokáu
zabezpeèi z vlastných zdrojov
financovanie budovania KMS,
preto sa obracajú na tát s poiadavkami na podporné dotácie. Z ankety vyplýva, e v tomto
tádiu ide o spolufinancovanie
výstavby KMS mestom i tátom
(v 45 prípadoch) a iba v 2 prípadoch výstavbu financoval len

TO JE FÓR!

zóny, dohliadajú aj na poruovanie zákazov vjazdu motorových
vozidiel a na dodriavanie parkovacej disciplíny. Niektoré
mestá uvádzajú aj dobrú spoluprácu s dopravnými inpektorátmi Policajného zboru.
Ohlasy obèanov na KMS sú
nato¾ko pozitívne, e sa doadujú ich rozmiestnenia aj do iných
èastí (lokalít) miest mimo centier.
Napriek tomu, e sú KMS pod
ochranou zákona, v niektorých
prípadoch dolo k ich pokodzovaniu zo strany vandalov (uvádza to 9 miest). Medializovaný
bol najmä prípad z mesta Sereï,
kde v decembri 2004 dolo pred
uvedením do prevádzky ku krádei jednej kamery a v januári
2005 boli výstrelmi zo strelnej
zbrane dve kamery znièené.
Záverom
Anketa o význame a pôsobení KMS v situaènej prevencii jednoznaène potvrdila opodstatnenos tejto formy prevencie. Prispievajú k zvýeniu bezpeènosti
obyvate¾ov naich miest. Nezanedbate¾ná je aj ich dokumentaèná èinnos, ale aj pomoc pri
rieení dopravných situácií. Stále novie technológie, ktoré sú
síce finanène nároèné, umoòujú dosahovanie parametrov, ktoré zatia¾ mono vytýka existujú-

cim technológiám  a síce vyiu
rozliovaciu schopnos (rozpoznanie oblièaja, evidenèného èísla motorového vozidla, schopnos ukladania ve¾kého rozsahu
záznamu, ich triedenia a opätovného vyh¾adávania).
Detekcia kadého protiprávneho a protispoloèenského konania je vèasná prevencia. V
dnenej dobe s nárastom kriminality a s neustálou hrozbou terorizmu u nestaèí, aby KMS
poskytol kvalitný záznam krádee a iných útokov. Dôleité je,
aby nás systém pred nastávajúcim rizikom varoval èo najskôr a
pomohol tak zachráni ¾udské ivoty a minimalizova kody na
majetku (dopravné nehody, kriminalita, ivelné pohromy). Túto
funkciu vèasnej prevencie mono zabezpeèi pre ¾ubovo¾ný poèet kamier automatizovanými
obrazovými analýzami (detekciami), ktoré nahradzujú obrovské mnostvo operátorov sledujúcich monitory:
Vízie do budúcnosti pre KMS
boli prezentované na medzinárodnom sympóziu konanom v
roku 2006 v rámci medzinárodného ve¾trhu SECURITY.
Mgr. Frantiek inka, CSc.,
riadite¾ sekretariátu Rady vlády
SR pre prevenciu kriminality

Predplatitelia, pozor!

U

pozoròujeme predplatite¾ov, aby vo vlastnom záujme èo najskôr uhradili predplatné mesaèníka POLÍCIA na rok 2007. V poètoch objednaných výtlaèkov pre tento rok dochádza k posunom, kým vak nedostaneme potvrdenie o úhrade predplatného, nie je v monostiach redakcie aktualizova poèet zasielaných výtlaèkov. Mesaèník POLÍCIA zatia¾ expedujeme aj základným organizáciám, ktorí ete tento rok nezaplatili  v poètoch pod¾a minuloroènej objednávky. Neplatièov je v tejto
chvíli ete poehnane. Tlaèiareò nám vak posiela faktúru kadý mesiac Za porozumenie a urýchlenú platbu ïakuje
REDAKCIA

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
MESAÈNÍKA POLÍCIA NA CELÝ ROK 2007

Z dôvodu personálneho obsadenia redakcie nie je moné vyhovie individuálnym objednávkam. iadame vás, aby ste objednávky na mesaèník Polícia zasielali hromadne prostredníctvom základných organizácií OZP na vaich pracoviskách na adresu:
Redakcia POLÍCIA, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Roèné predplatné 48 Sk

U vás ako?
Nemocnica ministerstva vnútra, na chodbe sa stretne neurológ s gynekológom.
Gynekológ: Ahoj Feri, ako sa má?
Neurológ: Ani sa nepýtaj, z tých policajtov som celkom na
nervy. A u vás ako?

P. Gossányi

tát. Skúsenosti so súkromnou
sférou celkovej nie sú najpozitívnejie. V ojedinelých prípadoch
vak súkromná sféra prejavuje 
naopak  ve¾ký záujem, ak ide
vetkým o bezpeènos (ilina,
Levoèa, iar nad Hronom, Brezová pod Bradlom, Pieany).
Zníenie trestnej èinnosti
Trestná èinnos sa po zavedení KMS jednoznaène zníila (v
45 prípadoch). V 1 prípade sa
uvádza jej zvýenie (zhodou
okolností tam, kde dolo k úmyselnému pokodeniu a znefunkèneniu kamery neznámym páchate¾ov  Zlaté Moravce). Tam,
kde pracuje len jedna kamera,
zostala nezmenená (Stará Turá). V jednom prípade pre krátkos obdobia fungovania KMS
nebolo moné jednoznaène posúdi prínos, v ïalom zníenie
trestnej èinnosti v priestore pôsobenia kamier bolo spájané s
jej presunom do inej lokality, kde
kamery nie sú.
Ve¾kým prínosom KMS  okrem strácov bezpeèia a
ochrany majetku miest a ich obèanov  je ich vyuívanie na monitorovanie dopravnej situácie
na uzlových bodoch miest. Keïe sú KMS v prevanej miere
umiestnené v centrách miest,
ktoré sú profilované ako peie

Poèet výtlaèkov

Názov ZO OZP v SR
Adresa:
Dòa:

.
..

....

..
podpis, peèiatka organizácie.....................................................
Predplatné uhraïte v UniBanke, Bratislava, è. úètu 895/1200.

Pri objednávaní mesaèníka a rovnako pri oznamovaní zmien je vo vaom záujme vhodné dodra
nieko¾ko jednoduchých zásad:
n objednávku vypisujte èitate¾ne, rovnako aj oznámenie o zmenách
n k objednávke pripojte fotokópiu dokladu o zaplatení predplatného, (ako variabilný symbol uveïte èíslo svojej ZO)
n uveïte presnú adresu kam máme èasopis zasiela a prípadne aj osobu, ktorá bude èasopis prebera
n akéko¾vek zmeny  èi u adresy, konkrétnej preberajúcej osoby alebo poètu objednaných výtlaèkov èasopisu nám vèas oznámte
n najlepie je, ak môete uvies aj kontakt (tel. èíslo, email) na zodpovednú osobu, u ktorej je
moné v prípade nejasností údaje overi
n vèas nám polite objednávku s fotokópiu dokladu o zaplatení predplatného
Dodranie týchto zásad zjednoduí a urýchli distribúciu èasopisu, take sa k vám dostane
rýchlejie, bez zbytoèného blúdenia a v skutoène objednanom mnostve.
Bliie informácie: písomne: MV SR, Redakcia POLÍCIA, Pribinova è. 2, 810, 72 Bratislava.
Tel: 09610/51952 l fax: 09610/59 096 l e-mail: policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk (oznaèi
redakcia)
Redakcia

l Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesaèník. l Zodpovedný zástupca vydavate¾a: pplk. Mgr. Marián Magdoko l Redakcia: Mgr. Peter Ondera l Adresa redakcie pre potový styk: MV SR Pribinova è.2, 812 72 Bratislava. Pre osobný kontakt: budova PZ Raèianska 45, Bratislava, vchod zo Sibírskej ul., II. poschodie, l Telefón: 09610/51952.
Fax: 09610/59096. l e-mail: policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk, magdosko@minv.sk l www.ozpsr.sk l Toto èíslo bolo
vytlaèené v 7. týdni a redakciou expedované predplatite¾om v 8. týdni l Uzávierka nasledujúceho èísla: 8. 3. 2007 l Neobjednané príspevky redakcia nevracia. l Tlaèia Bratislavské tlaèiarne a.s., Prístavná 1, 814 99 Bratislava.

poèet stravníkov (jedálne v závodoch, drustvách, úradoch alebo iných vymedzených priestoroch),
b) sprostredkovate¾skej formy stravovania (gastrolístky) bude nominálna
hodnota od 1.10.2007 vo výke 85,Sk,
c) v prípade iadosti policajta o diétne stravovanie doloenej písomným odporúèaním odborného oetrujúceho lekára mu bude umonené vyuívanie
sprostredkovate¾skej formy stravovania; to rovnako platí v prípadoch nutnosti
dodriavania diétneho stravovania,
d) v prípade, ak zamestnávate¾ disponuje vlastným stravovacím zariadením, ktoré vyuíva na prípravu jedál, alebo aj len na výdaj jedál zabezpeèovaným dodávate¾ským spôsobom, je povinný zriadi stravovaciu komisiu, ktorej
èlenom bude aj zástupca odborového zväzu.
(11) Policajtom a ich rodinným prísluníkom bude umonené vyuíva rekreaèné zariadenia ministerstva na rodinnú rekreáciu, prièom cena rekreaèného poukazu bude stanovená na základe objektívne vynaloených priamych nákladov jednotlivých rekreaèných zariadení pri zoh¾adnení dane z pridanej hodnoty. Pre zabezpeèenie spoloèenskej kontroly tvorby cien rekreaèných poukazov ministerstvo zriadi pracovnú komisiu, èlenom ktorej bude aj
urèený zástupca odborového zväzu.
(12) Ministerstvo bude poskytova zamestnancom ubytovanie v ubytovacích zariadeniach ministerstva do výky vo¾nej kapacity. Ceny za poskytnutie
ubytovacích sluieb v týchto zariadeniach budú stanovené v sume priamych
nákladov a upravené novelizovaným pokynom generálneho riadite¾a sekcie
ekonomiky ministerstva.
(13) Ak rozpoètové organizácie KR PZ disponujú ubytovacími zariadeniami vyuívanými aj na rekreaèné úèely policajtov a zamestnancov vo verejnej a
tátnej slube, musí by zriadená komisia na obsadzovanie týchto zariadení a
na tvorbu cien za ich vyuívanie, v ktorej bude aj zástupca odborového zväzu.
(14) Zmluvné strany sa dohodli, e v súlade so zákonom NR SR è.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona è. 286/1992
Zb. o daniach z príjmov v znení neskorích predpisov budú od 1.1. 2007 rozpoètové organizácie a príspevkové organizácie ministerstva tvori sociálny
fond vo výke 1,25 % zo súhrnu hrubých sluobných príjmov (platov) zúètovaných na výplatu za bený rok, z ktorých sa zisuje priemerný zárobok pre pracovnoprávne úèely2). V jednotlivých rozpoètových a príspevkových organizáciách bude sociálny fond spoloèný pre policajtov, tátnych zamestnancov a
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
(15) Zmluvné strany sa dohodli, e vytvorený sociálny fond bude orientaène rozdelený nasledovne:
a) 30 % na stravovanie,
b) 10 % na regeneráciu pracovných síl,
c) 10 % na dopravu na miesto výkonu tátnej sluby a spä,
d) 10 % na sociálnu nenávratnú výpomoc,
e) 40 % na sociálnu návratnú výpomoc.

stupcami odborového zväzu tvrroène písomne oznámia podriadeným útvarom. Zadranie finanèných prostriedkov organizáciami pre podriadené útvary
je moné len vo výnimoèných prípadoch po predchádzajúcom súhlase odborového zväzu.
(3) Ministerstvo v rozpise rozpoètu finanèných prostriedkov stanoví zodpovedajúcu výku finanèných prostriedkov na lieèebnopreventívnu starostlivos
na celý rozpoètový rok.
(4) Zmluvné strany sa dohodli, e na úrovni rozpoètových organizácií budú
pravidelne raz za polrok prehodnocované objemy osobných príplatkov na podriadených útvaroch. Pride¾ovanie finanèných prostriedkov na osobné príplatky
pre podriadené útvary bude prerokované so zástupcami odborového zväzu.
(5) V rámci vzájomných stykov policajných zborov bude umonené, poskytova reciproène ubytovanie zahranièným návtevám v ubytovacích zariadeniach, ktoré sú v správe jednotlivých rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií za cenu ako u policajtov.
(6) Ministerstvo umoní odborovému zväzu vyjadrova sa k návrhom veobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v oblastiach vymedzených v § 228, ods.1 zákona è. 73/1998 Z.z.
(7) Zmluvné strany sa dohodli, e policajtom bude zabezpeèené stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výivy vo vetkých zmenách výkonu
tátnej sluby v zmysle veobecne záväzných právnych predpisov najmä nariadenia ministra vnútra SR è. 31/1998 o zabezpeèovaní stravovania v priebehu pracovnej zmeny v znení nariadenia ministra vnútra SR è. 72/1999
(8) Zmluvné strany sa dohodli e do 31.3.2007 bude vykonaná analýza zameraná na formy stravovania policajtov. V prípade , e zostanú zachované súèasné formy stravovania cena stravného lístka pod¾a ods.10 písm. a. / a b./ tejto KZ upraví k 1.10.2007 na 85 Sk
(9) Ak dåka zmeny policajta pri zabezpeèovaní výkonu tátnej sluby bude
trva dlhie ako 11 hodín, poskytne sa mu ïalie hlavné jedlo za podmienok
uvedených v odseku 8. Ak dåka zmeny bude trva dlhie ako 17 hodín budú
mu poskytnuté tri hlavné jedlá. Ak policajt na základe príkazu nadriadeného
bude vykonáva tátnu slubu nad základný èas sluby v týdni alebo sluobnú pohotovos na pracovisku, bude mu zabezpeèované stravovanie za predpokladu, e doba ich trvania bude dlhia ako tyri hodiny.
Ak bude policajt vyslaný na sluobnú cestu do miesta trvalého bydliska,
poèas ktorej mu pod¾a § 112 ods. 5 zákona nepatrí stravné, zabezpeèí sa mu
stravovanie pod¾a podmienok uvedených v odseku 8.
(10) Zmluvné strany sa dohodli, e pri praktickom vyuívaní:
a) priamej zmluvnej formy stravovania vo verejných stravovacích zariadeniach (retaurácie s obsluhou) bude nominálna hodnota stravného lístka od
1.10.2007 vo výke 85,Sk; to sa nebude vzahova na prípady stravovania
zabezpeèovaného vyuívaním priamej zmluvnej formy v stravovacích zariadeniach, ktoré poskytnú miesto na sedenie bez obsluhy pre vopred vymedzený
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V Bratislave dòa 6. 2. 2007
Èl.6
SPOLOÈNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
(1) Podmienky dohodnuté v tejto zmluve sú podmienky minimálne pre vytvorenie, podpísanie kolektívnych zmlúv na úrovni jednotlivých rozpoètových
organizácií a príspevkových organizácií ministerstva a príslunej odborovej organizácii. Tieto podmienky mono na základe kolektívneho vyjednávania rozíri a rozpracova na vlastné podmienky pod¾a tejto kolektívnej zmluvy a zákona.
(2) Zmluvné strany môu písomne predloi návrhy na rieenie sporov vyplývajúcich z plnenia tejto kolektívnej zmluvy a sporov pri uzatváraní kolektívnych zmlúv na úrovni rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií
ministerstva. Na tento úèel vytvorí minister po dohode s odborovým zväzom do
15 dní od podpísania tejto kolektívnej zmluvy 6èlennú komisiu v paritnom zastúpení oboch strán. Závery prijaté na spoloèných rokovaniach sú záväzné pre
obidve zmluvné strany.
(3) Ktoráko¾vek zo zmluvných strán môe navrhnú rokovanie o zmenách,
neplnení alebo doplnení tejto zmluvy. O návrhu sú povinné zmluvné strany rokova do 15 dní od obdrania návrhu.
(4) Ministerstvo sa zaväzuje, e uverejní kolektívnu zmluvu vo Vestníku ministerstva a na internetovej stránke ministerstva do 15 dní od jej podpísania,
ktorá bude záväzná pre vetky útvary ministerstva a Policajného zboru.
(5) Kolektívna zmluva je platná dòom podpísania zmluvnými stranami a nadobúda úèinnos 30 dní odo dòa jej podpísania.
(6) Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. decembra 2007. Jej
platnos sa po uplynutí tohto obdobia predåi na obdobie ïalieho kalendárneho roka, ak pred ukonèením doby platnosti ktoráko¾vek zo zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej kolektívnej zmluvy, alebo nedôjde k podpísaniu novej kolektívnej zmluvy. Táto kolektívna zmluva potom stráca platnos
dòom podpísania novej kolektívnej zmluvy.
vyhnutné materiálnotechnické zabezpeèenie èinnosti odborových orgánov je
moné iba po dohode ministra vnútra s predsedom odborového zväzu.

Èl.1.
VEOBECNÉ USTANOVENIA
(l) Pod¾a zákona è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov, zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe SR a elezniènej polície v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon
è.73/1998 Z.z.) a zákona è. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov (ïalej len zákon è.328/2002 Z.z.), uzatvára Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) na jednej strane a Odborový
zväz polície v Slovenskej republike (ïalej len odborový zväz) na strane druhej (ïalej len zmluvné strany) túto Kolektívnu zmluvu pre policajtov na rok
2007 (ïalej len kolektívna zmluva).
(2) Táto kolektívna zmluva sa uzatvára na úrovni podnikovej zmluvy a je
záväzná pre obidve zmluvné strany. Je tie záväzná pre Prezídium Policajného zboru, útvary ministerstva (okrem sekcie verejnej správy ministerstva a prezídia Hasièského a záchranného zboru a organizácií a zariadení v ich pôsobnosti), rozpoètové organizácie a príspevkové organizácie a zariadenia ministerstva, krajské riadite¾stvá Policajného zboru a okresné riadite¾stvá Policajného zboru (ïalej len útvar ministerstva a Policajného zboru) a orgány odborového zväzu. Zmluva urèuje veobecné podmienky záväzné pre kolektívne
zmluvy uzavreté medzi základnými organizáciami odborového zväzu a prísluným nadriadeným, a to ako podmienky minimálne s výnimkou oblasti
mzdových nárokov.
(3) Zmluvné strany zabezpeèia zachovanie vetkých odborových práv na
útvaroch ministerstva a Policajného zboru v súlade s platnými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami so zameraním na naplnenie Rezolúcie Rady Európy è. 690/1979 Deklarácia o polícii a Európskej sociálnej charty.
(4) Odborovým partnerom ministra vnútra Slovenskej republiky (ïalej len
minister) je Rada predsedov základných organizácií odborového zväzu, za-

KOLEKTÍVNU ZMLUVU
pre policajtov na rok 2007
uzatvárajú
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, zastúpené ministrom vnútra
SR Róbertom KALIÒÁKOM na strane jednej
a
Odborový zväz polície v Slovenskej republike, zastúpený predsedom
Miroslavom LITVOM na strane druhej
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ciálnych a ekonomických podmienok a v súèinnosti pôsobi na odstraòovanie
nedostatkov.
(2) Minister alebo riadite¾ úradu kontroly ministra sa zaväzujú zriadi na poiadanie odborového zväzu komisiu na objektívne preetrenie saností podaných na policajtov od obèanov alebo iných subjektov, v ktorej bude ma zastúpenie i odborový zväz.
(3) Ministerstvo ako zriaïovate¾ príspevkových rekreaèných zariadení Plesnivec, Kremenec, Smrekovec a kúpe¾norehabilitaèného ústavu Bystrá bude
v spolupráci s odborovým zväzom organizova výmenné zahranièné rekreaèné pobyty.
(4) Ministerstvo sa zaväzuje, e bude pod¾a ustanovenia § 228 zákona
è.73/1998 Z. z. realizova v praxi tak, e po dohode s odborovým zväzom ustanoví do poradných orgánov a komisií aj policajtov navrhnutých odborovým
zväzom. Návrh na ude¾ovanie disciplinárnych odmien pod¾a §u 51, ods.1,
písm.c/ a odmien pod¾a § 102a ods. 2 zákona è. 73/1988 Z. z. bude prerokovaný s odborovým zväzom.
(5) Ministerstvo najmenej 60 dní pred uskutoènením organizaèných a
trukturálnych zmien tieto prerokuje s odborovým zväzom. Ak je zástupca odborového zväzu èlenom komisie pripravujúcej organizaèné alebo trukturálne
zmeny, nemusí by táto èasová lehota dodraná.
(6) Ministerstvo sa zaväzuje, e v zmysle § 228 zákona è. 73/1998 Z.z. v
rámci súèinnosti ,sa odborovému zväzu umoní vyjadri k návrhom na personálne obsadenie riadiacich funkcií na jednotlivých stupòoch riadenia.
(7) Policajtovi, ktorý v dôsledku organizaènej zmeny bude vykonáva iný
druh výkonu tátnej sluby, sluobný úrad zabezpeèí nevyhnutné vzdelávanie
a prekolenie.
(8) Zmluvné strany si budú pri realizovaní ustanovenia § 226 ods. 3 a 4 zákona è. 73/1998 Z.z. vychádza v ústrety, kontrolova ho v praxi a operatívne
zabezpeèova nápravu u tých útvarov ministerstva a Policajného zboru, kde
dôjde k nezhodám medzi nadriadeným a odborovým funkcionárom.
(9) Ministerstvo sa zaväzuje, e zriadenie novovytvorených miest v existujúcich a novovytvorených tabu¾kách zloenia a poètov, ich zaradenie do platových tried prerokuje s odborovým zväzom.

(16) Orientaène 30 % z vytvoreného sociálneho fondu (ïalej len zo SF)
sa vyèlení na stravovanie v priebehu výkonu zmien. Tam kde 30 % zo SF nedosahuje výku 3 Sk na jedno hlavné jedlo sa táto suma upraví presunom z
poloiek v odseku 15 do výky 3 Sk, a to rovnako pri vyuívaní rôznych foriem
stravovania.
(17) Sluobný úrad môe poskytnú príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu aj iným osobám, ktoré splnili podmienky nároku na výsluhový dôchodok) a zároveò dovàili vek 55 rokov, alebo splnili podmienky nároku na
starobný dôchodok pod¾a osobitného predpisu,5) a to pod¾a konkrétnych finanèných moností.
(18) Orientaène 10 % zo SF sa môe vyèleni na regeneráciu pracovných
síl, a to najmä na domáce a zahranièné rekreácie, lieèenia, rehabilitácie, rekondície, telovýchovu, port, kultúru, sluby resp. zdravotné a lieèebné úkony
súvisiace so starostlivosou o zdravie policajta ním hradené. Tento príspevok
sa poskytne bez predloenia dokladov vo forme peòaného plnenia minimálne dvakrát roène (za obdobie prvého polroka a za obdobie druhého polroka),
a to pod¾a poètu policajtov, zamestnancov v tátnej slube a zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme (ïalej len policajti a zamestnanci) a objemu finanèných prostriedkov sociálneho fondu k dohodnutému termínu.
(19) Orientaène 10 % zo SF sa môe vyèleni na dopravu na miesto výkonu tátnej sluby a spä. Príspevok na dopravu ( autobusovú dopravu, elezniènú dopravu a MHD) bez predloenia dokladov o cestovných výdavkoch bude poskytovaný formou peòaného plnenia minimálne dvakrát roène ( za obdobie prvého polroka a za obdobie druhého polroka), pod¾a poètu policajtov a
zamestnancov, objemu finanèných prostriedkov sociálneho fondu k dohodnutému èasovému termínu a prípadných ïalích kritérií vypracovaných organizáciami ministerstva v spolupráci so sociálnou komisiou a odborovým zväzom.
(20) Orientaène 10 % zo SF sa môe vyèleni na sociálnu nenávratnú výpomoc. Sociálna nenávratná výpomoc bude poskytovaná na základe individuálnych iadostí zamestnancov, pod¾a stavu finanèných prostriedkov sociálneho fondu a podrobnejích kritérií vypracovaných rozpoètovými organizáciami a
príspevkovými organizáciami ministerstva po dohode s odborovým zväzom.
(21) Orientaène 40% zo SF sa môe vyèleni na sociálnu návratnú výpomoc. Zdrojom financovania sociálnych návratných výpomocí je dohodnuté
percentuálne vyjadrenie z tvorby sociálneho fondu beného roka (t. j. dohodnutá èas z prídelu do sociálneho fondu) a splátky z poskytnutých sociálnych
návratných výpomocí. Nepouité peòané prostriedky vyèlenené na tento úèel
prechádzajú ako ich zdroj do ïalieho roka. Tieto zdroje budú analyticky sledované.
(22) Sociálna návratná výpomoc nie je nároková. Postup uplatòovania,
schva¾ovania a poskytovania návratných výpomocí upravuje interný predpis.6)
(23) tatutárny orgán rozpoètovej organizácie alebo príspevkovej organizácie ministerstva zriaïuje sociálnu komisiu. Táto rozhoduje o pouití prostriedkov sociálneho fondu pod¾a tatútu, zásad jej èinnosti a ïalích kritérií ur-
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Èl. 4
SOCIÁLNA OBLAS
(1) Ministerstvo a útvary ministerstva a Policajného zboru prerokujú návrh
rozpoètu s odborovým zväzom a s príslunou odborovou organizáciou.
(2) Finanèné prostriedky urèené na odmeny policajtov v roku 2007 rozpoètované v kategórií mzdy, platy, sluobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
budú vo výke 2% zo stanoveného objemu platových prostriedkov. V rámci vyèleneného limitu na odmeny policajtov riaditelia rozpoètových organizácií ministerstva vyèlenia limit vo výke 1,7 % pre podriadené útvary vo svojej pôsobnosti. Objem vyèlenených finanèných prostriedkov po prerokovaní so zá-

Èl. 3
SLUOBNÉ A ODBOROVÉ ORGÁNY VO VZAHU K POLICAJTOM
(1) Zmluvné strany si budú vzájomne poskytova potrebné informácie týkajúce sa podmienok zabezpeèovania výkonu tátnej sluby policajtov, ich soÈl. 2
LEGISLATÍVNA OBLAS
(1) Odborový zväz je riadnym úèastníkom vnútro rezortného pripomienkového konania k návrhom veobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov ministerstva s výnimkou veobecne platných právnych predpisov, ktoré sú predmetom tátneho tajomstva.
(2) Návrhy veobecne záväzných právnych predpisov, ktoré budú zasielané ministerstvu na pripomienkové konanie budú postúpené prostredníctvom
úradu legislatívy a právnych sluieb ministerstva na pripomienkové konanie
odborovému zväzu, pokia¾ ich obsahom budú okruhy týkajúce sa právnych,
ekonomických, sociálnych istôt a vzdelávania policajtov.
(3) K návrhom interných predpisov ministerstva, ktoré upravujú právne, sociálne a ekonomické istoty policajtov, bezpeènos a ochranu zdravia pri výkone tátnej sluby bude stanovisko odborového zväzu súèasou návrhu.
stúpená jej predsedom, prípadne podpredsedami. To rovnako platí pre rokovanie tátneho tajomníka ministerstva a prezidenta Policajného zboru. Partnerom pre rokovanie so tatutárom rozpoètovej organizácie je predseda Rady
odborového zväzu organizácie útvarov ministerstva a Policajného zboru. Partnerom pre rokovanie s riadite¾om krajského riadite¾stva Policajného zboru je
predseda alebo poverený èlen krajskej rady odborového zväzu. Partnerom pre
rokovanie s riadite¾om okresného riadite¾stva Policajného zboru je predseda
alebo poverený èlen výboru základnej organizácie odborového zväzu. V
ostatných rozpoètových organizáciách a príspevkových organizáciách ministerstva je partnerom tatutárnemu zástupcovi predseda základnej organizácie
odborového zväzu.
(5) Odborový partner pod¾a odseku 4 sa zúèastòuje na zasadnutí vetkých
poradných orgánov ministerstva, ktorých je èlenom.
(6) Minister, tátny tajomník ministerstva, generálni riaditelia a riaditelia útvarov ministerstva a prezident Policajného zboru majú právo zúèastòova sa
zasadnutí orgánov odborového zväzu. Toto rovnako platí aj pre nadriadených
na niích stupòoch riadenia.
(7) Na útvaroch ministerstva a Policajného zboru, kde nie je základná organizácia odborového zväzu a keï veobecne záväzný právny predpis alebo
interný predpis ministerstva vyaduje prerokovanie alebo súhlas odborového
orgánu, plnenie tejto povinnosti je povinný nadriadený uplatni u príslunej rady odborového zväzu.
(8) Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzahujú na vetkých
prísluníkov Policajného zboru (ïalej len policajt).
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Èl. 5
MATERIÁLNO  TECHNICKÉ ZABEZPEÈENIE
Rozsah materiálnotechnického zabezpeèenia èinnosti odborových orgánov bude realizovaný pod¾a § 228, ods. zákona. Za nevyhnutné materiálnotechnické zabezpeèenie pre èinnos centrály odborového zväzu sa povauje bezplatné poskytnutie kancelárskych priestorov s vybavením nábytkom,
výpoètovou technikou a telekomunikaèným spojením. Formou výpoièky budú
odborovému zväzu poskytnuté dve motorové vozidlá, ktoré budú pouívané
pod¾a jeho potrieb. Zmluvu o výpoièke uzatvorí predseda odborového zväzu
s generálnym riadite¾om sekcie ekonomiky ministerstva. Iné bezplatné a neèených pre poskytovanie príspevkov zo sociálneho fondu pod¾a zákona o sociálnom fonde, pod¾a prísluných interných predpisov a podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve. Rozhodnutie komisie je pre tatutárny orgán organizácie záväzné. Riadite¾ organizácie ako tatutár môe v odôvodnených prípadoch pozastavi rozhodnutie komisie, ak je v rozpore so veobecne záväznými právnymi predpismi.7)
(24) V sociálnej komisii príslunej rozpoètovej organizácie alebo príspevkovej organizácie bude zastúpená kadá základná organizácia odborového
zväzu jedným èlenom. Zastúpenie sluobného úradu je v kompetencii riadite¾a prísluného sluobného úradu, prièom poèet zástupcov sluobného úradu
je rovnaký ako poèet zástupcov odborového zväzu. Predsedom sociálnej komisie je zástupca odborového zväzu, tajomníkom sociálnej komisie je zástupca sluobného úradu.
(25) Z dôvodov uspokojovania potrieb policajtov, po schválení sociálnou
komisiou je moné presúva peòané prostriedky medzi jednotlivými polokami odseku 15, neèerpanými v plánovanom rozsahu, pod¾a potrieb príslunej
rozpoètovej organizácie alebo príspevkovej organizácie ministerstva.
(26) Ministerstvo pod¾a potreby zriadi centrálnu rozhodcovskú komisiu zloenú z dvoch zástupcov odborového zväzu a dvoch zástupcov ministerstva za
úèelom rieenia prípadných sporov vzniknutých na základe rozhodnutí sociálnych komisií o pridelení prostriedkov zo sociálneho fondu na jednotlivé druhy
sociálnych výpomocí.
(27) Zdaòovanie príspevkov zo sociálneho fondu sa uskutoèòuje pod¾a
veobecne záväzných právnych predpisov.8)
(28) Zmluvné stany sa dohodli, e predsedovia základných organizácií odborového zväzu, predsedovia krajských rád odborového zväzu, alebo policajti, ktorí boli zvolení do funkcií v odborových orgánoch budú ma na administratívnu odborársku prácu vyèlenený jeden deò sluobného vo¾na za mesiac v
základnej organizácii ktorá má do 100 èlenov, dva dni sluobného vo¾na za
mesiac v základnej organizácii nad 100 èlenov s nárokom na sluobný plat.
Uvedené dni sa im v plnom rozsahu zapoèítavajú do mesaèného fondu pracovného èasu.
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II.

16. V súlade s aktuálnymi potrebami zamestnávate¾ umoní zamestnancom úèas na vzdelávacích podujatiach za úèelom prehåbenia kvalifikácie.
Úèas na tomto vzdelávaní sa povauje za výkon práce, za ktorú prislúcha zamestnancovi mzda. Ïalie náklady spojené týmto túdiom hradí zamestnávate¾.
17. Pracovné vo¾no s náhradou mzdy sa poskytne zamestnancovi na iný
úkon vo veobecnom záujme na èinnos vedúceho tábora pre deti a mláde,
jeho zástupcu pre hospodárske veci a zástupcu pre zdravotné veci, oddielového vedúceho, vychovávate¾a, intruktora, príp. zdravotníka v tábore, resp.
poèas rekreácie pre deti a mláde organizovanej MV SR.

10. Pracovné vo¾no bez náhrady mzdy sa poskytne zamestnancovi nad rámec ustanovený veobecne záväznými právnymi predpismi v prípadoch starostlivosti:
a/ o invalidné diea bez obmedzenia jeho veku, ktoré nemá v trvalej domácej opatere  dva pracovné dni v kalendárnom mesiaci,
b/ o maloleté diea  jeden pracovný deò v kalendárnom mesiaci,
c/o zdravotne postihnuté alebo invalidné diea bez obmedzenia jeho veku,
ktoré má v trvalej domácej opatere  na dobu najviac tri mesiace v kalendárnom roku,
d/o chorého manela, druha, druku, rodièa zamestnanca, ako aj rodièa jeho manela  druha a starostlivosti o chtoré diea zamestnanca, pokia¾ sú tieto osoby v pooperaènom alebo vánom zdravotnom stave, vyadujúcom osobitnú opateru a preukázané potvrdením oetrujúceho lekára  najviac pä pracovných dní v kadom jednotlivom prípade ochorenia, prièom pracovné vo¾no
z uvedených dôvodov sa poskytne len jednému z rodinných prísluníkov.
11. Zmluvné strany sa dohodli, e výpovedná doba v súlade s § 62 Zákonníka práce je rovnaká pre zamestnávate¾a aj zamestnanca a je dva mesiace.
Ak je daná výpoveï zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávate¾a najmenej pä rokov, je výpovedná doba tri mesiace.
12. Zamestnávate¾ vyplatí zamestnancom, s ktorými skonèí pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm. a) a b) Zákonníka práce odstupné nad ustanovený rozsah pod¾a § 76 ods. 2 ZP vo výke:
a/ dvoch funkèných platov, ak zamestnanec pracoval u zamestnávate¾a
menej ako pä rokov a rozviae pracovný pomer dohodou pred zaèatím plynutia výpovednej doby,
b/ troch funkèných platov, ak zamestnanec pracoval u zamestnávate¾a
viac ako pä rokov a rozviae pracovný pomer dohodou pred zaèatím plynutia
výpovednej doby,
c/tyroch funkèných platov, ak zamestnanec pracoval u zamestnávate¾a
viac ako desa rokov a dosiahol vek 45 rokov a rozviae pracovný pomer dohodou pred zaèatím plynutia výpovednej doby,
13. Ak zamestnávate¾ nemohol uvo¾ni zamestnanca k termínu organizaènej zmeny z dôvodu realizácie úloh súvisiacich s organizaènými zmenami a z
tohto dôvodu sa pracovný pomer skonèil na základe dohody o skonèení pracovného pomeru v neskorej dobe, najneskôr vak do troch mesiacov po nadobudnutí úèinnosti organizaèných zmien, zamestnávate¾ vyplatí zamestnancovi odstupné nad ustanovený rozsah pod¾a § 76 ods. 2 Zákonníka práce vo
výke troch funkèných platov.
14. Zamestnávate¾ sa zaväzuje, e uvo¾nené alebo novovytvorené pracovné miesta bude obsadzova prednostne vlastnými zamestnancami, ak o uvedenú funkciu prejavia záujem a budú spåòa kvalifikaèné predpoklady.
15. V prípadoch, v ktorých sa pracovné miesto alebo funkcia obsadzuje na
základe výberového konania, budú do výberovej komisie menovaní zástupcovia prísluného odborového orgánu.
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IV. èas
Sociálna oblas
1. Zmluvné strany sa dohodli, e výka náhrady príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca bude prvé tri dni 40 % denného vymeriavacieho základu a od tvrtého do desiateho dòa 70% denného vymeriavacieho základu.
2. Zamestnávate¾ sa zaväzuje zabezpeèi bezplatnú dopravu na pracovisko a spä na tých od¾ahlých pracoviskách, kde nie je moné poui hromadný dopravný prostriedok.
3. Na vzdialených pracoviskách s minimálnym poètom 50 zamestnancov
zamestnávate¾ po dohode s prísluným odborovým orgánom môe povoli dopravu na tieto pracoviská za úhradu preukázaných nákladov.
4. Zamestnávate¾ zabezpeèí v rezortných zdravotníckych zariadeniach preventívne lekárske prehliadky pod¾a interných platných predpisov ministerstva.
Preventívne lekárske prehliadky zamestnancov budú súèasou tatistického
vyhodnocovania èinnosti sluobných lekárov.
5. Zamestnávate¾ umoní zamestnancom a ich rodinným prísluníkom a
bývalým zamestnancom  dôchodcom a ich rodinným prísluníkom rekreáciu
v rekreaèných zariadeniach ministerstva formou rekreaèných poukazov, prièom cena rekreaèného poukazu bude stanovená na základe objektívne vynaloených priamych nákladov jednotlivých rekreaèných zariadení pri zoh¾adnení dane z pridanej hodnoty. Na zabezpeèenie spoloèenskej kontroly tvorby
cien rekreaèných poukazov zamestnávate¾ zriadi pracovnú komisiu, èlenom
ktorej bude aj urèený zástupca odborového zväzu.
6. Zamestnávate¾ bude poskytova zamestnancom ubytovanie v ubytovacích zariadeniach ministerstva. Ceny za poskytnutie ubytovacích sluieb v
týchto zariadeniach budú stanovené v sume priamych nákladov a upravené
pokynom generálneho riadite¾a sekcie ekonomiky ministerstva.
7. Sociálny fond sa bude tvori od 1.1.2007 vo výke 1,25 % zo súhrnu hrubých miezd (platov) zúètovaných na výplatu za bený rok, z ktorých sa zisuje
priemerný zárobok na pracovnoprávne úèely a bude spoloèný pre prísluní-

V Bratislave 6. 2. 2007
1. Zmluvné strany môu navrhnú rokovanie o zmene alebo doplnení tejto
zmluvy. O návrhu je druhá strana povinná rokova do 15 dní od doruèenia návrhu.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sa prijímajú iba v písomnej forme.
3. Ministerstvo oboznámi zamestnávate¾ov uvedených v I. èasti, bod 3 obvyklým spôsobom s obsahom tejto zmluvy.
4. Odborový zväz oboznámi so znením zmluvy svoje základné organizácie.
5. Zmluva je platná a úèinná dòom jej podpísania. Je záväzná v dobe jej
platnosti aj pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
6. Zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. 12. 2007. Jej platnos sa predluje na obdobie ïalieho roka, ak pred ukonèením doby platnosti ktoráko¾vek
zo zmluvných strán nepodá návrh na uzavretie novej zmluvy. Táto zmluva
stráca platnos dòom podpísania novej zmluvy.
VI. èas
Závereèné ustanovenia
1. Zamestnávate¾ poskytne zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy
pri dosiahnutí 50 rokov veku vo výke
 50 % z jeho posledného funkèného platu pri trvaní pracovného pomeru
u zamestnávate¾a do 5 rokov,
 100 % z jeho posledného funkèného platu pri trvaní pracovného pomeru
u zamestnávate¾a nad 5 rokov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, e plat sa bude zamestnancom vypláca najneskôr v 10. deò nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
V. èas
Odmeòovanie
24. Zamestnávate¾ bude poskytova zamestnancom pri cestách do zahranièia v rámci druobných stykov medzi policajnými zbormi pracovné vo¾no s
náhradou mzdy v nevyhnutnom rozsahu.

1. Táto Kolektívna zmluva (ïalej len zmluva) upravuje vzájomné vzahy
medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike (ïalej len odborový zväz).
Upravuje práva a povinnosti zmluvných strán v rozsahu stanovenom veobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vzahujú na kolektívne vyjednávanie pod¾a zákona è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní (ïalej len zákon è. 2/1991 Zb.) a pod¾a zákonov upravujúcich pracovnoprávne vzahy: zákona è. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (ïalej len zákon è.
552/2003 Z.z.), zákona è. 553/2003 Z.z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ( ïalej len zákon è. 553/2003
Z.z.) a zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorích predpisov
(ïalej len Zákonník práce). Zmluva urèuje rozírené nároky zamestnancov v
pracovnom pomere pri výkone prác vo verejnom záujme (ïalej len zamestnanci ) vyplývajúce aj z iných veobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zmluva je záväzná pre obidve zmluvné strany. Je záväzná pre zamestnancov, vykonávajúcich práce v pracovnom pomere, ktorí sú odmeòovaní
pod¾a zákona è. 553/2003 Z.z., bez oh¾adu na ich príslunos k odborovému
zväzu. Na bývalých zamestnancov  nepracujúcich dôchodcov sa vzahuje v
rozsahu vymedzenom v jej jednotlivých èastiach. Nevzahuje sa na zamestnancov pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a a dohody o brigádnickej práci tudentov.
I. èas
Veobecné ustanovenia

KOLEKTÍVNU ZMLUVU
pre zamestnancov odmeòovaných pod¾a
zákona è. 553/2003 Z.z. o odmeòovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme
na rok 2007
uzatvárajú
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, zastúpené ministrom vnútra
SR Róbertom KALIÒÁKOM na strane jednej
a
Odborový zväz polície v Slovenskej republike, zastúpený predsedom
Miroslavom LITVOM na strane druhej
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3. Zmluva sa vzahuje na vetkých zamestnancov útvarov ministerstva, zariadení ministerstva a organizácií ministerstva, rozpoètových a príspevkových
organizácií ministerstva1) (ïalej len zamestnávate¾) okrem Prezídia hasièského a záchranného zboru, sekciu verejnej správy, úradu civilnej ochrany a
organizácií zriadených v ich pôsobnosti a na príspevkové organizácie, ktorých
objem výdavkov na mzdy, platy, sluobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
je vyí ako príspevok z rozpoètu zriaïovate¾a.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, e budú vies jednotlivé útvary a odborové
orgány ku kolektívnemu vyjednávaniu s cie¾om uzavrie kolektívne zmluvy na
útvaroch pod¾a odseku 3 tejto zmluvy a budú spolu prerokováva pripravované opatrenia a zámery, ktoré sa budú dotýka spoloèných záujmov v oblastiach spolupráce.
5. Zmluvné strany budú spolupracova a navzájom sa informova o svojich
stanoviskách pri tvorbe právnych predpisov a opatrení, ktoré majú vplyv na
pracovné, sociálne a ekonomické podmienky zamestnancov. Zamestnávate¾
bude predklada návrhy právnych predpisov a metodických opatrení na zaujatie stanoviska odborovému zväzu.
6. Odborový zväz sa zaväzuje neodkladne a objektívne signalizova zamestnávate¾om vznik sociálneho napätia, jeho príèiny a spolupôsobi pri ich
rieení
II. èas
Postavenie odborových organizácií
1. Ministerstvo uznáva odborový zväz, jeho orgány a základné organizácie
za oprávnených predstavite¾ov zamestnancov pri kolektívnom vyjednávaní so
zamestnávate¾mi.
2. Zamestnávate¾ bude v nevyhnutnom rozsahu bezplatne poskytova odborovým organizáciám a orgánom priestory na pracoviskách, vrátane ich vybavenia na organizaènú, kultúrnu a vzdelávaciu èinnos a hradi náklady spojené s ich údrbou a technickou prevádzkou, vo vopred dohodnutom rozsahu.
3. Na vykonávanie odborárskych funkcií, úèas na odborárskych schôdzach, konferenciách, zjazdoch a podujatiach odborárskej výchovy poskytne
zamestnávate¾ zamestnancom pracovné vo¾no pod¾a § 240 Zákonníka práce.
Rovnako poskytne pracovné vo¾no s náhradou mzdy na vykonávanie nevyhnutných a technických prác spojených s výkonom funkcie v odborovom zväze.
4. Zamestnávate¾ nebude diskriminova funkcionárov odborového zväzu
zastupujúcich zamestnancov za ich námety a kritické pripomienky, prièom bude plne repektova ich právnu ochranu pod¾a Zákonníka práce.
5. Po ukonèení funkèného obdobia zamestnávate¾ ponúkne uvo¾nenému
funkcionárovi odborového zväzu vhodné pracovné zaradenie v súlade so veobecne záväznými právnymi predpismi.
6. Zamestnávate¾ na základe iadosti prísluného odborového orgánu bez-
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huje výku 3 Sk na jedno hlavné jedlo, sa suma táto upraví presunom z poloiek uvedených v bode 8 do výka 3 Sk, a to rovnako pri vyuívaní rôznych foriem stravovania.
16. Zamestnávate¾ môe poskytnú príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu aj iným osobám, ktoré splnili podmienky nároku na starobný alebo invalidný dôchodok pod¾a osobitného predpisu2), a to pod¾a konkrétnych finanèných moností.
17. Za úèelom zabezpeèovania doplnkových (nadtandardných) stravovacích sluieb budú vytvárané podmienky na prenájom objektov ministerstva na
tento úèel subjektom, ktoré majú oprávnenie na poskytovanie sluieb tohto
druhu.
18. Odporúèa sa, aby príspevok na regeneráciu pracovných síl a príspevok
na dopravu na miesto výkonu práce a spä (autobusovú, elezniènú, MHD) bol
zamestnancom poskytnutý bez predloenia dokladov vo forme peòaného plnenia polroène a to pod¾a celkového poètu zamestnancov a celkového objemu finanèných prostriedkov sociálneho fondu vytvoreného k dohodnutému
termínu.
19. Sociálna nenávratná výpomoc zo sociálneho fondu sa poskytne na základe individuálnych iadostí zamestnancov, pod¾a stavu finanèných prostriedkov sociálneho fondu a kritérií vypracovaných zamestnávate¾om po dohode s odborovým zväzom (bod 8 písm. d).
20. Sociálna návratná výpomoc sa poskytne zamestnancom v súlade s nariadením ministra vnútra SR è. 88/2004 o poskytovaní návratnej výpomoci zo
sociálneho fondu. Sociálna návratná výpomoc nie je nároková (bod 8 písm. e).
21. Zamestnávate¾ zriaïuje sociálnu komisiu. V komisii bude zastúpená
kadá základná organizácia odborového zväzu jedným èlenom. Zastúpenie
zamestnávate¾a je v kompetencii tatutárneho orgánu, prièom poèet zástupcov zamestnávate¾a je rovnaký ako poèet zástupcov odborového zväzu. Predsedom sociálnej komisie je zástupca odborového zväzu, tajomníkom komisie
je zástupca zamestnávate¾a. Sociálna komisia rozhoduje o pouití prostriedkov zo sociálneho fondu v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona è. 286/1992
Zb. o daniach z príjmov v znení neskorích predpisov a za podmienok stanovených v zmluve. Rozhodnutie komisie je pre zamestnávate¾a záväzné. tatutárny orgán môe v odôvodnených prípadoch pozastavi rozhodnutie komisie, ak je v rozpore s platnými právnymi predpismi3).
22. Ministerstvo pod¾a potreby zriadi centrálnu rozhodcovskú komisiu zloenú z dvoch zástupcov ministerstva a dvoch zástupcov odborového zväzu za
úèelom rieenia prípadných sporov vzniknutých na základe rozhodnutí sociálnych komisií o pridelení prostriedkov zo sociálneho fondu na jednotlivé druhy
sociálnych výpomocí.
23. Zamestnávate¾ sa zaväzuje, e bude prispieva svojim zamestnancom
na doplnkové dôchodkové poistenie v roku 2007 vo výke 2 % z objemu zúètovaných miezd zamestnancov.

1 .Zamestnávate¾ najmenej 60 dní pred uskutoènením organizaèných a
trukturálnych zmien tieto prerokuje s odborovým orgánom. Na iados zamestnanca, ktorého sa tieto zmeny dotknú, zabezpeèí jeho prekolenie.
2. Zamestnávate¾ sa zaväzuje, e najneskôr do piatich mesiacov od podpísania zmluvy predloí odborovému zväzu návrh pracovného poriadku, ktorý
vydá po dohode s odborovým zväzom.
3. Zamestnávate¾ sa zaväzuje, e akéko¾vek zmeny pracovného poriadku
vykoná len s predchádzajúcim súhlasom odborového zväzu pod¾a § 12 zákona è. 552/2003 Z.z.
4. Zmluvné strany sa dohodli, e pracovný èas zamestnanca je 37,5 hodín
týdenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný èas rozvrhnutý tak, e pravidelne
vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má
pracovný èas 36 a 1/4 hodiny týdenne a vo vetkých zmenách v trojzmennej
alebo nepretritej prevádzke má pracovný èas maximálne 35 hodín týdenne.
5. Ustanovený denný pracovný èas u zamestnávate¾a je od 7,30 h do 15,30
h.
6. Pokia¾ to prevádzkové dôvody dovolia a väèina zamestnancov na jednom pracovisku o to prejaví záujem, zamestnávate¾ bude súhlasi so zavedením pruného pracovného èasu pod¾a § 88 Zákonníka práce.
7. Zmluvné strany sa dohodli, e výmera dovolenky zamestnancov sa zvyuje o jeden týdeò nad rozsah ustanovený v § 103 ods.1 a 3 Zákonníka práce.
8. Zmluvné strany sa dohodli, e od 1.7.2007 sa stupnice platových taríf
zvýia pre zamestnancov pod¾a prílohy : è. 3 o 7%, è 4 o 5% a è.5 o 5% zákona è. 553/2003 Z.z.
9. Pri prvom skonèení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok zamestnávate¾ poskytne zamestnancovi nad ustanovený rozsah pod¾a § 76 ods. 6 Zákonníka práce aj ïalie
odchodné:
a/ vo výke jedného funkèného platu,
b/ vo výke dvoch funkèných platov zamestnancovi, ktorého pracovný pomer v rezorte ministerstva trval nepretrite viac ako desa rokov,
c/vo výke troch funkèných platov zamestnancovi, ktorého pracovný pomer
v rezorte ministerstva trval nepretrite viac ako pätnás rokov.
platne zabezpeèí výber èlenských príspevkov èlenov odborových organizácií
formou zráky zo mzdy a v pravidelných intervaloch ich odvedie na úèet odborovej organizácie za predpokladu, e odborová organizácia poskytne zamestnávate¾ovi písomný súhlas zamestnanca  èlena odborovej organizácie s
takouto formou platenia èlenských príspevkov.

kov Policajného zboru, zamestnancov v pracovnom pomere a zamestnancov
v tátnozamestnaneckom pomere.
8. Zmluvné strany sa dohodli, e sociálny fond bude orientaène rozdelený
nasledovne:
a/30 % na stravovanie,
b/10 % na regeneráciu pracovných síl,
c/10 % na dopravu do zamestnania  na miesto výkonu práce a spä,
d/10 % na sociálnu nenávratnú výpomoc,
e/ 40% na sociálnu návratnú výpomoc
9. Zmluvné strany sa dohodli e do 31.3.2007 bude vykonaná analýza zameraná na formy stravovania zamestnancov. V prípade , e zostanú zachované súèasné formy stravovania cena stravného lístka pod¾a ods.10 písm. a. /
a b./ tejto KZ upraví k 1.10.2007 na 85 Sk
10. Zamestnávate¾ sa zaväzuje zabezpeèova zamestnancom a bývalým
zamestnancom  dôchodcom stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej
výivy vo vetkých zmenách pod¾a veobecne záväzných právnych predpisov
a nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky è. 31/1998 o zabezpeèovaní stravovania v priebehu pracovnej zmeny v znení nariadenia ministra vnútra
Slovenskej republiky è. 72/1999. Formy stravovania budú s prihliadnutím na
miestne podmienky a zdravotný stav zamestnancov dohodnuté s prísluným
odborovým orgánom. Pri praktickom vyuívaní:
a/priamej zmluvnej formy stravovania vo verejných stravovacích zariadeniach (retaurácie s èaníckou obsluhou) bude nominálna hodnota stravného
lístka vo výke 85 Sk.. To sa nebude vzahova na prípady stravovania zabezpeèovaného priamou zmluvnou formou v stravovacích zariadeniach, ktoré
poskytnú miesto na sedenie bez èaníckej obsluhy pre vopred vymedzený poèet stravníkov ( jedálne v závodoch, drustvách, úradoch alebo iných vymedzených priestoroch),
b/sprostredkovate¾skej formy stravovania (gastrolístky) bude nominálna
hodnota stravného lístka vo výke 85 Sk.
11. Zamestnávate¾ sa zaväzuje, e poskytne vo vlastných a zmluvných
stravovacích zariadeniach v zmysle platných predpisov stravu pre nepracujúcich dôchodcov, ktorí odili na dôchodok z rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za podmienok ako pre zamestnancov.
12. Ak pracovná zmena zamestnanca bude trva viac ako 11 hodín, zamestnávate¾ mu zabezpeèí dve hlavné jedlá.
13. Zamestnancovi, ktorý bude vykonáva prácu nad základný èas alebo
sluobnú pohotovos na pracovisku v trvaní minimálne tyroch hodín, zabezpeèí zamestnávate¾ stravovanie pod¾a podmienok uvedených v bode 10.
14. Zamestnancovi, ktorý poiada zamestnávate¾a o diétne stravovanie a
svoju iados doloí odporúèaním odborného oetrujúceho lekára, bude stravovanie zabezpeèované sprostredkovate¾skou formou (bod 10 písm. b).
15. Orientaène 30 % z vytvoreného sociálneho fondu sa vyèlení na stravovanie v priebehu výkonu zmien. Tam, kde 30 % zo sociálneho fondu nedosa-
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zastúpené vedúcim
sluobného úradu MV SR
Martinom ÈATLOOM na strane jednej
a
Odborový zväz polície v Slovenskej republike zastúpený predsedom
Miroslavom LITVOM na strane druhej
uzatvárajú

KOLEKTÍVNU ZMLUVU
pre zamestnancov v tátnej slube na rok 2007
I. èas
Veobecné ustanovenia
1. Táto podniková Kolektívna
zmluva (ïalej len zmluva) sa
uzatvára v súlade s § 2 ods. 3
písm. a/ zákona è. 2/1991 Zb. o
kolektívnom vyjednávaní v znení
neskorích predpisov. Zmluva je
záväzná pre vetkých tátnych
zamestnancov a vetky sluobné
úrady v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky (ïalej
len sluobný úrad) pod¾a zákona
è. 312/2001 Z. z. o tátnej slube
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon o tátnej
slube), okrem tátnych zamestnancov a sluobné úrady v pôsobnosti Prezídia Hasièského a
záchranného zboru úradu civilnej
ochrany, sekcie verejnej správy a
organizácií zriadených v ich pôsobnosti. Na bývalých tátnych
zamestnancov  dôchodcov sa
vzahuje v rozsahu vymedzenom
v prísluných èlánkoch tejto zmluvy.
2. Cie¾om zmluvy je udra sociálny mier a upravi priaznivejie
podmienky pre vykonávanie tátnej sluby v podmienkach ministerstva tátnymi zamestnancami
v roku 2007 a to bez oh¾adu na
ich príslunos k odborom. Touto
zmluvou sa upravujú vzájomné
vzahy zmluvných strán, tátnozamestnanecké právne vzahy,
odmeòovanie tátnych zamestnancov, sociálna oblas
II. èas
Vzájomné vzahy zmluvných
strán
1.Ministerstvo vnútra SR (ïalej len ministerstvo) uznáva Odborový zväz polície v Slovenskej
republike (ïalej len OZP), jeho
orgány a základné organizácie
za oprávnených predstavite¾ov
tátnych zamestnancov pri kolektívnom vyjednávaní so zamestnávate¾mi a uznáva práva odborov
vyplývajúce z platných pracovnoprávnych predpisov a tejto
zmluvy.
2. Sluobný úrad poskytne
tátnemu zamestnancovi sluobné vo¾no s náhradou mzdy v sume
funkèného platu na výkon funkcie
v odborovom orgáne a úèas na
odborárskom vzdelávaní.
3. Sluobný úrad poskytne v
nevyhnutnom rozsahu odborovým orgánom a organizáciám
potrebné priestory na pracoviskách, vrátane ich vybavenia pre
organizaènú, kultúrnu a vzdelávaciu èinnos a hradi náklady
spojené s ich údrbou a technickou prevádzkou.
4. Sluobný úrad na základe
iadosti prísluného odborového
orgánu bezplatne zabezpeèí výber èlenských príspevkov èlenov
odborových organizácií formou
zráky zo mzdy a tieto v pravidelných intervaloch odvedie na úèet
odborovej organizácie za predpokladu, e odborová organizácia poskytne sluobnému úradu
písomný súhlas tátneho zamestnanca  èlena odborovej organizácie na takúto formu platenia èlenských príspevkov.

III. èas
tátnozamestnanecké právne
vzahy
1. Zmluvné strany sa dohodli,
e sluobný èas tátneho zamestnanca je 37,5 hodín týdenne. tátny zamestnanec, ktorý
má sluobný èas rozvrhnutý tak,
e pravidelne vykonáva tátnu
slubu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke,
má sluobný èas 36 a ¼ hodiny
týdenne a vo vetkých zmenách
v trojzmennej alebo nepretritej
prevádzke má sluobný èas maximálne 35 hodín týdenne.
2. Pokia¾ to prevádzkové dôvody umonia a väèina tátnych
zamestnancov na jednom pracovisku o to prejaví záujem, zamestnávate¾ bude súhlasi so zavedením pruného pracovného
èasu pod¾a § 88 Zákonníka práce.
3. Zmluvné strany sa dohodli,
e výmera dovolenky tátnych
zamestnancov sa zvyuje o 1
týdeò nad výmeru ustanovenú v
§ 71 ods. 1 zákona o tátnej slube.
4. Sluobný úrad najmenej 60
dní pred uskutoènením organizaèných zmien a trukturálnych
zmien tieto prerokuje s odborovým orgánom.
5. Sluobný úrad poskytne
tátnemu zamestnancovi pri jeho
prvom skonèení tátnej sluby po
nadobudnutí nároku na starobný
dôchodok, predèasný starobný
dôchodok alebo invalidný dôchodok ïalie odchodné nad rozsah
ustanovený pod¾a § 105a zákona
o tátnej slube vo výke posledne priznaného funkèného platu
tátneho zamestnanca.
6. Zmluvné strany sa dohodli,
e platové tarify tátnych zamestnancov pod¾a prílohy è. 2 zákona
o tátnej slube sa od 1. júla
2007 zvýia o 4 %, èím nie je
dotknuté zvýenie platových taríf
na základe záverov sluobného
hodnotenia o 1 % a 3 % pod¾a §
82 ods. 3 zákona o tátnej slube.
7. Výka príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie alebo
doplnkové dôchodkové sporenie
tátnemu zamestnancovi v zmluvách uzatvorených v roku 2007 je
najmenej 2 % z objemu zúètovaných platov tátnych zamestnancov.
IV. èas
Odmeòovanie tátnych
zamestnancov
1. Sluobný úrad poskytne
tátnemu zamestnancovi odmenu pri dosiahnutí 50 rokov veku
do výky:
a) 50 % jeho posledného funkèného platu pri dåke nepretritého trvania pracovného pomeru a
tátnozamestnaneckého pomeru
v rezorte ministerstva vnútra v trvaní do 5 rokov,
b) 100 % jeho posledného
funkèného platu pri dåke nepretritého trvania pracovného pomeru a tátnozamestnaneckého pomeru v rezorte ministerstva vnútra v trvaní nad 5 rokov,
2. Sluobný úrad poskytne
tátnemu zamestnancovi pri pr-

vom skonèení tátnej sluby po
nadobudnutí nároku na predèasný starobný dôchodok a starobný
dôchodok alebo invalidný dôchodok odmenu
a) vo výke posledne priznaného jedného funkèného platu
tátneho zamestnanca,
b) vo výke dvoch funkèných
platov tátnemu zamestnancovi,
ktorého pracovný a tátnozamestnanecký pomer v rezorte ministerstva vnútra trval nepretrite
viac ako desa rokov,
c) vo výke troch funkèných
platov tátnemu zamestnancovi,
ktorého pracovný a tátnozamestnanecký pomer v rezorte ministerstva vnútra trval nepretrite
viac ako pätnás rokov.
3. Zmluvné strany sa dohodli,
e plat tátnym zamestnancom
sa bude vypláca najneskôr v 10.
deò nasledujúceho kalendárneho
mesiaca.
V.
Sociálna oblas
1. V pôsobnosti ministerstva je
od 1.1.2007 povinný prídel rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií do sociálneho
fondu 1,25 % zo súhrnu funkèných platov zúètovaných tátnym zamestnancom na výplatu
na bený rok.
2. Sociálny fond je tvorený
spoloène za tátnych zamestnancov, za zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a za policajtov (ïalej len zamestnanci).
3. Zmluvné strany sa dohodli,
e vytvorený sociálny fond bude
orientaène rozdelený nasledovne:
a/ 30 % na stravovanie
b/ 10 % na regeneráciu pracovných síl
c/ 10 % na dopravu na miesto
výkonu tátnej sluby a spä
d/ 10 % na sociálne nenávratné výpomoci
e/ 40 % na návratné sociálne
výpomoci
4. Orientaène 30 % z vytvoreného sociálneho fondu sa vyèlení
na stravovanie tátnych zamestnancov. Tam, kde vyèlenené
prostriedky nedosahujú výku 3
Sk na jedno hlavné jedlo, sa chýbajúca suma dokryje presunom z
poloiek uvedených v odseku 3 a
to rovnako u vetkých foriem
stravovania.
5. Odporúèa sa, aby príspevok
na regeneráciu pracovných síl a
príspevok na dopravu na miesto
výkonu tátnej sluby a spä (autobusovú, elezniènú a MHD) bol
tátnym zamestnancom poskytnutý bez predloenia dokladov vo
forme peòaného plnenia polroène a to pod¾a celkového poètu
zamestnancov a celkového objemu finanèných prostriedkov sociálneho fondu vytvoreného k dohodnutému termínu.
6. tátnym zamestnancom,
ktorí sa nezavinene dostali do finanènej tiesne najmä zo zdravotných dôvodov (dlhodobá práceneschopnos) je moné poskytnú
nenávratnú sociálnu výpomoc. O
priznaní výpomoci a o jej výke sa
rozhodne na základe posúdenia

kadého jednotlivého prípadu po
dohode zmluvných strán.
7. Sociálna návratná výpomoc
je urèená na rieenie skvalitnenia
bytovej situácie tátnych zamestnancov. Zdrojom financovania
sociálnych návratných výpomocí
je dohodnuté percentuálne vyjadrenie z tvorby sociálneho fondu
beného roka a splátky z u poskytnutých sociálnych výpomocí
zo sociálneho fondu. Nevyèerpané finanèné prostriedky vyèlenené na tento úèel prechádzajú do
ïalieho roka. Tieto zdroje budú
analyticky sledované.
8. Sociálna návratná výpomoc
je nenároková. Postup uplatòovania, schva¾ovania a poskytovania návratných výpomocí zo sociálneho fondu upravuje nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky è. 88/2004 o poskytovaní
návratnej výpomoci zo sociálneho fondu.
9. tatutárny orgán sluobného úradu zriaïuje sociálnu komisiu, ktorá je spoloèná pre vetkých zamestnancov. Sociálna
komisia rozhoduje o pouití prostriedkov sociálneho fondu pod¾a
tatútu, zásad jej èinnosti a ïalích kritérií urèených pre poskytovanie príspevkov zo sociálneho
fondu. Rozhodnutie komisie je
pre tatutárny orgán záväzné. V
odôvodnených prípadoch môe
tatutárny orgán rozhodnutie komisie pozastavi, ak toto rozhodnutie je v rozpore so veobecne
záväznými právnymi predpismi.
10. Zamestnávate¾ pod¾a potreby zriadi centrálnu rozhodcovskú komisiu zloenú z dvoch zástupcov OZP a dvoch zástupcov
zamestnávate¾a za úèelom rieenia prípadných sporov vzniknutých na základe rozhodnutí sociálnych komisií o pridelení prostriedkov zo sociálneho fondu na
jednotlivé druhy sociálnych výpomocí.
11. Zamestnávate¾ sa zaväzuje, e bude poskytova tátnym
zamestnancom a bývalým tátnym zamestnancom  dôchodcom stravovanie vo vlastných
stravovacích zariadeniach v
zmysle nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky è.
31/1998 o zabezpeèovaní stravovania v priebehu pracovnej zmeny. Ak dåka pracovnej zmeny samostatne, alebo s pohotovosou
na pracovisku, alebo s prácou
nadèas bude trva dlhie ako 11
hodín, poskytne dve hlavné jedlá.
12. Zmluvné strany sa dohodli
e do 31.3.2007 bude vykonaná
analýza zameraná na formy stravovania zamestnancov. V prípade, e zostanú zachované súèasné formy stravovania cena stravného lístka pod¾a ods.14 tejto KZ
upraví k 1.10.2007 na 85 Sk
13. Zamestnávate¾ sa zaväzuje, e poskytne vo vlastných a
zmluvných stravovacích zariadeniach v zmysle platných predpisov stravu pre nepracujúcich
tátnych zamestnancov  dôchodcov, ktorí odili na dôchodok
z rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za podmienok
ako pre zamestnancov.
14. Zmluvné strany sa dohod-

li, e pri sprostredkovate¾skej forme stravovania (gastrolístky) bude nominálna hodnota od
1.10.2007 vo výke 85 Sk. Pri
priamej zmluvnej forme stravovania vo verejných stravovacích zariadeniach (retaurácie) bude nominálna hodnota stravného lístka
od 1.10.2007 vo výke 85 Sk..
15. Zmluvné strany sa dohodli, e tátnym zamestnancom,
ktorí majú na základe lekárskeho
odporúèania peciálnu diétu bude poskytnuté stravovanie sprostredkovate¾skou formou (gastrolístky).
16. Zamestnávate¾ umoní
tátnym zamestnancom a ich rodinným prísluníkom a bývalým
tátnym zamestnancom  dôchodcom a ich rodinným prísluníkom rekreáciu v rekreaèných
zariadeniach ministerstva formou
rekreaèných poukazov, prièom
cena rekreaèného poukazu bude
stanovená na základe objektívne
vynaloených priamych nákladov
jednotlivých rekreaèných zariadení pri zoh¾adnení dane z pridanej hodnoty. Pre zabezpeèenie
spoloèenskej kontroly tvorby cien
rekreaèných poukazov zamestnávate¾ zriadi pracovnú komisiu,
èlenom ktorej bude aj urèený zástupca OZP.
VI. èas
Závereèné ustanovenia
1. Zmluvné strany môu navrhnú rokovanie o zmene, alebo
doplnení tejto zmluvy. O predloenom návrhu je druhá strana
povinná rokova najneskorie do
15 dní od doruèenia písomného
návrhu.
2. Ministerstvo oboznámi vetky sluobné úrady v pôsobnosti
ministerstva s obsahom tejto
zmluvy obvyklým spôsobom.
3. Zmluva nadobúda úèinnos
dòom jej podpísania zmluvnými
stranami a v dobe jej platnosti je
záväzná i pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
4. Zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. decembra 2007. Jej
platnos sa po uplynutí tohto obdobia predluje na obdobie ïalieho kalendárneho roka, ak pred
ukonèením doby platnosti ktoráko¾vek zo zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej
zmluvy. Zmluva potom stráca
platnos dòom podpísania novej
zmluvy

VI.

XX. Nariadenie ministra vnútra SR
o zásadách kariérneho postupu
prísluníka Policajného zboru
Zásady kariérneho postupu
prísluníka Policajného zboru

Na
zabezpeèenie
jednotného kariérneho
postupu prísluníka Policajného zboru pod¾a
osobitného zákona1)
u s t a n o v u j e m:
Èl. 1
Zásady
kariérneho
postupu prísluníka Policajného zboru sa vydávajú v prílohe tohto
nariadenia.

Èlánok 1
Obsadzovanie vo¾ných miest
prísluníkov Policajného zboru
(ïalej len policajt) sa vykonáva
z neobmedzeného poètu uchádzaèov o prijatie do Policajného
zboru. Nadriadený urèí na vo¾né
miesta tých uchádzaèov, ktorí
boli v prijímacom konaní najúspenejí.
Èlánok 2
Uchádzaèi sa prijímajú na základné útvary Policajného zboru,
ak ïalej nie je ustanovené inak.
Èlánok 3

Èl. 2
Ukladám nadriadeným postupova pod¾a
zásad kariérneho postupu prísluníka Policajného zboru.
Èl. 3
Toto nariadenie nadobúda úèinnos 1. júla
2007.
Robert Kaliòák

Policajt bezprostredne po prijatí do sluobného pomeru absolvuje základné policajné vzdelanie v trvaní iestich mesiacov.
Èlánok 4
Policajt zotrvá na základnom
útvare Policajného zboru minimálne poèas prípravnej tátnej
sluby, pred skonèením ktorej je
nadriadeným
zabezpeèené
spracovanie sluobného hodnotenia so záverom o jeho spôsobilosti, respektíve nespôsobilosti
pre ïalí kariérny postup, na zaradenie do stálej tátnej sluby.
Èlánok 5
Policajt v stálej tátnej slube
má monos pre ïalí kariérny

postup získa pecializované policajné vzdelanie v trvaní troch
mesiacov, ktoré je podmienkou
pre postup na funkciu s plánovanou dôstojníckou hodnosou.
Èlánok 6
Policajt v stálej tátnej slube
má v rámci svojho kariérneho
postupu monos v závislosti na
potrebách útvaru Policajného
zboru by prevedený, resp. preloený na funkciu do inej sluby
Policajného zboru, ne v akej
bol doposia¾ zaradený. Podmienkou je absolvovanie odborného kurzu v rámci ïalieho
vzdelávania policajtov do jedného roka po jeho prevedení, resp.
preloení na túto funkciu. Takýto
odborný kurz policajt absolvuje
pri kadom prevedení, resp. preloení na funkciu do inej sluby
Policajného zboru.
Èlánok 7
U policajta, ktorý absolvoval
základné policajné vzdelanie
alebo pecializované policajné
vzdelanie do 1. júla 2007, sa pri
zaradení do príslunej sluby
Policajného zboru nevyaduje
absolvovanie odborného kurzu v
rámci ïalieho vzdelávania policajtov. Potrebu vyslania do odborného kurzu v takomto prípade zvái nadriadený, prièom prihliadne na predchádzajúce sluobné zaradenie policajta.
Èlánok 8
Policajt najskôr po piatich rokoch policajnej praxe má monos pokraèova vo svojom kariérnom postupe túdiom na

Akadémii Policajného zboru v
Bratislave. Podmienkou vyslania
na túdium je súhlas nadriadeného.
Èlánok 9
V tabu¾kách zloenia a poètov útvarov sa na vykonávanie
konkrétnych policajných funkcií
môu stanovi minimálne podmienky spoèívajúce v dåke policajnej praxe a kvalifikaèných
predpokladoch na funkciu.
Èlánok 10
Pri kadom postupe na vyiu funkciu sa uplatòuje výber
najvhodnejieho kandidáta prísluným nadriadeným. Podkladom pre takéto rozhodnutie je
záver sluobného hodnotenia.
Èlánok 11
Podmienkou pre obsadenie
funkcie nadriadeného je minimálne desa rokov policajnej
praxe a spåòanie poadovaných
kvalifikaèných predpokladov na
túto funkciu. Pre riadiacu funkciu
na výkonnom útvare je podmienkou tie minimálne pä rokov
praxe na výkonnom útvare. Pre
riadiacu funkciu na funkènom útvare je podmienkou tie minimálne pä rokov praxe v príslunom odbore.
Èlánok 12
Pri ustanovovaní do riadiacich funkcií sa zachová postupnos jednotlivých riadiacich stupòov.

Èlánok 13
Výnimku zo zásad kariérneho
postupu prísluníka Policajného
zboru tvoria pecialisti. Ich okruh
urèí generálny riadite¾ sekcie
personálnych a sociálnych èinností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na návrh prezidenta Policajného zboru, generálnych riadite¾ov a riadite¾ov útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, biskupského
vikára vikariátu Ordinariátu
ozbrojených síl a ozbrojených
zborov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky1*) a rektora
Akadémie Policajného zboru v
Bratislave.
Èlánok 14
Týmito zásadami kariérneho
postupu prísluníka Policajného
zboru nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona.2)
Zákon è. 73/1998 Z. z. o tátnej
slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby,
Zboru väzenskej a justiènej stráe
Slovenskej republiky a elezniènej
polície v znení neskorích predpisov.
1*)
Èl. 5 nariadenia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky è.
27/2004 o organizaènom poriadku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
2)
§ 3 zákona è. 73/1998 Z. z. o
tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej
sluby, Zboru väzenskej a justiènej
stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích
predpisov.
1)

(Publikované vo Vestníku MV
SR 1. 2. 2007, èiastka 3, roèník
2007)

VII.

Neskrátené znenie rozhovoru s predsedom OZP v SR Miroslavom Litvom

Odbory sú dnes akceptované
EUROREPORT plus, mesaèník na prezentáciu Slovenska
v Európskej únii, zverejnil v januárovom vydaní rozhovor
s predsedom OZP v SR Miroslavom Litvom. Prináame
pôvodný obsiahlejí redakèný záznam rozhovoru, ktorý
pripravil Dr. Ladislav Skrak.
l Patrí sa, hoci s odstupom
jedného roka, spýta sa na vá
dnený poh¾ad na váne kontroverzie a neblahé osobné skúsenosti s exministrom pánom Vladimírom Palkom? Ako odborársky
predák som sa nezobudil, a keï
som to zail na vlastnej koi, ale kritizovali sme tú spornú 35ku, ods. 2,
teda odvolanie bez uvedenia dôvodu u v dobe jej vzniku. Poukazovali sme na to, aké nebezpeèie vlastne
znamená pre policajný zbor a akým
spôsobom sa dá vyuíva, resp. v
niektorých prípadoch a zneuíva.
l Pocítil niekdají pán minister, e osobne urazil a e sa patrí,
aby svoje stanovisko korigoval?
Nechcem sa dotýka vedenia,
alebo vysokého vedenia, aj keï na
zem spadlo, ale iadna korekcia v
tých názoroch nie je. A to, èo ma zaráa, je, e si musí by vedomý, e
nehovorí pravdu. A to ako èlovek
hlásiaci sa ku kresanstvu. Je pre
mòa prekvapením, ak sa dokáe takto tvrdohlavo dra klamstiev. Klamstiev, ktoré nedokáe nijakým spôsobom obháji.
l Pokraèujme bilancovaním
minulého roku. Tam pravdepodobne nastali zmeny z h¾adiska
povahy a kvality vzahov medzi
vedením rezortu a odborármi,
resp. vaím odborovým zväzom.
Naozaj teda nastali?
Jednoznaène nastali. Odbory sú
dnes v rezorte ïaleko viac akceptované. Sme prizývaní k prijímaniu niektorých rozhodnutí. Nie sme, samozrejme, v polohe tých, èo rozhodujú,
ako si niekto myslí, ale vieme o veciach v èase prípravy, máme svoj
priestor na to, aby sme vyslovili svoj
názor. Druhá otázka je, v akom rozsahu je ten názor repektovaný pri
realizácii jednotlivých rozhodnutí.
Ale to chce svoj èas. Èas predovetkým, veï ani ja som neèakal, e
zmenou vlády nastane nejaké ibnutie èarovného prútika a tento rezort
pôjde úplne ináè, ako iel doteraz. Aj
toto nové vedenie sa svojím spôsobom uèí vládnu. Pôsobí tu kvantum
naslovovzatých odborníkov, hoci
niekedy to naslovovzatých musím
da do úvodzoviek, ktorí pripravujú
návrhy, rozhodnutia a vrcholové vedenie nemá na úvod dôvod neveri
týmto odborníkom. Take opiera sa
o ich stanoviská a menej vníma stanoviská odborov. A èas ukáe, èi
sme v tých stanoviskách mali pravdu. Otvorenou otázkou teda zostáva, èi sa to prejaví v tých ïalích rozhodovaniach vedenia.
l Ide predovetkým o podstatu veci, alebo o autoritu samotnej
odborovej organizácie. Ako ste na
tom v tomto období napríklad pri
uzatváraní kolektívnej zmluvy?
Ja by som zaiel ete pred uzatváranie kolektívnej zmluvy, a to u k
obdobiu formulovania programového vyhlásenia vlády v oblasti vnútra
a polície. Dá sa poveda, e sme dostali priestor k vyjadreniu sa, a to u
v èase prípravy, èo v minulosti nebývalo pravidlom. Boli pri tom akceptované aj niektoré nae mylienky, no
a teraz, na druhej strane, aj nás to
tlaèí k tomu, aby sme dôsledne trvali na naplnení tohto programu. A
osobne si myslím, e ak dôjde k tomuto naplneniu, tak Policajný zbor a

vnútro vôbec pokroèia dopredu z
h¾adiska kvality práce, ako aj z h¾adiska spokojnosti obèanov s prácou
polície.
l Na èom ste trvali bezozbytku
pri formulovaní vládneho programu? Jednoducho, èo ste povaovali za urèujúcu tendenciu èi
problém?
V podstate to, èo nás u dlho trápilo a svojím spôsobom sa premietlo a do protestných zhromadení:
vytváranie podmienok pre skvalitòovanie èinnosti PZ. My tvrdíme, e
kvalita je v aisku postavená na ¾uïoch. Musíme preto zabezpeèi jednu vec, aby ¾udia do PZ boli vyberaní a nie náborovaní. ijeme v dobe, v
ktorej nikto neije z priemeru, kadý
ije z peòazí, ktoré zarobí, take zase sme pri koreni veci  ide aj o
spravodlivé odmeòovanie v PZ. Dosia¾ nie je. Tam vidíme jednu z príèin,
preèo Policajný zbor nepracuje tak,
ako by mal. Druhá príèina spoèíva v
tom, e v PZ nebol uplatòovaný kariérny postup, ako by to bolo potrebné. Nie odbory, ale predchádzajúci
zamestnávatelia vytvorili v PZ taký
priestor, e ¾udia, ktorí prichádzali
zvonku bez toho, aby preli niími
funkciami, vstupovali do riadiacich
funkcií alebo rovno do funkcií, ktoré
sú nároèné na skúsenosti a znalosti
dotyèného policajta. Keïe iadne
skúsenosti a poznatky nemali, tak aj
kvalita práce zodpovedala úrovni ich
schopností a ich poznania. No a výsledný efekt bol, e s prácou Policajného zboru v mnohých prípadoch
nemohli by spokojní ani obèan, ani
verejnos.
l Ïalia otázka, a ete nedávno aj vány problém, to je úroveò
kooperácie, priame rokovania,
resp. participácia na riadiacich
procesoch. Nastala badate¾ná
zmena aj z h¾adiska moností vyjadrova sa k meritórnym otázkam
rezortu?
Tá zmena je poznate¾ná. Priestor
na vyjadrovanie tu je, no a samozrejme, e ho vyuívame. To, s èím ale
odbory zatia¾ nebudú asi spokojné
je, e sa nerealizuje na 100 percent
to, èoho sa doadujeme. Na druhej
strane vak uznávame zodpovednos vedenia za riadenie rezortu. Povaujeme za dôleité, aby si robili z
rozhodnutí aj patrièné výstupy, èie
ide o to nielen riadi, ale treba aj kontrolova, a treba za rozhodnutia nies
aj zodpovednos. To je to, èo treba v
praxi naplni. Nemyslíme tým generálnu zodpovednos, ale na zaèiatok
staèí aj v tom zmysle: ak som urobil
chybu, tak si ju priznám, a najmä e
ju napravím.
l A èo riadiaci pracovníci? Nejde o zanedbate¾ný problém, lebo
ve¾a závisí od týlu, od komplexnejej predstavy vedenia rezortu,
ale myslím si, e istý súlad, alebo
spoluvládnutie, o ktoré by mohlo
a malo ís, znamená predovetkým otázku výberu kvalitných riadiacich pracovníkov, ktorí obstáli
predovetkým v pracovných kolektívoch. Chcem sa spýta na aj
tento vá názor, èi takýto súlad u
nastal, alebo èi sa perspektívne
dá dosiahnu.
Tak tu zatia¾ tie nie sme v cieli.
Aj keï aj tu je ten vývoj badate¾ný, to
áno, ale tak, ako to vidíme my, je

veobecne známe, e schody sa zametajú zhora. Èie v PZ sme pristúpili k výmene krajských riadite¾ov a
vytýkali sa im chyby, ktoré v niektorých prípadoch akosi neboli ich príèinou, resp. nemohli dianie ovplyvni.
To, èo by som vyèítal manamentu v
tomto rezorte, je nedostatoèná samostatnos. Príliné vyèkávanie na
to, èo povie minister, èo ten minister
nariadi, a mal by to poveda dokonca
ve¾mi podrobne, aby som si to ja len
zapísal, veï ja som len v polohe vykonávaèa. Tak toto vidím ako choré.
Sú tu ¾udia v pièkových funkciách,
ktorí sú ve¾mi dobre platení za to,
aby pracovali tvorivo, mali by chodi
s návrhmi ako èo zlepi, ako ís dopredu v rámci rezortu. Kdeto my sa
vdy tak vleèieme, iba tak v pozadí.
V tomto smere hodnotím lepie armádu, tá je vdy v popredí, ale zase
èastokrát aj vo vychytralej polohe,
keïe sa snaí vyrazi zo svojho
postavenia v rámci NATO niekedy
a neprimerané výhody vo vzahu k
monostiam tohoto tátu.
l Èo vak stav, alebo aj problémy v samotnom Policajnom
zbore? Chceme sa ich dotknú
konkrétnejie? Lebo nejaké excesy
Je tu nieèo, èo sa nás dotýka
kadý deò, a to kadý hodnotí dôveryhodnos intitúcií. Ten Policajný
zbor nikdy nebol niekde na èele, no
a ak nás chce niekto porovnáva s
armádou, alebo s hasièmi, alebo s
nejakými inými zlokami, tak by si
mal uvedomi, v èom je rozdiel medzi
prácou armády, prácou hasièov a
prácou policajtov.
Ide napríklad o dosah alebo presah jurisdikcie. Zostalo to tak, e sa
policajti dostali pod tú vojenskú, alebo sa veci zmenili?
Policajti spadli pod vojenskú jurisdikciu
l Proti tomu ste namietali
Mali sme k tomu svoje námietky
a máme ich dodnes, skutoène. Ako
to vidíme aj v iných oblastiach, tak si
myslíme, e meter na armádu a políciu, ia¾, nie je rovnaký. A to je to,
èo nám prekáa. Ak sa na jednej
strane tvrdí, e policajt je taký istý
obèan ako kadý iný, tak by mal
podlieha takej istej jurisdikcii ako
kadý iný obèan. A èo sa týka trestných èinov policajtov, sú presne definované v trestnom zákone, v trestnom poriadku, take nevidím dôvod,
preèo tieto osobitné súdy. A ak u
hovoríme o nejakých osobitných súdoch, tak tu existuje peciálny súd,
peciálna prokuratúra, nu tak podriaïme aj tieto zloky týmto intitúciám a problém je pre nás vybavený. Proste, nevidím dôvod, aby sme
podliehali vojenskej jurisdikcii. Ale je
tu aj to, k èomu by som sa chcel ete vráti a trochu nám to uniká  ide
o ten rozdiel medzi prácou policajtov, vojakov a hasièov. Tak armáda,
tá sa chystá a vdy pracuje proti nejakému fiktívnemu vonkajiemu nepriate¾ovi, obhajuje nau slobodu v
Iraku a inde.
l Je jeden dôleitý faktor, hoci
z váho poh¾adu ho isto budete
povaova za neadekvátny, ide o
sentimentný rozmer. Napríklad
médiá doteraz èasto informovali,
a takmer sa teili tomu, aké percento policajtov vykopli z Policajného zboru. Ide o ten rozmer
uznania pracovných aktivít, a ten
bol zneuznávaný, jednoducho ilo
o devalvujúci prístup pri vyhodnocovaní stavu.
Môj názor je, e treba upevòova

aj autoritu kadého konkrétneho policajta v rodinnom prostredí. Je to
naozaj nároèná práca a riziková
práca, to viete sami najlepie. Aby
to rodinné prostredie vytváralo milieu absolútne repektujúce osobnostné kvality, doslova nároènos,
psychologickú nároènos a pecifickos takejto práce. Ale chcem poiada o vae stanovisko. Èi sa podarí,
napríklad aj vo vzahu k médiám,
prekona ten  nazvime to  zlomyse¾ný prístup.
Viete, ako to je, tu môeme v
podstate len dúfa, veri a presviedèa. My pero novinárom ani nedríme, a ani dra nebudeme. A na druhej strane sa mi zdá nespravodlivé a
nekritické, ak trebárs to, èo sa stalo
v Polomke, ak hodnotíme tak, e bývalí policajti a niektorí novinári si u
aj to slovíèko bývalí odpustia poveda. A tak ja hovorím jedno. Vetci
bývalí policajti boli predtým aj vojakmi, aj keï len základnej vojenskej
sluby, ale nikto to nehodnotí. Jeden
z tých bývalých policajtov bol predtým uèite¾om a nikto nehodnotí, e je
to bývalý uèite¾, ktorý sa dopustil takéhoto skutku. Ale kadý vidí bývalých policajtov. Èie posudzujme
tých, ktorí sú policajti, posudzujme
ich za skutky, ktoré konajú, a myslím
tým verejnos. Ale skúsme ich súdi
primerane a nevyvolávajme kampane v tomto smere. Na jednej strane
kritika pomáha napráva chyby a nechcel by som, aby sme sa stavali na
pozície Policajného zboru nekriticky.
Ale na druhej strane, buïme súdni.
A to, na èo poukazujú aj odbory, ko¾ko dnes musí polícia riei problémov, a ona ich má aj vo vlastných radoch, prièom obèas sa vyskytnú aj
tie excesy. Aj to je dôsledok chýb
spoloènosti, chýb politikov v predchádzajúcich obdobiach. Napríklad
tým, e pripustili, aby vstup do polície bol predmetom náboru, nie predmetom výberu. Èie neme tu len to
èo iní zasiali. To, èo by sme chceli
dosiahnu je, aby sa tento stav v èo
najkratej dobe zmenil, aby sa zvýil
záujem o vstup do polície, aby sme
mali za naimi bránami na kadé
vo¾né miesto aspoò 20 takých uchádzaèov, ktorí budú spåòa podmienky
na prijatie do PZ a z nich si bude polícia vybera toho najlepieho. Potom
je to u, samozrejme, otázka objektivity výberu. Ale to je u vnútorná záleitos polície a to sa dá a musí vyriei cez manament. Take to je
potrebné ve¾mi rýchlo napravi. A
druhé, èo je potrebné napravi je, e
bude fungova kariérny postup, resp.
e smerom nahor, do riadiacich
funkcií, budú postupova tí najlepí z
najlepích. A nie tí, ktorí majú najbliie k nejakej politickej strane,
alebo k nejakému nadriadenému.
Toto musíme z polície odstráni. Nejde o nový problém, skôr o jeho doznievanie.
l Zrejme je to nevyhnutné,
keïe to znamená irí priestor.
Polícia zrejme potrebuje kooperova v externom prostredí. Dá sa z
tohto h¾adiska hovori o rozvíjaní
korektných
vnútroeurópskych
kontaktov a vzahov?
To je parketa pre prezidenta EUROcop u pána Heinza Kiefera. Ja
vidím veci z poh¾adu zapojenia Odborového zväzu polície v SR do èinnosti EUROrocop  u, èo je vrcholová organizácia z h¾adiska odborárskej práce v polícii. Tam si myslím,
e vzahy sú vynikajúce, spolupráca
je ve¾mi dobrá. Odborový zväz polície je plnohodnotným èlenom EU-

ROcop  u, ktorého podporu pociujeme, èo sa markantne prejavilo aj
koncom roku 2005. Tie vzahy sa
budujú. Azda by to nae postavenie
v rámci EUROcop  u mohlo by výraznejie. Jazykový handicap, ktorý
tomu bráni, budeme musie v tých
ïalích dobách prekona .
l EUROREPORT plus je èasopis, ktorý sa zaoberá súvislosami
vývoja v rámci EÚ. tudoval som
si niektoré podklady, ktoré bilancovali postihovanie medzinárodnej kriminality. Odborárom neprislúcha celkom bilancova tieto veci, ale ako je to z tohto h¾adiska?
Budete prekvapený, pri kolíske
zrodu EUROPOL  u boli vlastne aj
odborári, bol tam predchodca EUROcop  u UISP, ktorý vznik EUROPOL u výrazne podporoval. Etapy a
smerovania rozvoja èinnosti EUROPOL  u boli dokonca definované na
tých naich sedeniach a myslím si,
e aj to je jedna z ciest, ako Európu
spája.
l Zváme ete, èo poveda na
záver. Nádej netreba vyslovova,
lebo vy ste si nádej u vydobyli.
Skôr ide o to, ako doslova otcovsky radi, trebárs tomu súèasnému manamentu, a aj riadiacim
pracovníkom. Dobre ste im u poradili, aby iba neèakali na to, e
vetko za nich vymyslí minister.
To je jedno kolo. To druhé, èo
chýba v tomto rezorte je, e s kadou úlohou na centre kadý h¾adá
iba nové poèty pracovníkov. A na
tých spodných útvaroch krtáme potom tabu¾ky a h¾adáme zdroje síl.
Prehliadame vak, e základné
funkcie polície plnia základné útvary
PZ. Na to by sme nemali zabúda.
Pán minister to pekne povedal v prejave pri nástupe do funkcie, e aisko èinnosti polície robia okresy a
základné útvary PZ. Je skutoène dôleitou úlohou, aby sme to, e tam
spoèíva aisko èinnosti, zoh¾adnili aj
pri príprave rozpoètu, pri utváraní
podmienok, pri rieení personálnych
otázok, jednoducho aby sme na to
nezabudli.
teda doslova organizaèno
právne zvládnu to, èo je proklamované?
Súhlasím s vami. A navye to, èo
je dôleité pre riadiacich funkcionárov, kadý by sa mohol zamyslie
nad svojou pracovnou náplòou, pozrie si charakteristiku platovej triedy. Väèina z nich povauje za samozrejmé, e tam majú ma obsiahnutú aj samostatnú tvorivú èinnos.
Mali by si urèi, v èom by mala tá ich
tvorivá èinnos asi spoèíva. No a,
samozrejme, napåòa bezozbytku tú
svoju pracovnú náplò v kadom pracovnom dni.
Máme èas zaèiatku nového roka. Patrí sa teda zaela nieèo do
nového roka? To by mala by aj tá
posledná otázka
Kým EUROREPORT plus vyjde,
nový rok u bude trochu ïalej, ale
prial by som vetkým optimizmus,
výdr a dôveru v to, e sa pomery
zlepia. To patrí tým, ktorí u dlho
èakajú a trpezlivos. Treba vidie
ved¾a seba aj svojich kolegov, aby
sme sa nesnaili dobehnú jedna
sluba druhú, len aby sme mali o tisícku viac ako oni. Rezortu a vedeniu rezortu prajem, aby sa mu koneène podarilo docieli spravodlivos
v odmeòovaní, e policajti budú dobre zaplatení, e bude do PZ výber a
nie nábor. Aj oni musia urobi pre to
svoje: obhajobou postavenia PZ èi
u vo vláde, ale aj v spoloènosti.
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Kurzy pre kurzy, alebo pre výkon?
Sluobná kynológia v Policajnom zbore je pod¾a môjho
názoru najviac vyaená kurzami. Nechcem polemizova
o potrebe kurzov, ale o ich mnostve, o poète policajtov
zaradených do kurzov a dåke kurzov.
Zaènem základnými kurzami,
ktorých máme osem zameraných na vyh¾adávanie /drog, výbunín, zbraní, tabakových výrobkov, màtvolných pachov, akcelerátorov, záchranárske prá-

klady kynológie a nie na pecializáciu. V základnom kurze by sa
psovod mal nauèi povelovú
techniku, nieèo o zdravotnom
stave psa, oetrovaní, centrálnej
nervovej sústave, odmeòovaní
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ce, a vestranný/. Základný kurz
by mal da psovodovi základ pre
prácu so sluobným psom a nie
pecializáciu. Z vlastnej skúsenosti viem, e psovodom sa a
na malé výnimky stáva policajt,
ktorý nikdy ete necvièil psa /u
pri výbere policajtov by bolo
vhodné sa zamera aj na vzah
ku psom, potom by nebolo potrebné núti policajta, aby súhlasil
s pridelením psa/ preto základný
kurz by mal by zameraný na zá-

trestaní psa, veterinárnych potrebách, ustajnení, preprave, výkone sluby, zákonnom pouití a
pod.
Z uvedeného je zrejmé, e
nezáleí na pecializácii, ale na
získaných základoch a praxi,
kadý sluobný pes musí by v
prvom rade ovládate¾ný a to záleí od vedomostí a schopností
psovoda, ktoré sa musí nauèi. V
súèasnej dobe aj psovod, ktorý
u absolvoval základný kurz,

Ve¾mi ma poteilo, e nae
noviny POLÍCIA zriadili rubriku
PRANIER. Verím, e o príspevky núdzu nemáte. No keby náhodou, nech sa páèi, ponúkam
tento môj  ná.
Musím prizna, e sa úplne
stoòujem s názorom, e jeden
neuváený skutok jedného policajta dokáe úplne znièi poves
vetkým poctivým policajtom a
celému zboru.
No rád by som poukázal aj
na druhú stranu mince. Od policajtov kadý oèakáva, e budú vzorní, bezchybní, neúnavní Niektorí nai spoluobèania
dokonca uznávajú, e je to nároèná, psychicky vyèerpávajúca
práca, no nikoho nezaujíma, akú
majú policajti monos uvolni
sa, vyrovna sa s nahromadeným stresom. ia¾, ani naich
nadriadených.
Tak napríklad v iline máme
krásnu telocvièòu (ktorú stavali
takmer 10 rokov). Pravdepodobne z obáv, aby sa skoro neopotrebovala a dlho vydrala, dnes
u bývalý riadite¾ KR PZ v iline
plk. PhDr. Miloslav Súlovec zaviedol, prevádzkový poriadok.
Vïaka nemu môeme telocvièòu vyuíva v rámci povinného
výcviku a v èase od 15.30 h do
17.15 h. Rodinným prísluníkom
prísny zákaz vstupu ! Take ak
pracujete do 18tej, alebo do
19.30 h a chcete si s kolegom
zájs do telocviène, tak môete,
ale nie do tej naej na KR PZ.
Pravdepodobnos pokodenia
zariadenia, alebo úrazu je zrejme po 17.15 h nato¾ko vysoká,
e si to nemôeme dovoli.

Skutoèným dôvodom, preèo
som sa rozhodol napísa tento
príspevok, je pokyn riadite¾a OR
PZ v iline povereného výkonom doèasne neobsadenej riadiacej funkcie, pplk. Ing. Frantika amaja, na zamedzenie výskytu alkoholických nápojov na
pracovisku. Tento diskriminujúci
a pod¾a mòa protizákonný pokyn
è.p.: ORP11711/VO2006 bol
vydaný a je v platnosti od 30. no-

musí na jednotlivé zameranie
/drog, výbunín, zbraní, tabakových výrobkov, màtvolných pachov, akcelerátorov, záchranárske práce/ absolvova základný
kurz, kadý v trvaní 14 týdòov!
Takýmto spôsobom potom psovodi chýbajú v priamom výkone,
nehovoriac o financiách, ktoré
sa zbytoène odèerpávajú z rozpoètu, nako¾ko za psovoda, ktorý je v kurze, pokrývajú sluby
psovodi na útvare. Taktie o financiách, ktoré rezort vynaloí
na kurzy a financiách o ktoré prichádza psovod poèas kurzov.
Vetci hovoria, e si zvyuje
kvalifikáciu, èo samozrejme nie
je pravda, je jedno ko¾ko a akých
kurzov psovod absolvuje, taktie
je jedno na akej úrovni má vycvièeného psa, jeho plat je taký istý
ako u psovoda, ktorý poèas obdobia sluby absolvuje len jeden
kurz a psa má vycvièeného len
na najjednoduchiu kategóriu.
Poukazujem na nespravodlivos
v odmeòovaní psovodov, kde by
mala by ohodnotená nároènos
skúky, ktorú psovod so psom
pri preskúaní obhájil /aj pecializáciu/. V súèasnej dobe je psovod úèasou v kurze len trestaný
a nie motivovaný, nehovoriac o
psovodoch, ktorí majú pridelených dvoch sluobných psov, títo sa kurzu musia zúèastni kadý rok!
Èo je ve¾a
Vrátim sa k poètom policajtov
zaraïovaných do kurzov. Pokia¾
jeden intruktor má v kurze zaradených 5 psovodov, je vyaený

napríklad neodnímu sluobné
zbrane veï existuje dôvodná
obava, e by sme mohli niekoho
postreli ! A dovolím si tvrdi, e
dôsledky strelného poranenia
bývajú ove¾a závanejie.
Ak sa teda napr. rozhodnem
s manelkou zájs po slube na
návtevu k známym, alebo si len
tak cestou do práce nakúpi na
víkend (zvykneme si obèas kúpi
f¾aku dobrého vínka èi likéru),
nemôem len preto, e
som policajt slúiaci na
OR PZ v iline. Veï keby
mi okrem obvyklej dychovej
skúky vykonali aj kontrolu v
chladnièke èi skrini, museli by
voèi mne prija také opatrenia,
ktoré budú výstrahou pre ostatných policajtov.
Mono takto si nai nadriadení vysvet¾ujú èl.10 etického kódexu, ako vytváranie priaznivej sociálnopsychologickej
atmosféry pracovného prostredia

Koho na pranier?
vembra 2006. Napriek tomu, e
chápem obavy nadriadených,
aby vetci dôsledne dodriavali
zákaz poívania alkoholických
nápojov, opodstatnenos tohto
pokynu som nepochopil. Citujem bod 1.: Zakazujem v akýchko¾vek priestoroch útvarov (pracovísk) Okresného riadite¾stva
PZ v iline prechováva,
uskladòova alebo hocijakým
iným spôsobom dra alkoholické nápoje, okrem tých, ktoré súvisia s trestným alebo priestupkovým konaním realizovaných
vecí.
Chápem obavy nadriadených,
e ak pri kontrole
nali v chladnièke, èi mraziaku
f¾au
alkoholu,
majú
dôvodnú
obavu, e by
mohlo dôjs k poívaniu alkoholu
na
pracovisku,
no
nechápem,
preèo nám na základe tejto logiky

Radový èlen OZP
(meno v redakcii)

J. Ivánek

na maximum, v jeho silách urèite
nie je zvládnu 20 a viac kurzistov, dokonca v dvoch súèasne
beiacich kurzoch /potom takéto
kurzy sú o kondièných prechádzkach, alebo kvantite ale
nie kvalite/. Kondièné  doko¾ovacie kurzy by mohla nahradzova povinnos psovoda zúèastni
sa rezortnej súae, kde by obhájil, zvýil alebo stratil pridelenú kategóriu. peciálnou odmenou pre psovoda sú výbuninárske kurzy. Okrem 14 týdòov
strávených v základnom kurze
psovod musí absolvova kurz v
trvaní jeden mesiac /samozrejme bez sluobných psov/ v zariadení armády, kde v trvaní jedného mesiaca absolvuje týdòový kurz. Samozrejme, poèas jedného mesiaca sa mu o
sluobných psov starajú psovodi, ktorí zostali na útvaroch. Preèo tento kurz neabsolvuje pso-

roku 1997 som absolvoval
4týdòový kondièný kurz, v roku 2001 som absolvoval 14týdòový základný záchranársky
kurz
Èo mi kurzy dali a èo vzali?
V základnom kurze ma nauèili pracova so sluobným psom,
spoznal som ve¾a správnych policajtov, v slube mám stále ved¾a seba nepodplatite¾ného kolegu, ktorý nikdy nezaváha a neuteèie zo zákroku , taktie mi dali
kondíciu poèas nespoèetných
kondièných prechádzok, keï intruktor plnil iné sluobné úlohy.
Vzali mi èas, ktorý som mohol
strávi so svojou rodinou a pripravili moju rodinu o financie.
Kadý psovod, ktorý poctivo cvièí so sluobným psom, zvyuje
hodnotu sluobného psa na úkor
svojej rodiny a platu, preèo psovod ktorý si vie pripravi sluobného psa na útvare, musí absol-
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vod vo výbuninárskom kurze,
kde má so sebou aj sluobných
psov?
S kurzami mám svoje skúsenosti, v roku 1984 som absolvoval základný kurz v trvaní 16
týdòov, v roku 1986 som absolvoval 4týdòový kondièný kurz,
v roku 1989 som absolvoval
18týdòový peciálny pátrací
kurz, v roku 1990 som absolvoval 4týdòový kondièný kurz, v
roku 1995 som absolvoval
10týdòový dokolovací kurz, v

vova kurz a nestaèí sa mu so
sluobným psom zúèastni preskúania? Neuetrili by sa financie rezortu aj psovoda? Nebol by
to taktie motivaèný prvok pre
psovodov? Nemali by intruktori
viac èasu sa venova psovodovi
v základnom kurze? Takýchto
otázok je urèite viac, ale bez komunikácie nebude moné porovna jednotlivé pre a proti.
Miroslav Kubala,
Nové Zámky

Je to normálne?
Je v radoch PZ v tejto krajine
povaované za normálne 
hlavne medzi jeho vedúcimi zamestnancami  keï policajti so
sluobným vozidlom zastanú na
peej zóne v
Bratislave pred
SND za úèelom
raòajok v retaurácii Mc Donalds? Mal som tu
èes pozorova osádku policajného vozidla s EÈV BA 985 GO
23. januára 2007 o 8:40 hod.
Traja páni obleèení v èiernych
kukláèskych uniformách s nápisom POLÍCIA nevyzerali, e by
mali naponáhlo  rozumej, e by
boli v slube. V kadej normálnej krajine existujú urèité pravidlá, pod¾a ktorých sa pracovnici
policajných zloiek správajú v
slube i mimo nej a na základe
toho poívajú repekt zvyku
populácie, ktorá sa im skladá na

platy. Pozorujúc správanie spomenutých troch pánov si neviem
predstavi, e by polícia v SR a
¾udia v nej pracujúci mohli poíva repekt u bených ¾udí. Verím, e v polícii
pracujú aj ¾udia, ktorým nie
je
¾ahostajný
imid intitúcie a e tento mail
neskonèi v odpadkovom koi.
Martin Murcina, Bratislava
P.S. Postreh obèana riei
kontrola KR PZ v Bratislave, na
jej výsledok si ete musíme poèka.
Názory, publikované na tejto strane, sa nemusia zhodova s poh¾admi vydavate¾a
mesaèníka POLÍCIA

