
Pre zi dent Euro COP–u Heinz
Kiefer v tejto sú vislosti vy hlá sil,
že Európsky par la ment mu sí by�
strážcom so ciálnej Euró py, nie
jej hro bá rom. Bližšie už pod-
predse da OZP v SR Ma rián
Magdoško:

Európska ko mi sia tú to smer-

ni cu schvá li la 4. no vembra, 17.
de cembra mal o nej rozho do va�
Európsky par la ment. Jej schvá -
le nie parla mentom by èlen ským
štá tom umož ni lo me ni� ná rodnú
le gisla tí vu v neprospech za -
mestnancov. Pre to sa ter mín

Ve�de�nie�Od�bo�ro�vé�ho�zvä�zu�po�lí�cie�v�SR�sa�15.�a�16.�de�-
cembra�lanské�ho�ro�ka�zú�èast�ni�lo�ve¾kej�odbo�ro�vej�ma�-
ni�festá�cie�v�Štrasburgu,�kto�rej�spo�luorga�ni�zá�to�rom�bol
aj�Euro�COP.�(Euro�COP�v�sú�èasnosti�zastre�šu�je�34�po�li�-
cajných�od�bo�ro�vých�zvä�zov�z�26�kra�jín�Euró�py�a�má
oko�lo�pol�mi�lió�na�èle�nov.)�Cie¾om�odbo�rárske�ho�pro�-
testné�ho�zhro�mažde�nia�bo�lo�da��na�ja�vo�ne�súhlas�s�pri-
pra�ve�nou� smerni�cou� Európskej� ko�mi�sie,� kto�rá� ma�la
umožni��za�mestná�va�te�¾om�v�èlen�ských�štá�toch�EÚ�urèi�
dåžku�pra�covnej� do�by� bez� obmedze�nia,� ak� s� tým� za�-
mestna�nec�bu�de�súhla�si�,�za�ve�de�nie�pra�covnej�po�ho�to�-
vos�ti�na�pra�co�visku�bez�fi�nanènej�ná�hra�dy�a�dodrža�nie
48–ho�di�no�vej� ma�xi�málnej� týždòo�vej� dåžky� pra�covnej
do�by�v�prie�me�re�nie�za�štvr�rok,�ale�za�12�me�sia�cov.�Eu-
rópska�od�bo�ro�vá�cent�rá�la�(ETUC)�sa�pro�ti�tejto�smerni�-
ci�ost�ro�po�sta�vi�la,�keïže�hru�bo�po�ru�šu�je�so�ciálny�cha�-
rak�ter�EÚ.�

l Pán predse da, vstu pu je -
me do no vé ho ro ka 2009, kto -
rý je pre OZP v SR zá ro veò
ro kom zjazdo vým. Èo to pre
vás osobne a pre od bo ro vý
zväz zna me ná?

Ten to rok po va žu jem za
štandardný. Má dve po lo hy.
Zjazdo vý rok pre nás zna me ná,
že bu de me vy hodno co va� plne -
nie úloh, bu de me sa pripra vo va�
na ïalšie obdo bie, èa ká nás prí-
pra va no ve ly sta nov, potre bu je -
me doplni� pro gram na ïalšie
obdo bie, pre hodno ti� šta tú ty
podporné ho fon du a právnej
ochra ny. Ale to je tá admi nistra -
tívno–odbo rárska prá ca v ob las -
ti vytvá ra nia podmie nok pre ïal-
šie fungo va nie. Dru hou
oblas�ou je napåòa nie nášho
hlavné ho posla nia v
nadchádza jú com ob do bí, prá ca
v prospech na šich èle nov, do �a -
ho va nie roz pra co va ných zá me -
rov a otvo re nie no vých tém. V
mi nu los ti sme chce li naštarto va�
ka riérny po stup, odme òo va nie a
vzde lá va nie. V kaž dej z týchto
troch ob las tí sú ešte me nej zá -
važ né ve ci na do tiahnu tie. Naj-
väèšie po le pô sobnosti vi dím v
ob las ti ka riérne ho po stu pu, pre -
to že jed na vec je po lo ži� zá sa dy
na pa pier, dru há vec dosta� ich
do ži vo ta a tre tia – nauèi� ¾u dí,
aby sa pod¾a týchto zá sad aj
sprá va li. Èas� ¾u dí sa ešte stá le
ne zo bu di la, ako by ne potre bo va -
li na se be pra co va� a ne tú ži li sa
dosta� po rebríèku vyššie.

Posledným problé mom, kto rý
potre bu je me na tom to úse ku
odstrá ni�, je ne dosta tok škol -
ských ka pa cít na prípra vu prá -
porèí kov a dôstojní kov. Vi dím to
ako ka meò úra zu, potre bu je me
to da� v tom to ro ku do po riadku,
aby ka pa ci ta po krý va la potre by.
Som in for mo va ný, že aj ve de nie
mi nis ter stva po va žu je tú to úlo hu
za prio ritnú, fi gu ru je v plá ne
hlavných úloh pre rok 2009 a v
ná zo re na spô sob rieše nia sme
vcel ku v zho de.

l Ako s obèiansky mi za -
mestnanca mi?

Bu de me sa ïa lej usi lo va� o
zlepše nie pra covných podmie -
nok. Tá to oblas� je úz ko spo je -
nou s pojmom ce na prá ce.
Všetci vieme, že obèianski za -
mestnanci vo ve rejnej i štátnej
službe sú u nás pla to vo pod-
hodno te ní. Lenže jed na vec je
konšta to va� fakt a dru há
navrhnú� po stup, ako pro blém
rieši�. To bu de najväèší pro -
blém, nie sme idea listi. Od bo ro -
vé mu zvä zu po lí cie je cudzí pa -
sívny po stoj, ne mô že me s¾u bo -
va� rieše nie ve ci a niè pre to ne -
ro bi�. Bu de me h¾a da� mož nos ti
do ho dy so za mestná va te ¾om na
spo loènom postu pe.

l OZP bu de bi lanco va�, èo
do sia hol. Aj v ob do bí posled-
ných piatich ro kov je to vlast-
ne histó ria vý vo ja vz�a hov
medzi zástupcom za -
mestnancov a za mestná va te -
¾om. Ho vo rí me o nepretrži tom

kompro mi se. Zo širšie ho
poh¾a du: kde je pod¾a vás
par ke ta pre odbo rá rov v na -
šich podmienkach a èo mož -
no po va žo va� za jednoznaènú
par ke tu za mestná va te ¾a? Pý -
tam sa pre to, le bo som sa
stre tol aj s riadia ci mi pra -
covníkmi, kto rí mi „off re -
cording“ po ve da li, že Lit va,
te da OZP pchá nos aj do ve cí,
do kto rých sa od bo ry ne ma jú
èo sta ra�…

Je to vlastne otáz ka pri ja tia
spo lu zodpo vednosti OZP za vý -
voj v po lí cii, kto rý tu je. Zo stra -
ny nášho od bo ro vé ho zvä zu by
bo lo ve¾mi ne zodpo vedné, ke by
sme za mestná va te ¾o vi iba na -
ná ša li po žia davky a nepri -
chádza li zá ro veò aj s návrhom
na rieše nie konkrétne ho pro blé -
mu, na kto rom sa zhodne me, že
si rieše nie vy ža du je. To je otáz -
ka kva li ty spo lu prá ce. Ne mô že -
me by� tí, èo diktu jú a žiada jú,
spo luprá ca je aj o ve do mí spo -
lu zodpo vednosti za bu dúcnos�
Po li cajné ho zbo ru. Ma -
nažmenty, te da ve de nia re zor tu
a po lí cie sa èa som me nia, ale
Po li cajný zbor tu ostá va. A ak je
správne nasme ro va ný, je to bu -
dúcnos� pre všetkých za -
mestnancov. Po tia¾ je to na ša
par ke ta. Konkrétne perso nálne
rozhodnu tia: tam si neoso bu je -
me prá vo rozho do va nia, ale ak
má me po znat ky o zlej kva li te
prá ce, tak cí ti me zodpo vednos�
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(Pokraèovanie na strane 3)

Na pra hu no vé ho ro ka ho vo rí me s predse dom OZP v SR Mi rosla vom Litvom

Pokra èo va� v trende sta bi li zá cie

Kolektívne zmluvy pre obèianskych zamestnancov podpísané
Vedúci služobného

úradu MV SR Martin
Čatloš a predseda Odbo-
rového zväzu polície v SR
Miroslav Litva podpísali
12. januára 2009 kolektív-
ne zmluvy pre zamest-
nancov v štátnej službe i
pre zamestnancov vo
verejnom záujme. 

Viac podrobností z
vyjednávania v rozhovore
s Mariánom Magdoškom.
Plné znenie oboch zmlúv
nájdete vo vnútri čísla.

(Pokraèovanie na strane 2)



1. ja nuá ra 2009 na do bú da
úèinnos� no vý zá kon o pre vencii
kri mi na li ty, kto rý vy medzu je
orga ni zá ciu a pô sobnos� orgá -
nov ve rejnej mo ci v ob las ti pre -
vencie kri mi na li ty. Pô so be nie
orgá nov v rám ci pre vencie ne -
bo lo doteraz le gisla tívne upra -
ve né a fun go va lo na bá ze dob-
ro vo¾nosti. Zá kon prispe je k vy -
vá že nejšie mu vz�a hu pre vencie
a repre sie v rám ci kon tro ly kri -
mi na li ty.

V rám ci MV SR za ène fungo -
va� Informaèné cent rum na boj
pro ti obcho do va niu s ¾uïmi a
pre venciu kri mi na li ty, kto ré bu -
de spra cú va� a posky to va� úda -
je o kri mi na li te od orgá nov ve -
rejnej mo ci. Sústre ïo va� sa bu -
de na úda je sú vi sia ce s rôzny mi
for ma mi trestnej èin nos ti obcho -
do va nia s ¾uïmi.

Zá kon zá ro veò sta no vu je
pra vidlá na za bezpe èe nie ra cio -

nálne ho fi nanco va nia pro jektov.
Na pre ventívne pro jek ty schvá -
le né Ra dou vlá dy pre pre venciu
kri mi na li ty bu de posky to va� do -
tá cie obvodný úrad v síd le kra -
ja, na pro jek ty schvá le né prí-
slušným re zortom ju po skyt ne
re zort. Do tá ciu bu de mož né
poskytnú� najviac do 80 percent
predpokla da ných vý davkov pro -
jek tu to mu, kto preu ká že, že má
na fi nanco va nie pro jek tu za -
bezpe èe ných as poò 20 percent
fi nancií z iné ho zdro ja ako zo
štátne ho roz poè tu. Na pro jekt v
príslušnom rozpoèto vom ro ku
mož no poskytnú� do tá ciu len
raz

Do tá cie ne dosta nú napr.
štátne orga ni zá cie, žiada te lia v
likvi dá cii, s ne doplatka mi na
poistnom ale bo po ru šo va te lia
zá ka zu ne le gálnej prá ce. Na
poskytnu tie do tá cie nie je práv-
ny ná rok. 
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Zda lo sa, že de ti
jed nej z nitrianskych
ma terských škôl
zosta nú v tom to ro -
ku bez mi ku lášskej
ná dielky. Pripra ve né
ba líè ky im v no ci zo
stre dy 3. de cembra
na štvrtok 4. de -
cembra ukra dol ne -
zná my zlo dej. Ne -
ziste ným predme -
tom vy pá èil ok no na
bu do ve ma terskej
ško ly a vlá mal sa
dnu. Okrem rá dio -
magne to fó nu a
rýchlo varnej kanvi ce
ukra dol zo škôlky
rôzne kance lárske
po môcky, èistia ce
prostriedky a detské
hu dobné ná stro je. Z
ob jek tu si odnie sol
aj mi ku lášske ba líè -
ky, kto ré bo li pripra -
ve né pre de ti.

Sprá ve ma terských škôl
vznik la ško da vo výške 5 000
Sk (165,97 eur), in for mo va la
ho vorky òa Kraj ské ho riadi -
te¾stva Po li cajné ho zbo ru v
Nitre Bo že na Bruchte ro vá. Po lí -
cia za èa la vo èi nezná me mu zlo -
de jo vi trest né stí ha nie pre pre -
èin krá de že vlá ma ním. Za ten to
èin mu hro zí v prí pa de do ká za -
nia vi ny trest odòa tia slo bo dy
na dva ro ky.

Po li caj ti v Nitre sa však roz -
hod li zastú pi� Mi ku lá ša. Pre de ti

ma terskej ško ly na Ore cho vom
dvo re, kto rú ne zná my zlo dej
vykra dol, pripra vi li mi ku lášske
ba líè ky a po po ludní im ich odo-
vzda li. „Fi nanèný mi prostriedka -
mi na za kú pe nie slad kos tí pri-
spel Od bo ro vý zväz po lí cie v
SR. Ba líè ky pripra vi li po li cajtky
Odde le nia ko mu ni ká cie a pre -
vencie Kraj ské ho riadi te¾stva
Po li cajné ho zbo ru,“ uviedla je ho
ho vorky òa Bo že na Bruchte ro vá.

(TASR, 5. 12.2008)

Zlo de ji obra li de ti o mi ku lášske darèe ky

pro testné ho od bo ro vé ho zhro -
mažde nia ur èil na deò tesne
pred hla so va ním poslancov. Na
ma ni festá cii sa zú èast ni li
zástupco via oko lo 130 od bo ro -
vých orga ni zá cií z ce lej Euró py,
sil né zastú pe nie ma li aj de le gá -
cie Euro COP–u. Po chod Štras-
burgom mal urèe nú dåžku asi
pä� ki lo metrov až k bu do ve
Európske ho par la men tu. Niesli
sme heslo Lepšie práva, nie
dlhší pracovný čas. Bo lo ve¾mi
chlad no, ale neprša lo. Pred par-
la mentom sa po tom ko na lo mo -
hut né pro testné zhro mažde nie.
Ma lo zrejme svoj úèi nok, pre to -
že Európsky par la ment na dru -
hý deò ve¾kou väèši nou hla sov
smerni cu za mie tol. Bo li sme hr -
dí na to, že sme sa na ma ni -
festá cii moh li zú èastni� a do -
konca sa aj nám do sta lo tej cti

nies� èel ný tran spa rent, keïže
ho niesli zástupco via všetkých
zú èastne ných kra jín. Bo lo to
ve¾mi zaují ma vé stretnu tie s

repre zentantmi najrozma ni -
tejších pro fe sií z mno hých kra jín
Euró py, tak že sme únavnú ces -
tu na ta kú dia¾ku vô bec ne ¾u to -
va li. Ško da len, že orga ni zá to ri
zvo la li mí ting dos� na rýchlo,
inak sa ho moh lo zú èastni� viac
èle nov OZP.

l Pred nieko¾ký mi dòa mi
predse da OZP podpí sal s ve -
dú cim slu žobné ho úra du MV
SR v zastú pe ní mi nis tra ko -
lektívne zmlu vy pre štátnu a

ve rejnú služ bu na rok 2009.
Ako pre bie ha lo ko lektívne vy -
jedná va nie opti kou hlavné ho
vy jedná va èa?

V prípra ve sa dodrža li zá kon -
né le ho ty. Zá sadnú vý hra du
má me len jed nu, že sa zno va
ne po da ri lo vy hodno ti� plne nie
ko lektívnych zmlúv za uply nu lý
rok. Pre bu dúcnos� už na tom
bu de me striktne trva�, na te raz
sme ne po cho di li. Ne ho vo rím, že
sa zmlu vy ne dodržia va jú, väèši -
na bo dov bo la exaktne naplne -
ná, ale sú niekto ré pro blé mo vé
okru hy, kto rým by sme sa chce li
ve no va�. V každom prí pa de už v

tom to ro ku chce me de tailne vy -
hodno co va� plne nie ko lektívnej
zmlu vy, bu de to predme tom ro -
ko va nia na šich orgá nov.

l Èo je v ko lektívnych
zmlu vách no vé?

V tom to ro ku sa KOZ po da ri -
lo do siahnu� vyššiu va lo ri zá ciu a
vzrástla aj hod no ta gastro -
lístkov. Ko neène sa nám po da ri -
lo odstrá ni� aj diskri mi ná ciu
èasti za mestnancov, keï sme
do siahli vy rovna nie výš ky ná -
hra dy za do èasnú pra covnú
neschopnos� v oboch dru hoch
slu žieb. To osobne po va žu jem
za najpodstatnejšiu zme nu. Ko -

lektívne zmlu vy za kotvu jú aj
ma xi málnu výš ku príplatku za
sta rostli vos� a riade nie mo to ro -
vé ho vo zid la od 1. jú la. Zme nu
ešte mu sí odobri� no ve la zá ko -
na a konkrétny spô sob si do -
hodnú od bo ry pria mo so za -
mestná va te¾mi v jed not li vých
roz poè to vých orga ni zá ciách
pod¾a dispo ni bilných zdro jov.
Ide o kom pro mis, keïže eko no -
mic ké podmienky orga ni zá cií
nie sú celkom rovna ké. Po da ri lo
sa nám tiež zvý ši� príspe vok za -
mestná va te ¾a na dô chodko vé
pri poiste nie, tak že za mestná va -
te¾ bu de prispie va� su mou 600
Sk – v pre poète ne ce lých 20
eur.

l Sú ne ja ké po žia davky zo
stra ny odbo rov, kto ré sa ne -
po da ri lo vy ro ko va�? Ste spo -
kojní?

V niekto rých prí pa doch sme
ne po cho di li. Na vr ho va li sme
napríklad pre ro kú va nie osob-
ných príplatkov s odbormi, na -
po kon sme sa do hod li inak. Po -
dobne ako je to u po li cajtov, aj
pre štátnu a ve rejnú služ bu bu -
de vy da ný predpis, kde sa tieto
ve ci vy rie šia. Na prípra ve pred-
pi sov sa bu de me po die ¾a�. Tak -
že spo kojní nie sme ni kdy, ale
opä� sa nám po da ri lo po su nú� o
èo si ïa lej. Vždy ide o kom pro -
mis dvoch strán a h¾a da nie
mož ných hra níc. Ko niec kon-
cov, ko lektívne zmlu vy sme ma li
podpi so va� už vla ni, ale prá ve
pre niekto ré otvo re né bo dy sa
vy jedná va nie predåži lo.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Lepšie práva, nie dlhší pracovný èas

O�štrnga�ní…
„No, tak to pred dvadsia ti mi

rokmi sme štrnga li k¾ú èikmi na
ná mestiach, a te raz ide me
štrnga� drob ný mi vo vrecku,“
vzdy chol si pri pi ve pán Mi šo,
dvor ný fi lo zof na šej par tie, po -
vo la ním zá moèník. Mal èo po -
ve da�, odštarto va ná váš ni vá
de ba ta na té mu euro ne ma la
konca. Prebra lo sa všetko
mož né, poènúc spô so bom
no se nia mešte ka s drob ný mi
na kr ku èi na opas ku. (èes ký
va ri ant: „pyt lík pøi pyt lí ku“.) Na
rad do šli aj opodstatne né
úva hy o zby toènosti jed no– a
dvoj– cento vých min cí. Po tom
sme prebra li slango vú termi -
no ló giu, le bo „ki lo“ už asi ne -
bu de „ki lo“, veï je to ko pec
pe òa zí. A s „litrom“ sa vlastne
ani nestretne me, tak èo. Jed -
nu pä�stoeu ro vú ban kov ku
ne chal ko lo va� ma ji te¾ krè my,
aby sme si ju as poò ohma ta -
li… Ïalší z par tie mienil, že
euro je ve¾mi dob ré na dlžo -
by, le bo inak znie, keï po -
vieš, že nieko mu dlhu ješ tri ti -
síc ko rún, a inak, keï len
stov ku… Zo slango vých
názvov no vej me ny sa nám
najviac pá èi li „ju roš“, „ju ro še“,
le bo sa to po do bá na groš,
gro še. Pá èi la sa aj odro da „ju -
ráš“, „ju rá še“, le bo za sa pri po -
mí na jú Ju dá ša. Fi lo zof Mi šo
pri dal, že tak ne ja ko sa vo lal
ten kôò v rozprávke Tri orie-
šky pre Po po lušku. ¼u dia to -
ho pri pi ve natre pú… Faktom
ale je, že so slo vom „euro“ sa
aj triezve mu slo ven ské mu ja -
zy ku zle na rá ba…

No, èo už, zvyk ne me si.
Keï si zvyk li mi li ó ny ne -
meckých ba bi èiek, zvlád ne me
to aj my! Na vy še sme zisti li,
že dnes sa už prehra bo va� v
drob ných nie je žiadna han ba,
ale ne vyhnutnos� aj pre bo ha -
tých. Drob né zra zu ma jú ce -
nu…

Tak to po zi tívne orien to va ní
sme ve se lo zaštrnga li drob ný -
mi a da li si ešte jed nu run du.
Pi vo tu v šen ku sto jí tak
èudne 66 centov a pri run-
dách kla die vy so ké ná ro ky na
zna los� ma lej, nieke dy i ve¾kej
ná so bil ky. Za tia¾…         (er)

(Pokraèovanie zo strany 1)

Wüstenrot: Stá le sa
mož no vý hodne poisti�

Vzh¾a dom na po èet né
otáz ky èle nov upo zor òu je me,
že možnos� poiste nia zodpo -
vednosti za ško du spô so be nú
pri vý ko ne po vo la nia v
pois�ovni Wüstenrot pla tí až
do odvo la nia. Ná vr hy zmlúv a
poistné podmienky sú do stup -
né na intra ne to vej stránke
OZP SR.

(red)

No vý zá kon o pre vencii kri mi na li ty

O Z N A M
Ozna mu je me, že Obvodné

odde le nie Po li cajné ho zbo ru v
Bra tisla ve I Sta ré Mesto stred
a Od bor skrá te né ho vy šetro -
va nia Bra ti sla va Sta ré Mesto
– stred sa pres�a ho va lo z
Obchodnej uli ce è. 52 v Bra -
tisla ve na Štú ro vu uli cu è.15 v
Bra tisla ve I. Te le fo nic ký kon -
takt na stá lu služ bu OO PZ v
Bra tisla ve I Sta ré Mesto –
stred je 09610 31706.

(KR PZ Bra ti sla va)

© Ian Velleman



Ak zrod „akciovky“ po ve die k
ïalšie mu skva litne niu slu žieb
pre dovšetkým pre tých, pre kto -
rých bo la zria de ná, te da najmä
pre po li cajtov, bu de me môc�
zatlieska�. Na opak, kaž dá chy -
ba v postu pe vr cho lo vé ho ma -
nažmentu sa mô že kru to vy -
pomsti� nielen na za -
mestnancoch, ale najmä na pa -
cientoch, kto rým štát ga ran tu je
vy so kú kva li tu zdra votníckych
slu žieb, pre to že od nich pri vý -
ko ne služ by ve ¾a žiada.

Strážcom vý vo ja má by� v
každom prí pa de do zorná ra da,
zlo že ná zo zástupcov za -
mestná va te ¾a (zria ïo va te ¾a) i
za mestnancov. Ak za -
mestnancom ne moc ni ce zá le ží
na kva li te slu žieb, kto ré po sky -

tu je, ma lo by by� aj v záujme
kaž dé ho z nich, aby si svo je
prá va a per spek tí vu ïalšie ho
pro fe sio nálne ho uplatne nia
ve¾mi dôsledne strá žil. A nielen
to. V do zornej ra de by mal by�
as poò je den èlo vek, kto rý bu de
strá ži� záujmy pa cientov z ra dov
príslušní kov PZ. Pre to je dô le ži -
té, aby do zorná ra da ma la kva -
litné zastú pe nie z oboch strán.
V tom je aj inge rencia OZP v
SR jas ná.

Pred Viano ca mi ta mojšia od -
bo ro vá orga ni zá cia (ne patrí do
OZP v SR, ale do SLO VES–u)
zor ga ni zo va la vo¾by dvoch za -
mestnancov do do zornej ra dy.
Ten to akt však spo ji la s vianoè-
ným stretnu tím, èo z h¾a diska
predpokla da nej úèas ti ne bol

najhorší spô sob, v pra xi sa však
neosvedèil. Je dá leò na ul. Fra -
òa Krá ¾a nie je priesto ro vo

vhod ná ani na po dá va nie obèer-
stve nia pre ta ký po èet osôb, nie
ešte pre vo¾by. Ve ¾a ¾u dí sa dov-

nútra na urèe nú ho di nu ani ne -
do sta lo. Dru hou chy bou bo lo,
že za mestnanci ne bo li vopred

obozná me ní s vo lebným po -
riadkom, kto rý mal – pod¾a mòa
– kaž dý za mestna nec dosta� v
pri me ra nom predsti hu v pí -
somnej forme. Predsedníèka
ZO Ka mi la Tonko vá ho však len
èí ta la v hurha ji preplne nej je -
dálne. Väèši na ¾u dí ne ma la
šancu po èu� a po cho pi�, èo èí ta,
a mno hí z nich vlastne ani ne -

ma li o vo¾by záujem, pre to že
„prišli na ka pustni cu“. Zda lo sa,
že väèši na z prí tomných ani
vopred ne ve de la, kto vlastne
kan di du je, ne ma la èas po -
rozmýš¾a� nad vhodnos�ou kan-
di dá tov. Nuž a vy dá va nie vo -
lebných lístkov sa zor ga ni zo va lo
pri sto lí ku na chodbièke opro ti
vý �a hu, te da v podmienkach,
kto ré sú pri ta komto vážnom – a
pre za mestnancov na najvýš dô -
le ži tom akte – už naozaj ne -
dôstojné.

Súhrn týchto prí èin mož no
viedol k dôsledku, že sa vo lieb
ne zú èast nil nadpo lo vièný po èet
za mestnancov, vo¾by bo li ne -
plat né. Z to ho mož no sú di�, že
èas� za mestnancov ne bo la o
vo¾bách dopre du in for mo va ná,
ale bo jedno du cho ne po va žo va li
svo ju úèas� na tom to akte za
ne vyhnutnú. Jed no i dru hé je
chy ba, kto rá sa mô že vy pomsti�.
Ak sa to tiž za mestna nec ne zau -
jí ma o využi tie svojho ele -
mentárne ho prá va vybra� si
tých, kto rí ho ma jú zastu po va� v
kontakte so za mestná va te ¾om a
kontro lo va� chod akcio vej spo -
loènosti, ne má neskôr mo rálne
prá vo èo ko¾vek kri ti zo va�.

(on)
Snímka au tor
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otvo re ne, transpa rentne na to
upo zorni�. Princí pom je ne -
podpo ri� da re báctvo, nekva li tu
prá ce a kliente lizmus aké ho -
ko¾vek dru hu. Od bo ro vý zväz
ne mô že nahra di� riadia cu štruk-
tú ru, a ani ne má ta kú ambí ciu.
Ale na dru hej stra ne to, èo sa
na pra co visku de je, je aj odra -
zom to ho, ako riadia ca štruktú ra
pre sadzu je objektívne záujmy a
na èú va hla su za mestnancov.
Za mestná va te¾, kto rý cí ti zodpo -
vednos�, mu sí oce ni� spätnú
väzbu, pre to že na kva litné ria-
de nie potre bu je kaž dý ma na žér
èo najlepšie, na júplnejšie infor-
má cie. Tak to fungu jú všetky
úspešné pod ni ky v Euró pe i
inde. Tre ba sa vzá jomne po èú -
va�, rešpekto va� a vybra� najlep-
šie rieše nie. Za tia¾ sme sa vždy
do hod li. Sa mozrejme, že roz-
hodnu tie je na zodpo vednom
ma na žé ro vi. Následne je však
rovna ko lo gic kou po žia davkou
aj zodpo vednos� ma na žé ra za
zlé rozhodnu tie.

l Popri utvá ra ní lep ších
podmie nok pre prá cu po li -
cajtov ve de nie re zor tu sú -
bežne upo zor òu je na to, že
kaž dý prehre šok po li caj ta
ohro zu je dô ve ry hodnos� ce lé -
ho Po li cajné ho zbo ru. Za ži li
sme aj v uply nu lom ro ku pár
bezpre ce dentných trest ných
èi nov príslušní kov PZ. Ta ké to
ex ce sy sa ne da jú eli mi no va�
úplne, ale je potrebné o to ne -
ustá le usi lo va�. Kde je miera
zodpo vednosti riadia ce ho
pra cov ní ka za vy bo èe nie pod-
ria de né ho?

Pod¾a môjho ná zo ru zlepše -
nie na sta lo aj v tejto ob las ti.
Dru há vec však je, že pri ja tie
opatre ní ešte ne zna me ná oka -
mži té zlepše nie. Ale mys lím si,
že opatre nia, kto ré sú pri ja té, sú
posta èu jú ce na to, aby sa z h¾a -
diska vy bo èe ní po li cajtov nestá -
va li ne ja ké väèšie chy by. Ide,

sa mozrejme, o chy by jednotliv-
cov. A bu dem rád, keï to tak
zosta ne. Po kia¾ ide o ma -
nažment, dlho do bým cie¾om je,
aby prá vo mo ci bo li vy vá že né
zodpo vednos�ou a aby aj pre
ma nažment bo li vytvo re né zod-
po ve da jú ce podmienky, to zna -
me ná, aby ma li priestor pre kva -
litné riade nie. A to je u nás té -
ma, kto rá sa vy ví ja. Ne mô žem
po ve da�, že dnes sme na kon ci
tej ces ty, že už je všetko sto -
percentné. Ale mô žem po ve da�,
že po me ry sa me nia. V mi nu lo -
roènej ko lektívnej zmlu ve sme
pri ja li zá sa du, že pre za mestná -
va te ¾a sú na še sta no viská zá -
väzné pri posky to va ní vý ni miek
z ka riérne ho po stu pu. Mys lím si,
že to bol dob rý krok. Ve die to k
zodpo vednosti aj náš od bo ro vý
zväz, a ve die to k zodpo -
vednosti aj po li cajtov, kto rí tre -
bárs ne ja via záujem o  ka riérny
po stup a tým sme vlastne
úspešne zavàši li disku siu o
transpa rentnosti ka riérne ho po -
stu pu v podmienkach Po li cajné -
ho zbo ru. Èi že ten to trend tre ba
rozví ja�. V mi nu los ti sme ma li
pro blé my aj z to ho h¾a diska, že
ne bol záujem o vstup do Po li -
cajné ho zbo ru. Prá ve z dô vo dov
ne dosta toèné ho odme òo va nia.
Ne ho vo rím, že sme ten to pro -
blém už de fi ni tívne odstrá ni li,
ale zá sadná ná pra va na sta la
uplatne ním no vé ho sys té mu
odme òo va nia. A to, èo potre bu -
je me rieši� v ïalšej eta pe, je ak -
ti vi ta po li cajtov z h¾a diska ka -
riérne ho rastu. Aby ¾u dia po stu -
po va li zdo la na vyššie miesta,
kto ré sú zodpo vednejšie, ná -
roènejšie, to je podmie ne né nie
diplo ma mi, ale pe niazmi. Potre -
bu je me do la di� dosta toènú mo ti -
vá ciu medzi niekto rý mi stupòa -
mi ka riérne ho rebríèka. Na dru -
hej stra ne ma li by sme za medzi�
vstup ¾u dí do PZ, kto rí by už na
za èiatku na stu po va li na vyššie
prieèky, a to bez skú se ností a

pozna nia prá ce na tých niž ších
stupòoch prá ce.

l Rok 2009 vo vše obec -
nos ti ne za èal dobre. Mys lím
si, že té za „udrža� a skva litni�
so ciálne isto ty za mest -
nancov“ vô bec ne bu de prázd -
na frá za, ale vážna úlo ha. Už
sme za re gi stro va li ná vr hy do -
konca z prostre dia úra du vlá -
dy, do tý ka jú ce sa existencie
nášho oso bitné ho úètu, kto ré
by v prí pa de reali zá cie plne -
nie tejto úlo hy ve¾mi vážne
ohro zi li…

Èo na to po ve da�? Jed ná sa
o ne podlo že nú myšlienku
jedné ho po radcu, niè ne rie šia ci
nezmy sel. Ta ké to úva hy sú
ve¾mi ne zodpo vedné. Sme v
zho de so za mestná va te ¾om,
náš sys tém so ciálne ho za -
bezpe èe nia po li cajtov má zdra -
vý zá klad a tre ba ho len vy -
lepšo va�, urèi te nie ohro zo va�
ne podlo že ný mi predsta va mi.

l Mi mo cho dom, za sa sa
koncom ro ka obja vi li „za ru èe -
né“ informá cie o zvý še nom
odcho de po li cajtov do výslu -
ho vé ho dô chodku.

Vý voj v Po li cajnom zbo re je
úplne normálny, vieme približne
o 660 žiadostiach ku konca ro -
ka, èo je do konca me nej ako
dlho do bý prie mer odcho dov za
je den rok. Si tuá cia je úplne nor-
málna.

l Èi že ak zhrnie me zá me ry
pre ten to rok?

Ve rím, že sa ko neène po da rí
naplni� sta vy po li cajtov a že bu -
de pokra èo va� trend sta bi li zá cie.
Mys lím si, že vla ni sa utvo ri li
dob ré podmienky pre po li cajtov
a bu dem rád, ak sa naplnia
dob rý mi výsledka mi prá ce, aby
dô ve ry hodnos� po lí cie v oèiach
obèa nov tr va lo rástla. To je ve -
cou úplne všetkých príslušní kov
na tom – kto rom konkrétnom
poste. OZP v tom urèi te bu de
ná po moc ný.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

(Pokraèovanie zo strany 1)

Pokra èo va� v trende sta bi li zá cie

Ne mocnièná ak cio vá spo loènos� má za se bou pr vé kro ky, po zor na preš¾a py

To to nie je správny spô sob
Z�bra�tislavskej�Ne�moc�ni�ce�s�po�likli�ni�kou�MV�SR�vznik�-
la�ak�cio�vá�spo�loènos�.�Aku�rát�za�èí�na,�èlo�vek�ne�mô�že
èa�ka��zá�zra�ky.�A�vieme,�èo�bu�dú�cu�Ne�mocni�cu�sv.�Mi�-
cha�la�èa�ká…�Isté�len�je,�že�pre�chod�ce�lé�ho�re�zor�tu�(a
nielen)�zna�me�na�jú�zdra�votnícke�služ�by�ve¾mi�ve�¾a,�sú
do�slo�va�ži�votne�dô�le�ži�té.

V extrémnej tla èe ni ci na chodbièke re zortnej ne moc ni ce pa no -
val pri vy dá va ní vo lebných lístkov cha os. V ta kých podmienkach je
�ažké dba� na re gu lárnos� vo lieb zástupcov za mestnancov do do -
zornej ra dy.

Poistenci SZP, a.s. nebudú v
Odbornom detskom liečebnom
ústave Trávnica platiť poplatok
vo výške 50,- Sk/deň pobytu za
sprievod poistencov poisťovne
vo veku do 3 rokov, ani popla-
tok vo výške 100,- Sk/deň poby-
tu za sprievod poistencov pois-
ťovne vo veku od 3 rokov.

Kúpele Turčianske Teplice
Každý poistenec SZP, a.s.,

ktorý je na kúpeľnej liečbe v
kúpeľoch Turčianske Teplice,
obdrží voľnú vstupenku na 1
vstup na 3 hodiny zdarma do
areálu - SPAAQUAPARK.

Zľavy na produkty
MedPharma

Poistenci SZP, a.s. majú po
predložení preukazu poistenca
nárok na 15% zľavu na vybrané
produkty spoločnosti MedPhar-
ma v lekárňach Dr. Max. Pro-
dukty, na ktoré sa zľava vzťa-

huje ako aj adre-
sy lekární nájdete
na našej interne-
tovej stránke
www.szp.sk.

10% zľavu na vstup do von-
kajších bazénov Thermal parku

Bešeňová získate, ak sa pre-
ukážete preukazom poistenca
SZP, a.s. a identifikačným
dokladom.

Poistenci SZP,
a.s. majú 10%
zľavu pri zakúpe-
ní jednorazového
vstupu do

Rekreačného komplexu Vadaš
Thermal.

Keď sa preukážete preuka-
zom poistenca SZP, a.s. získa-
vate 10% zľavu pri vstupe do
relax centra Trenčín.

A stále platí už rozšírená 

Emma Crystal, s.r.o.

V optikách Emma Crystal,
s.r.o. môžu poistenci SZP, a.s.
využiť 10% zľavu z ceny diop-
trických a slnečných okuliarov
po preukázaní sa preukazom
poistenca SZP.

Ďalšie výhody pre poistencov SZP, a.s.

Od 30.októbra 2008 začal po slovenských tratiach premá-
vať rušeň vo farbách Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s.
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l Rok 2007 sa pre vás jed-
noznaène niesol v zna me ní
Schenge nu. Ako by ste ozna -
èi li rok 2008?

Tých prio rít bo lo viac. Ak
zaènem od vnú torných ve cí
nášho re zor tu, tak to bol rok sta -
bi li zá cie Po li cajné ho zbo ru, rok
zmien v odme òo va ní a mo ti vo -
va ní po li cajtov do ïalšej prá ce.
Uká za lo sa, že po urèi tých pro-
blé moch, kto ré vždy spre vádza -
jú no vé ve ci, sa na po kon na ro -
di lo krásne a zdra vé die�a, kto ré
bu de dlho ro bi� ra dos� po li -
cajtom v po ci te, že sú lepšie
ohodno te ní za svo ju prá cu. Po
odbornej stránke sa mô že me
te ši� z to ho, že sa nám da rí v
ob las ti kri mi na li ty v ta kých
èíslach, kto ré sú nespo chybni -
te¾né. Ma li sme me nej vrážd,
me nej lú pežných pre padnu tí,
do siahli sme ve¾mi dob ré vý -
sled ky v zní že ní po è tu krá de ží
mo to ro vých vo zi diel a v krá de -
žiach vlá ma ním. Kri mi na li ta je
na ústu pe a po li caj ti si naozaj
zaslú žia po chva lu za mi mo -
riadne kva litný vý kon, kto rý
odviedli v uply nu lom ro ku. Sa -
mozrejme, je tu aj množstvo
prob lé mov, aj v ra doch po li -
cajtov sa nájdu èierne ov ce a
kaž dé ta ké to vy bo èe nie jedno-
tlivca spo chybní dô ve ru obèa -
nov k ce lé mu Po li cajné mu zbo -
ru. Pri po ète 21–ti síc po li cajtov
sa ne dá po dob ným exce som
celkom vyhnú�, ale mys lím si, že
po dob né pro blé my ma jú z èa su
na èas aj vyspe lejšie kra ji ny,
Ne mecko èi Francúzsko. Ke by
sa ta ké to ve ci nestá va li, ne bo la
by potrebná inšpekcia, pri tom ju
má kaž dý európsky po li cajný
zbor. Neostá va, len bo jo va� pro -
ti ta kýmto pre ja vom a som rád,
že sa nám vlastný mi si la mi po -
da ri lo rozmo ta� to klbko po li -
cajné ho gangu z uply nu lých ro -
kov, bol to ve¾mi úspešný zá -
krok. Te da aj z tohto poh¾a du
hod no tím uply nu lý rok úspešne.

l Oce òu jem, že v re zorte
neskrý va te preš¾a py, informu -
je te o nich ve¾mi otvo re ne a
najmä po ho to vo.

Do ka zu je me ostatným ko le -
gom, že na ne poctivcov v ra -
doch po lí cie na po kon vždy
dôjde, že má me si lu sa s ta ký -
mi to javmi vyspo ria da�.

l No vý zá kon o cestnej
pre mávke pod¾a ná zo ru mno -
hých ešte viac otvá ra mož -
nos ti pre ko rupciu po li cajtov
pri vý be re po kút v ho to vos ti.
Zdie ¾a te tieto oba vy?

Má me nieko¾ko mož nos tí v
bo ji pro ti ko rupcii po li cajtov a
pri púš�am, že stá le sú to ve ci do
disku sie. V mi nu los ti, keï vo diè
do stal po ku tu a pri šiel o vo -
dièský preu kaz, h¾a dal možnos�,
ako po li caj ta popla ti�. Od 1.
februá ra má možnos� zapla ti�
tú to vy so kú èiastku le gálne a
mám po cit, že je to pre obe stra -
ny èistejšie.

l Ešte za èias mi nis tra
Šimka sa ho vo ri lo o potre be
zba vi� po li cajtov na uli ci mož -
nos ti prís� do sty ku s ho to -
vos�ou.

Ide me skôr ces tou transpa -
rentnosti priestupko vé ho ko na -

nia. Intenzívne pra cu je me na
vy ba ve nos ti vo zi diel špiè ko vou
tech ni kou, kto rá umož ní de -
tailne sní ma� pre jedná va nie
priestupkov na ka me ru so
zázna mom, aby ne moh li vznik-
nú� ni ja ké po chyb nos ti. To to by
ma la by� de fi ni tívna bod ka za
po kusmi o ko rupciu po li cajtov v
te ré ne. Pi lotné pro jek ty v tom to
sme re sa zaènú spúš�a� už ten -
to rok, ve¾ká èas� po li cajných
áut a po li cajtov by ma la by� vy -
ba ve ná elek tro ni kou do ro ku
2010 a ce lý pro jekt tzv. inte li -
gentné ho po li caj ta by sa mal

ukonèi� o rok neskôr. V ko -
neènom dôsledku som však
presvedèe ný, že najlepšou
zbra òou pro ti ko rupcii príslušní -
kov PZ je utvo re nie ta kých pra -
covných a so ciálnych podmie -
nok, aby si po li cajt po riadne
roz mys lel, èi sa mu za pár ko rún
úplatku opla tí risko va� stra tu
sta bilné ho za mestna nia s mno -
hý mi dlho do bý mi so ciálny mi vý -
ho da mi. Mys lím si, že k to mu
spe je me.

l Aj uply nu lý rok bol po -
zna me na ný ma sívnou obme -
nou po li cajné ho auto par ku,
ne bý va lo sa zlep šu je vy ba ve -
nos� jedno tiek tech ni kou, mo -
derni zu jú sa obvodné odde le -
nia, rozbie ha sa prestro je nie
do mo derných, najmä ve¾mi
funkèných rovno šiat a
posledným vážnym, tiež aj
dra hým kro kom je prezbro je -
nie. Už dlho sa o òom rozprá -
va.

Áno, vy ba ve nos� príslušní kov
mo derný mi pišto ¾a mi je úlo hou
pre ten to a ïalší rok. Cí tim to
ako ne vyhnutnos�, mám ta ké
osobné predsavza tie, aby ešte
pred mo jím odcho dom z funkcie
bo li vša de kva litne ob le èe ní po -
li caj ti na dob rých autách a s vý -
kon ný mi zbra òa mi. Na pišto le
pripra vu je me ve rejnú sú �až.
Pra cu je me aj na vý vo ji no vých
slávnostných rovno šiat, kto ré by
tiež ma li prispie� k to mu, aby re -
no mé po li cajtov na ve rejnosti
ïa lej rástlo a aby sa mi vý -
raznejšie cí ti li hrdos� na prísluš-
nos� k Po li cajné mu zbo ru.

l Ve¾ký mi zme na mi prešla
v uply nu lom ro ku hra nièná a
cudzi necká po lí cia v sú -
vislosti so Schenge nom a
zru še ním hra nièných odde le -
ní. Bez má la dve ti síc po li -
cajtov prešlo k iným zložkám.
Ako pre be hol ten to pro ces a
èo pri nie sol?

Na no vo umiesti� ta ké po è ty
príslušní kov ne bo lo jed no du ché,
ale vý sled ky sa uka zu jú, po li -
cajtov v uli ciach je viac a aj vïa -
ka to mu v prihra nièných oblas-

tiach kles la kri mi na li ta – do -
konca aj v Ra kúsku o 16 až 18
percent. Mys lím si, že hra nièná
po lí cia na vý chodnej hra ni ci i vo
vnútro ze mí odvádza dobrú prá -
cu a tí, èo prešli k iným zložkám,
sú vý raz ným po silne ním ka pa cít
po li cajtov tam, kde ich bo lo naj-
viac tre ba, te da v dopravnej a
po riadko vej po lí cií, ale tre bárs aj
na kri mi nálke. Hra nièná po lí cia
aj v zme ne ných podmienkach
pod¾a môjho ná zo ru dobre pl ní
úlo hy, vy so ko po zi tívne sa uká -
za la aj v medzi ná rodnom svetle
pri objasòo va ní ve¾kých kri mi -
nálnych prí pa dov s medzi ná -
rodným prvkom.

l Za všetkým a vša de sú
pe nia ze. Viackrát ste sa vy -
jadri li, že ich mieni te získa va�
pre re zort v ne ma lých obje -
moch aj pre da jom nadby -
toèné ho a ne potrebné ho ma -
jet ku mi nis ter stva. Z ta kýchto
prostriedkov chce te spo lu s
mi nisterstvom ob ra ny naprík-
lad vy bu do va� úplne no vú ne -
mocni cu pre ozbro je né si ly a
záchra ná rov, rozbie ha te pro -
gram by tov pre po li cajtov. Od
1. ja nuá ra je z ne moc ni ce
štátna ak cio vá spo loènos�,
ide o pr vý krok. Transformá -
ciu na akciovky ste však pri-
pra vo va li aj pre re zortné au to -
mo bi lo vé opra vovne, ten to
pro ces sa však za sta vil?

No vá ne mocni ca je pre nás
mi mo riadne dô le ži tá, má sa sta�
ïalším vý raz ným impulzom
skva litne nia za bezpe èe nia nie-
len po li cajtov ale aj ostat ných
zá chran ných zlo žiek a ar má dy.
Je na òu potrebné naozaj ve ¾a
pe òa zí, kto ré mu sí me získa�
pre dovšetkým z vlastných zdro -
jov – te da odpre da jom ma jet ku.
Uro bí me ma xi mum, aby sme
ten to ne potrebný ma je tok èo
najlepšie zú ro èi li, aby to bol pro -
ces úplne transpa rentný a aby
sme vy bu do va li kom plex, kto rý
zne sie aké ko¾vek európske kri -
té riá a vïa ka kva litným služ bám
si získa špiè ko vé re no mé. Je to
môj sen a som rád, že to rozbie -
ha me. Èo sa tý ka na šich auto -
mo bi lo vých opra vovní, ne po va -
žu je me ich za najpodstatnejšie
v rám ci na šich prio rít, ale tiež
rá ta me s transformá ciou na
akcio vú spo loènos�, mu sí me do -
la di� niekto ré de tai ly. Opra vovne
ma jú šancu preu ká za�, že sú
schop né posky to va� kva litné
služ by a v ta kom prí pa de ich bu -
de me ra di prednostne využí va�.
Ale mu sia sa o to sa mi usi lo va�,
pre to že tých po nôs na ich služ -
by bo lo viac ako pochvál a sa mi
mu sia prís� na to, že sme zá kaz -
ní ci ako iní, ho ci sme vlastníkmi.
Za tia¾ sa o spo kojnosti ho vo ri�
ne dá.

l Èi že ne rá ta te s ich pri va -
ti zá ciou?

Nie, re zort ne má záujem na
pri va ti zá cii auto mo bi lo vých
opra vovní.

l Ako chce te získa� pro-
striedky na vý stav bu, resp.
kú pu by tov?

Pla tí to, èo som po ve dal aj v
prí pa de ne moc ni ce, mys lím si,
že na je fektívnejší spô sob získa -
va nia pe òa zí aj na by to vý pro -

gram je vý me na ne potrebné ho
èi nadby toèné ho ma jet ku za by -
ty, prí padne vý hod ný pre daj
tohto ma jet ku a ná sled ná kú pa
by tov. Je to jed na z prio rít. Ne -
viem, èo všetko stih ne me do
konca funkèné ho obdo bia, ale
som presvedèe ný, že po lí cia
potre bu je as poò dve ti síc by tov,
pre to že je to ve¾mi vý znam ný
pr vok sta bi li zá cie príslušní kov.

l Zrejme ïalším medzní -
kom v lanskej èin nos ti re zor -
tu bo la prá ca na zru še ní víz s
USA?

Z poh¾a du medzi ná rodné ho
po kra èo va lo na še úsi lie rozší ri�
mož nos ti vy cesto va nia na šich
obèa nov. Pad li ví za s Ka na dou
a viac ako pol ro ka sme inten-
zívne pra co va li na zru še ní ví zo -
vej po vin nos ti so Spo je ný mi
štátmi ame ric ký mi. Bo lo to
úspešné úsi lie. V histó rii Slo -
ven s ka sa ešte zrejme ne sta lo,
aby nás v krátkom èa so vom
rozpä tí trikrát na vští vil ame ric ký
mi nister vnútra. Výsle dok svedèí
aj o tom, že Slo ven sko si za dva
ro ky vy bu do va lo po ves� se -
riózne ho part ne ra a ga ran ta
bez peè nos ti nielen Slo ven s ka,
ale aj ostat ných európskych
kra jín.

l Bo lo to vcel ku mi lé pre-
kva pe nie, èlo vek ako by do
poslednej chví le ne ve ril. Ale
fajn, že sa tak sta lo. Z èo ho
vás bu de najviac bo lie� hla va
v ro ku 2009?

To ešte naozaj ne viem, skôr
sa te ším, pre to že cí tim po zi tívnu
at mo sfé ru a energiu ¾u dí, chu�
bo jo va� s problé ma mi. Hlavným
zá me rom bu de zrejme bezpeè-
nos� na ces tách. Má me no vý
zá kon, dopravná a po riadko vá
po lí cia do sta la ná stroj. Bu de na
nich uká za�, ako ho do ká žu v
pra xi využí va� tak, aby zá kon pl -
nil hlavný cie¾ – tým je po kles
dopravných ne hôd, najmä po èet
màtvych a zra ne ných. Ve rím, že
sa nám to po da rí, aj keï ná rast
po è tu vo zi diel na na šich ces -
tách v posledných ro koch je
naozaj enormný.

l Po lí cia za bez pe èu je pre
obèa nov množstvo slu žieb
najmä pri vy dá va ní dokla dov
a všetké ho, èo sú vi sí s uží va -
ním mo to ro vých vo zi diel. Úro -
veò týchto slu žieb je ve¾mi
rozdielna a vo vše obec nos ti
nie dob rá. Je tu aj ce lá oblas�
ve rejnej sprá vy, napríklad
služ by pre živnostní kov atï.
Ako zlepši� kva li tu?

Bu du je me spo loèné kontakt-
né pra co viská, aby sa ob èan
na be hal a na èa kal èo najme nej.
Sys tém, aký má me napríklad v
Hu mennom, v Popra de ale bo v
Petržalke, je ve¾mi efektívny a
obèa nia sú spo kojní. To mu to sa
mu sí me ve¾mi zá sadne ve no va�,
oprávne nej kri ti ky je stá le ve ¾a.

Urèi te sa mu sí zme ni� si tuá cia
najmä na dopravných inšpekto -
rá toch, èo je dlho do bá bo ¾aèka.
Napríklad v Bra tisla ve chce me
uro bi� centrálne pra co visko,
zrýchli� a zjedno du ši� služ by pre
na šich da òo vých poplatní kov,
zá sadne sa zme ní si tuá cia aj v
ïalších okre soch.

l Aké má te hlavné zá me ry
v le gisla tí ve?

Po li cajná le gisla tí va je vcel ku
úspešne a z väèšej èasti za na -
mi. Oso bitne si ce ním, že sa
nám ko neène po da ri lo no ve lou
do siahnu�, aby po li cajné úko ny
bo li pro cesné, èo by ma lo sme -
ro va� k zrýchle niu vy šetro va nia
a najmä menšie mu za �a žo va niu
obèa nov opa ko va ný mi návšte -
va mi po lí cie. Ïa lej sa tiež bu de -
me ve no va� so ciálnym a pra -
covným podmienkam na šich
ha si èov záchra ná rov, kto rí by
ma li prejs� ta kou zme nou pla to -
vé ho sys té mu ako po li caj ti. Ro -
bí sa zá sadná obme na tech ni ky,
pra cu je me na tom, aby to bol po
všetkých stránkach špiè ko vý
zbor.

l Va še hodno te nie spo lu -
prá ce s pro ku ra tú rou a so
súdmi?

Mys lím si, že spo luprá ca s
pro ku ra tú rou je ve¾mi dob rá,
pro ku rá to ri sú ná roè ní a je to
dobre, je to náš kontrolný me -
cha niz mus a ich kri ti ka je èas to
oprávne ná. Spo lu s po lí ciou idú
po ve ciach aj ve¾mi pálèi vých –
aj do slo va his to ric kých prí pa dov
– na kto ré tre ba ve¾kú od va hu.
Pevne ve rím, že dô ka zy obsto ja
aj pred ná roè ný mi sudca mi. My
sa mu sí me sna ži�, aby pro ku ra -
tú ra ma la èo najme nej dô vo dov
na kri ti ku prá ce po lí cie.

l Reštrikcia po li cajných
štruktúr v uply nu lých ro koch
spô so bi la, že za nikli aj mno hé
po li cajné okre sy. Te raz sa ho -
vo rí o obno vo va ní pô vodných
územných štruktúr v systé me
tzv. súdnych okre sov. V pod-
mienkach re zor tu vnútra rá ta -
te s ob no ve ním zru še ných
okresných riadi te¾stiev?

Má me pripra ve ný zoznam,
okruh ob no vo va ných riadi -
te¾stiev je v podsta te ur èe ný, len
ešte ne vie me presne po ve da�
èas, ke dy sa tak sta ne. Pra -
covne sa dis ku tu je o okre soch
Ma lac ky, Pieš�a ny, Ska li ca, No -
vé Mesto nad Vá hom, Parti -
zánske, Bá novce nad Bebra -
vou, Ná mesto vo, Re vú ca, Ve¾ký
Krtíš, Kežma rok, Sni na, Ša ¾a a
Ban ská Štiavni ca. Je ešte mož -
né, že sa ten to zoznam rozší ri o
niekto ré ïalšie. Zme ny by ma li
nasta� v pr vých me sia coch tohto
ro ka, pre to že prí tomnos� po li -
cajtov v da nom re gió ne vní ma
ve rejnos� ve¾mi po zi tívne.

(Prevza té z me saèní ka Euro -
re port plus)

Ho vo rí me s podpredse dom vlá dy a mi nistrom vnútra SR Ro bertom Ka li òá kom

„Cí tim po zi tívnu at mo sfé ru a energiu ¾u dí, chu� bo jo va� s problé ma mi“

Nakúpime nové vrtu¾níky?
Po li cajtom pri budne do vrtu¾ní ko vé ho par ku ešte ten to rok šes�

no vých viacú èe lo vých stro jov za 36 mi lió nov eur (1,1 mi li ar dy Sk).
Spo lu by tak moh la po lí cia a ha si èi na pátra nie, ha se nie lesných
po žia rov èi na zá chran né prá ce pri ži vel ných po hro mách použí va�
de sa� funkèných vrtu¾ní kov. Re zort vnútra rá ta s tým, že do sú �a -
že sa prihlá sia s vrtu¾níkmi fir my Au gus ta, Euro copter èi Si korsky

(Prav da, 5. ja nuá ra 2009)



v rámci družobných stykov medzi policajnými zbormi pracovné vo¾no s náhradou
mzdy v nevyhnutnom rozsahu.

20. Zamestnávate¾ zriadi pod¾a potreby centrálnu rozhodcovskú komisiu zlo-
ženú z dvoch zástupcov ministerstva a dvoch zástupcov odborového zväzu za
úèelom riešenia prípadných sporov vzniknutých na základe rozhodnutí sociálnych
komisií o pridelení prostriedkov zo sociálneho fondu na jednotlivé druhy sociálnych
výpomocí.

21. Zamestnávate¾ zriaïuje sociálnu komisiu. V komisii bude zastúpená každá
základná organizácia odborového zväzu jedným èlenom. Zastúpenie zamestná-
vate¾a je v kompetencii štatutárneho orgánu, prièom poèet zástupcov zamestná-
vate¾a je rovnaký ako poèet zástupcov odborového zväzu. Predsedom sociálnej
komisie je zástupca odborového zväzu, tajomníkom komisie je zástupca zamest-
návate¾a. Sociálna komisia rozhoduje o použití prostriedkov zo sociálneho fondu
v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1994 Z. z. o sociál-
nom fonde a o zmene a doplnení zákona è. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v
znení neskorších predpisov a za podmienok stanovených v zmluve. Rozhodnutie
komisie je pre zamestnávate¾a záväzné. Štatutárny orgán môže v odôvodnených
prípadoch pozastavi� rozhodnutie komisie, ak je v rozpore s platnými právnymi
predpismi3).

VI. èas�
Závereèné ustanovenia

1. Zmluvné strany môžu navrhnú� rokovanie o zmene alebo doplnení tejto
kolektívnej zmluvy, o návrhu je druhá strana povinná rokova� do 15 dní od doruèe-
nia návrhu.

2. Zmeny a dodatky tejto kolektívnej zmluvy sa prijímajú iba v písomnej forme.
3. Ministerstvo oboznámi zamestnávate¾ov uvedených v I. èasti, bod 3 obvy-

klým spôsobom s obsahom tejto kolektívnej zmluvy.
4. Odborový zväz oboznámi so znením kolektívnej zmluvy svoje základné

organizácie.
5. Kolektívna zmluva je platná a úèinná dòom jej podpísania. Je záväzná v

dobe jej platnosti aj pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
6. Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. 12. 2009. Jej platnos� sa

predlžuje na obdobie ïalšieho roka, ak pred ukonèením doby platnosti ktoráko¾vek
zo zmluvných strán nepodá návrh na uzavretie novej kolektívnej zmluvy. Táto
kolektívna zmluva stráca platnos� dòom podpísania novej kolektívnej zmluvy.
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, zastúpené ministrom vnútra
SR Robertom KALIÒÁKOM na strane jednej

a

Odborový zväz polície v Slovenskej republike, zastúpený predsedom 
Miroslavom LITVOM na strane druhej

u z a t v á r a j ú
podľa ustanovení zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

v znení neskorších predpisov

KOLEKTÍVNU ZMLUVU
pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
na rok 2009

I. èas�
Všeobecné ustanovenia

1. Táto kolektívna zmluva (ïalej len „kolektívna zmluva“) upravuje vzájomné
vz�ahy 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 všeobecne
záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vz�ahujú na kolektívne vyjednávanie
pod¾a zákona è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní (ïalej len „zákon è. 2/1991
Zb.“) a pod¾a zákonov upravujúcich pracovnoprávne vz�ahy: 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 o odmeòovaní“) a zákona è. 311/2001
Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ïalej len „Zákonník práce“).
Zmluva urèuje rozšírené nároky zamestnancov v pracovnom pomere pri výkone
prác vo verejnom záujme (ïalej len „zamestnanci“ ) vyplývajúce aj z iných všeo-
becne záväzných právnych predpisov, ktorí odišli do dôchodku z útvarov MV SR,
na ktoré sa vz�ahuje táto kolektívna zmluva, platia jej ustanovenia v rozsahu
vymedzenom v príslušných èlánkoch.

2. Kolektívna zmluva je záväzná pre obidve zmluvné strany. Je záväzná pre
zamestnancov, vykonávajúcich práce v pracovnom pomere,  ktorí sú odmeòova-
ní pod¾a zákona è. 553/2003 Z. z., bez oh¾adu na ich príslušnos� k odborovému
zväzu. Na bývalých zamestnancov – nepracujúcich dôchodcov sa vz�ahuje v roz-
sahu vymedzenom v jej jednotlivých èastiach. Nevz�ahuje sa na zamestnancov
pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pome-
ru a dohody o brigádnickej práci študentov.

3. Kolektívna zmluva sa vz�ahuje na všetkých zamestnancov útvarov minister-
stva, zariadení ministerstva a organizácií ministerstva, rozpoètových a príspevko-
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10. Výpovedná doba v súlade s § 62 Zákonníka práce je rovnaká pre zamest-
návate¾a aj zamestnanca a je dva mesiace. Ak je daná výpoveï zamestnancovi,
ktorý odpracoval u zamestnávate¾a najmenej pä� rokov, je výpovedná doba tri
mesiace.

11. Zamestnávate¾ vyplatí zamestnancom, s ktorými skonèí pracovný pomer:
1. Dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm. a) a b) Zákonníka práce

odstupné nad minimálny nárok ustanovený pod¾a § 76 ods. 1 ZP vo výške:
a) jedného funkèného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamest-

návate¾a
nepretržite menej ako pä� rokov,
b) dvoch funkèných platov, ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamest-

návate¾a nepretržite najmenej pä� rokov,
c) troch funkèných platov, ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestná-

vate¾a nepretržite najmenej desa� rokov a dosiahol vek 45 rokov.

2. Výpoveïou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka
práce odstupné nad minimálny nárok ustanovený pod¾a § 76 ods. 1 ZP vo výške:

a) jedného funkèného platu ak pracovný pomer zamestnanca trval nepretržite
u zamestnávate¾a menej ako desa� rokov
b) dvoch funkèných platov ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestná-

vate¾a nepretržite najmenej desa� rokov a dosiahol vek 45 rokov.
3. Výpoveïou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. c)

odstupné vo výške dvanás� násobku funkèného platu zamestnanca.
12. 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 neskoršej dobe, najneskôr však do troch mesiacov po nadobudnutí úèin-
nosti organizaèných zmien, zamestnávate¾ vyplatí zamestnancovi odstupné nad
ustanovený rozsah pod¾a § 76 ods. 1 Zákonníka práce vo výške štyroch funkè-
ných platov.

13. Zamestnávate¾ bude vo¾né pracovné miesta obsadzova� prednostne vlast-
nými zamestnancami, ak o uvedenú funkciu prejavia záujem a budú spåòa� kvali-
fikaèné predpoklady.

14. V prípadoch, v ktorých sa pracovné miesto alebo funkcia obsadzuje na
základe výberového konania, bude do výberovej komisie nominovaný aj zástupca
príslušného odborového orgánu ako riadny èlen výberovej komisie.

15 V súlade s aktuálnymi potrebami zamestnávate¾ umožní zamestnancom
úèas� na vzdelávacích podujatiach za úèelom prehåbenia kvalifikácie. Úèas� na
tomto vzdelávaní sa považuje za výkon práce, za ktorú prislúcha zamestnancovi
mzda. Ïalšie náklady spojené týmto štúdiom hradí zamestnávate¾.

16. Pracovné vo¾no bez náhrady mzdy sa poskytne zamestnancovi nad rámec
ustanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi v prípadoch starostlivosti:

a) o invalidné die�a bez obmedzenia jeho veku, ktoré nemá v trvalej domácej
opatere – dva pracovné dni v kalendárnom mesiaci,
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b) o maloleté die�a – jeden pracovný deò v kalendárnom mesiaci,
c) o zdravotne postihnuté alebo invalidné die�a bez obmedzenia jeho veku,

ktoré má v trvalej domácej opatere – na dobu najviac tri mesiace v kalendárnom
roku,

d) o chorého manžela, druha, družku, rodièa zamestnanca, ako aj rodièa jeho
manžela – druha a starostlivosti o choré die�a zamestnanca, pokia¾ sú tieto osoby
v pooperaènom alebo vážnom zdravotnom stave, vyžadujúcom osobitnú opateru
a preukázané potvrdením ošetrujúceho lekára – najviac pä� pracovných dní v kaž-
dom jednotlivom prípade ochorenia, prièom pracovné vo¾no z uvedených dôvodov
sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov.

17. Pracovné vo¾no s náhradou mzdy sa poskytne zamestnancovi na iný úkon
vo všeobecnom záujme na èinnos� vedúceho tábora pre deti a mládež, jeho
zástupcu pre hospodárske veci a zástupcu pre zdravotné veci, oddielového vedú-
ceho, vychovávate¾a, inštruktora, príp. zdravotníka v tábore, resp. poèas rekreácie
pre deti a mládež organizovanej MV SR.

IV. èas�
Odmeòovanie

1. Od 1. 1. 2009 sa stupnice platových taríf pre zamestnancov zvýšia takto:
a) o 7 % základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo

verejnom záujme, ktorá tvorí prílohu è. 3 zákona o odmeòovaní,
b)  o 5 % osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov,

ktorá tvorí prílohu è. 4 zákona o odmeòovaní,
c) o 5 % osobitná stupnica platových taríf uèite¾ov vysokých škôl, výskumných

a vývojových zamestnancov a  zdravotníckych zamestnancov, ktorá tvorí prílohu
è. 5 zákona o odmeòovaní,

d) o 7 % platové tarify pedagogických zamestnancov, ktoré tvoria prílohu è. 7
zákona o odmeòovaní.

2. Zamestnávate¾ poskytne zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri
dosiahnutí 50 rokov veku vo výške:

a) 50 % jeho funkèného platu pri trvaní pracovného pomeru u zamestnávate¾a
do 5 rokov,

b) 100 % jeho funkèného platu pri trvaní pracovného pomeru u zamestnáva-
te¾a najmenej 5 rokov.

3. V prípade, ak služobný úrad má disponibilné finanèné prostriedky na udele-
nie odmien pre zamestnancov, najskôr udelí odmenu zamestnancovi za vedenie
služobného motorového vozidla. Maximálna výška odmeny je 13,28€mesaène a
patrí zamestnancovi za každý mesiac, v ktorom uvedenú èinnos� vykonával. Kon-
krétnu výšku a spôsob vyplácania odmeny si upravia zmluvné strany v kolektív-
nych zmluvách uzatvorených na úrovni jednotlivých rozpoètových a príspevkových
organizácií.

4. Plat sa bude zamestnancom vypláca� najneskôr v 10. deò nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.

KOLEKTÍVNA  ZMLUVA PREZAMESTNANCOV 
VO VEREJNOM ZÁUJME NAROK2009

5
I.

1) Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 57/2007 o organizačnom po-
riadku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

2) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
3) Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.



vých organizácií ministerstva1) (ïalej len „zamestnávate¾“) okrem Prezídia hasiè-
ského a záchranného zboru, Vzdelávacieho a technického ústavu krízového
manažmentu a civilnej ochrany Slovenská ¼upèa, sekcie verejnej správy a orga-
nizácií zriadených v ich pôsobnosti a na  príspevkové organizácie, ktorých objem
výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je vyšší
ako príspevok z rozpoètu zriaïovate¾a.

4. Zmluvné strany budú vies� jednotlivé útvary a odborové orgány ku kolektív-
nemu vyjednávaniu s cie¾om uzavrie� kolektívne zmluvy na útvaroch pod¾a odse-
ku 3 tejto kolektívnej zmluvy a budú spolu prerokováva� pripravované opatrenia a
zámery, ktoré sa budú dotýka� spoloèných záujmov v oblastiach spolupráce.

5. Odborový zväz bude neodkladne a objektívne signalizova� zamest -
návate¾om vznik sociálneho napätia, jeho príèiny a spolupôsobi� pri ich riešení.

6. Zmluvné strany budú spolupracova� a navzájom sa informova� o svojich sta-
noviskách pri tvorbe právnych predpisov a opatrení, ktoré majú vplyv na pracov-
né, sociálne a ekonomické podmienky zamestnancov. Zamestnávate¾ bude pred-
klada� návrhy právnych predpisov a metodických opatrení na zaujatie stanoviska
odborovému zväzu.

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� odboro-
vým organizáciám a orgánom priestory na pracoviskách, vrátane ich vybavenia na
organizaènú, kultúrnu a vzdelávaciu èinnos� a hradi� náklady spojené s ich
údržbou a technickou prevádzkou vo vopred dohodnutom rozsahu.

3.Na vykonávanie odborárskych funkcií, úèas� na odborárskych schôdzach,
konferenciách zjazdoch a podujatiach odborárskej výchovy poskytne zamestná-
vate¾ zamestnancom pracovné vo¾no pod¾a § 240 Zákonníka práce. Rovnako
poskytne pracovné vo¾no s náhradou mzdy na vykonávanie nevyhnutných a tech-
nických prác spojených s výkonom funkcie v odborovom zväze.

4. Zamestnávate¾ nebude diskriminova� funkcionárov odborového zväzu zastu-
pujúcich zamestnancov za ich námety a kritické pripomienky, prièom bude plne
rešpektova� ich právnu ochranu pod¾a Zákonníka práce.

5.Po ukonèení funkèného obdobia zamestnávate¾ ponúkne uvo¾nenému funk-
cionárovi odborového zväzu vhodné pracovné zaradenie v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

6. Zamestnávate¾ na základe žiadosti príslušného odborového orgánu bez-
platne zabezpeèí výber èlenských príspevkov èlenov odborových organizácií for-
mou zrážky zo mzdy a v pravidelných intervaloch ich odvedie na úèet odborovej
organizácie za predpokladu, že odborová organizácia poskytne zamestnávate¾ovi
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peèovaného priamou zmluvnou formou v stravovacích zariadeniach, ktoré poskyt-
nú miesto na sedenie bez èašníckej obsluhy pre vopred vymedzený poèet strav-
níkov (jedálne v závodoch, družstvách, úradoch alebo iných vymedzených prie-
storoch),

b) sprostredkovate¾skej formy stravovania (gastrolístky) bude nominálna hod-
nota stravného lístka od 1. 2. 2009 vo výške 3,15€€.

9. Zamestnávate¾ môže v závislosti od finanèných podmienok poskytnú� vo
vlastných a zmluvných stravovacích zariadeniach v zmysle platných predpisov
stravu pre nepracujúcich dôchodcov, ktorí odišli na dôchodok z rezortu Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky, za podmienok ako pre zamestnancov.

10. Ak pracovná zmena zamestnanca bude trva� viac ako 11 hodín, zamest-
návate¾ mu zabezpeèí dve hlavné jedlá.

11. Zamestnancovi, ktorý bude vykonáva� prácu nad základný èas alebo pra-
covnú pohotovos� na pracovisku v trvaní minimálne štyroch hodín, zabezpeèí
zamestnávate¾ stravovanie pod¾a podmienok uvedených v bode 9.

12. Zamestnancovi, ktorý požiada zamestnávate¾a o diétne stravovanie a svoju
žiados� doloží odporúèaním odborného ošetrujúceho lekára, bude stravovanie
zabezpeèované sprostredkovate¾skou formou (bod 9 písm. b/).

13. Orientaène 30 % z vytvoreného sociálneho fondu sa vyèlení na stravova-
nie v priebehu výkonu zmien. Tam, kde 30 % zo sociálneho fondu nedosahuje
výšku 0,10 € na jedno hlavné jedlo, sa táto suma upraví presunom z položiek uve-
dených v bode 8 do výšky 0,10 EUR rovnako pri využívaní rôznych foriem stra-
vovania.

14. Zamestnávate¾ môže poskytnú� príspevok na stravovanie zo sociálneho
fondu aj iným osobám, ktoré splnili podmienky nároku na starobný alebo invalid-
ný dôchodok pod¾a osobitného predpisu2), a to pod¾a konkrétnych finanèných mož-
ností.

15. Za úèelom zabezpeèovania doplnkových (nadštandardných) stravovacích
služieb budú vytvárané podmienky na prenájom objektov ministerstva na tento
úèel subjektom, ktoré majú oprávnenie na poskytovanie služieb tohto druhu.

16. Príspevok na regeneráciu pracovných síl a príspevok na dopravu na mies-
to výkonu práce a spä� (autobusovú, železniènú, MHD) bude zamestnancom
poskytnutý bez predloženia dokladov vo forme peòažného plnenia polroène pod¾a
celkového poètu zamestnancov a celkového objemu finanèných prostriedkov
sociálneho fondu vytvoreného k dohodnutému termínu.

17. Nenávratná sociálna výpomoc zo sociálneho fondu sa poskytne na zákla-
de individuálnych žiadostí zamestnancov, pod¾a stavu finanèných prostriedkov
sociálneho fondu a  kritérií vypracovaných zamestnávate¾om po dohode s odbo-
rovým zväzom (bod 8 písm. d).

18. Návratná sociálna výpomoc sa poskytne zamestnancom v súlade s naria-
dením ministra vnútra SR è. 4/2008 o postupe, podmienkach schva¾ovania a rea-
lizácie návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu. Návratná sociálna výpo-
moc nie je nároková (bod 8 písm. e/).

19. Zamestnávate¾ bude poskytova� zamestnancom pri cestách do zahranièia
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V. èas�
Sociálna oblas�

1. Zamestnávate¾ zabezpeèí bezplatnú dopravu na pracovisko a spä� na tých
od¾ahlých pracoviskách, kde nie je možné použi� hromadný dopravný prostriedok.

2. Na vzdialených pracoviskách s minimálnym poètom 50 zamestnancov
zamestnávate¾ po dohode s príslušným odborovým orgánom môže povoli� dopra-
vu na tieto pracoviská za úhradu preukázaných nákladov.

3. Zamestnávate¾ zabezpeèí v rezortných zdravotníckych zariadeniach preven-
tívne lekárske prehliadky pod¾a platných interných predpisov ministerstva. Pre-
ventívne lekárske prehliadky zamestnancov budú súèas�ou štatistického vyhodno-
covania èinnosti služobných lekárov.

4. Zamestnávate¾ umožní zamestnancom a ich rodinným príslušníkom a býva-
lým zamestnancom – dôchodcom a ich rodinným príslušníkom rekreáciu v
rekreaèných zariadeniach ministerstva formou rekreaèných poukazov, prièom
cena rekreaèného poukazu bude stanovená na základe objektívne vynaložených
priamych nákladov jednotlivých rekreaèných zariadení pri zoh¾adnení dane z pri-
danej hodnoty. Na zabezpeèenie spoloèenskej kontroly tvorby cien rekreaèných
poukazov zamestnávate¾ zriadi pracovnú komisiu, èlenom ktorej bude aj urèený
zástupca odborového zväzu.

5. Zamestnávate¾ bude poskytova� zamestnancom ubytovanie v ubytovacích
zariadeniach ministerstva. Ceny za poskytnutie ubytovacích služieb v týchto zaria-
deniach budú stanovené v sume priamych nákladov a upravené pokynom gene-
rálneho riadite¾a sekcie ekonomiky ministerstva.

6. Sociálny fond sa vytvára vo výške 1,25 % zo súhrnu hrubých miezd (platov)
zúètovaných na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zis�uje priemerný zárobok na
pracovno–právne úèely a je spoloèný pre zamestnancov v štátnozamestnanec-
kom pomere, pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre prí-
slušníkov Policajného zboru.

7. 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 nenávratnú sociálnu výpomoc,
e) 40 % na návratnú sociálnu výpomoc.
8. Zamestnávate¾ zabezpeèí zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zása-

dám správnej výživy vo všetkých zmenách pod¾a všeobecne záväzných právnych
predpisov a nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky è. 31/1998 o zabez-
peèovaní 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 príslušným
odborovým orgánom. Pri praktickom využívaní:

a) priamej zmluvnej formy stravovania vo verejných stravovacích zariadeniach
(reštaurácie s èašníckou obsluhou) bude nominálna hodnota stravného lístka od
1.2.2009 vo výške 3,15€. To sa nebude vz�ahova� na prípady stravovania zabez-
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písomný súhlas zamestnanca – èlena odborovej organizácie s takouto formou pla-
tenia èlenských príspevkov.

III. èas�
Pracovnoprávne vz�ahy

1. Zamestnávate¾ najmenej 60 dní pred uskutoènením organizaèných a štruk-
turálnych zmien, ktoré sa dotknú väèšieho poètu zamestnancov tieto prerokuje s
odborovým orgánom. Lehota na prerokovanie sa po dohode zmluvných strán
môže skráti�.Na žiados� zamestnanca, ktorého sa tieto zmeny dotknú, zabezpeèí
jeho preškolenie v primeranom rozsahu.

2. Zamestnávate¾ vykoná akéko¾vek zmeny pracovného poriadku len s pred-
chádzajúcim súhlasom odborového zväzu pod¾a § 84 Zákonníka práce.

3. Pracovný èas zamestnanca je 37 a 0,5 hodiny týždenne. Zamestnanec,
ktorý má pracovný èas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v
oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný èas 36 a 0,25 hodiny týž-
denne a vo všetkých zmenách v trojzmennej alebo nepretržitej prevádzke má pra-
covný èas maximálne 35 hodín týždenne.

4. Ustanovený denný pracovný èas u zamestnávate¾a je od 7,30 h do 15,30 h.
5. Pokia¾ to prevádzkové dôvody dovolia a väèšina zamestnancov na jednom

pracovisku o to prejaví záujem, zamestnávate¾ bude súhlasi� so zavedením pruž-
ného pracovného èasu pod¾a § 88 Zákonníka práce.

6. Výmera dovolenky zamestnancov sa zvyšuje o jeden týždeò nad rozsah
ustanovený v § 103 ods.1 až 3 Zákonníka práce.

7. Výška príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov je 19,92
€mesaène na jedného zamestnanca z objemu zúètovaných miezd (platov)
zamestnancov.

8. Výška náhrady príjmu pri doèasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca je
prvých sedem dni 70 % denného vymeriavacieho základu a od ôsmeho do desia-
teho dòa 55 % denného vymeriavacieho základu.

9. Pri prvom skonèení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na pred-
èasný starobný dôchodok, na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak
pokles schopnosti vykonáva� zárobkovú èinnos� je viac ako 70 %, zamestnávate¾
poskytne zamestnancovi nad minimálny nárok ustanovený pod¾a § 76 ods. 6
Zákonníka práce aj ïalšie odchodné:

a) vo výške jedného funkèného platu zamestnancovi, ktorého pracovný pomer
v rezorte ministerstva

trval nepretržite menej ako desa� rokov,
b) vo výške dvoch funkèných platov zamestnancovi, ktorého pracovný pomer

v rezorte ministerstva trval nepretržite najmenej desa� rokov, avšak menej ako
pätnás� rokov

c) vo výške troch funkèných platov zamestnancovi, ktorého pracovný pomer v
rezorte ministerstva

trval nepretržite pätnás� a viac rokov.
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II.



Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zastúpené Martinom Čatlošom,
vedúcim služobného úradu

a

Odborový zväz polície v Slovenskej republike, zastúpený predsedom 
Miroslavom LITVOM na strane druhej

u z a t v á r a j ú

podľa ustanovení zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení neskorších predpisov

KOLEKTÍVNU ZMLUVU PRE ZAMESTNANCOV 
V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2009

Èlánok I.
Všeobecné ustanovenia

1.Táto podniková kolektívna zmluva (ïalej len „kolektívna
zmluva“) sa uzatvára v súlade s § 2 ods. 3 písm. a/ zákona è.
2/19991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších pred-
pisov. Zmluva je záväzná pre všetkých štátnych zamestnancov
a pre všetky služobné úrady v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (ïalej len „služobný úrad“) pod¾a zákona è.
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ïalej len „zákon o štát-
nej službe“), zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov (ïalej len „Zákonník práce“) okrem štát-
nych zamestnancov a služobných úradov v pôsobnosti Prezídia
Hasièského a záchranného zboru, Vzdelávacieho a technického
ústavu krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská
¼upèa, sekcie verejnej správy a organizácií zriadených v ich
pôsobnosti. Na bývalých štátnych zamestnancov – nepracujú-
cich dôchodcov, ktorí odišli do dôchodku zo služobných úradov
MV SR, na ktoré sa vz�ahuje táto kolektívna zmluva, platia jej
ustanovenia v rozsahu vymedzenom v príslušných èlánkoch.

2.Cie¾om kolektívnej zmluvy je udrža� sociálny mier a upravi�
priaznivejšie podmienky pre vykonávanie štátnej služby v pod-
mienkach ministerstva štátnymi zamestnancami v roku 2009, a
to bez oh¾adu na ich príslušnos� k odborom. Touto zmluvou sa
upravujú vzájomné vz�ahy zmluvných strán, štátnozamestna-
necké právne vz�ahy, odmeòovanie štátnych zamestnancov a
sociálna oblas�.

Èlánok II.
Vzájomné vz�ahy zmluvných strán

1

6.Plat sa bude štátnym zamestnancom vypláca� najneskôr v
10. deò nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Èlánok V
Sociálna oblas�

1.V pôsobnosti ministerstva vnútra je od 1. 1. 2009 povinný
prídel rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií do
sociálneho fondu 1,25 % zo súhrnu funkèných platov zúètova-
ných štátnym zamestnancom na výplatu na bežný rok.

2.Sociálny fond sa vytvára spoloène za zamestnancov v štát-
nozamestnaneckom pomere, za zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a za príslušníkov PZ (ïalej len „zamest-
nanci“).

3.Zmluvné strany sa dohodli, že vytvorený sociálny fond bude
orientaène rozdelený nasledovne:

a) 30 % na stravovanie
b) 10 % na regeneráciu pracovných síl
c) 10 % na dopravu na miesto výkonu štátnej služby a spä�
d) 10 % na nenávratnú sociálnu výpomoc
e) 40 % na návratnú sociálnu výpomoc.
4.Orientaène 30 % z vytvoreného sociálneho fondu sa vyèle-

ní na stravovanie štátnych zamestnancov. Tam, kde vyèlenené
prostriedky nedosahujú výšku 0,10 EUR na jedno hlavné jedlo,
sa chýbajúca suma dokryje presunom z položiek uvedených v
odseku 3 do výšky 0,10 € rovnako vo všetkých formách stravo-
vania.

5.Príspevok na regeneráciu pracovných síl a príspevok na
dopravu na miesto výkonu štátnej služby a spä� (autobusovú,
železniènú a MHD) bude štátnym zamestnancom poskytnutý
bez predloženia dokladov vo formu peòažného plnenia polroène
pod¾a celkového poètu zamestnancov a celkového objemu fina-
nèných prostriedkov sociálneho fondu vytvoreného k dohodnu-
tému termínu.

6.Štátnym zamestnancom, ktorí sa nezavinene dostali do
finanènej tiesne najmä zo zdravotných dôvodov (dlhodobá prá-
ceneschopnos�), možno poskytnú� nenávratnú sociálnu výpo-
moc. O jej priznaní a  výške rozhodne príslušná komisia na rea-
lizáciu sociálnej politiky v oblasti sociálneho fondu na základe
posúdenia každého jednotlivého prípadu .

7.Návratná sociálna výpomoc je urèená na riešenie skvalit-
nenia bytovej situácie štátnych zamestnancov. Zdrojom financo-
vania návratnej sociálnej výpomoci je dohodnuté percentuálne
vyjadrenie z tvorby sociálneho fondu bežného roka a splátky z
už poskytnutej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu.
Nevyèerpané finanèné prostriedky vyèlenené na tento úèel pre-
chádzajú do ïalšieho roka. Tieto zdroje sa budú analyticky sle-
dova�.

8.Návratná sociálna výpomoc je nenároková. Postup uplatòo-
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vania, schva¾ovania a poskytovania návratnej sociálnej výpomo-
ci zo sociálneho fondu upravuje nariadenie ministra vnútra Slo-
venskej republiky è. 4/2008 o postupe, podmienkach schva¾ova-
nia a realizácie návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho
fondu.

9.Štatutárny orgán služobného úradu zriaïuje sociálnu komi-
siu, ktorá je spoloèná pre všetkých zamestnancov. Sociálna
komisia rozhoduje o použití prostriedkov sociálneho fondu pod¾a
štatútu, zásad jej èinnosti a ïalších kritérií urèených pre posky-
tovanie príspevkov zo sociálneho fondu. Rozhodnutie komisie je
pre štatutárny orgán záväzné. V odôvodnených prípadoch môže
štatutárny orgán rozhodnutie komisie pozastavi�, ak toto roz-
hodnutie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi v znení Nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky è.
29/2005.

10.Služobný úrad pod¾a potreby zriadi centrálnu rozhodcovs-
kú komisiu zloženú z dvoch zástupcov OZP a dvoch zástupcov
služobného úradu za úèelom riešenia prípadných sporov vznik-
nutých na základe rozhodnutí sociálnych komisií o pridelení pro-
striedkov zo sociálneho fondu na jednotlivé druhy sociálnej
výpomoci.

11.Služobný úrad bude poskytova� štátnym zamestnancom
stravovanie vo vlastných stravovacích zariadeniach v zmysle
nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky è. 31/1998 o
zabezpeèení stravovania v priebehu pracovnej zmeny.

12.Služobný úrad môže v závislosti od finanèných podmienok
poskytnú� vo vlastných a zmluvných stravovacích zariadeniach v
zmysle platných predpisov stravu pre bývalých štátnych zamest-
nancov – nepracujúcich dôchodcov, ktorí odišli na dôchodok z
rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za rovnakých
podmienok ako pre ostatných štátnych zamestnancov.

13.Pri sprostredkovate¾skej formu stravovania (gastrolístky)
bude nominálna hodnota stravného lístka od 1. 2. 2009 vo výške
3,15 €. Pri priamej zmluvnej forme stravovania vo verejných
stravovacích zariadeniach (reštaurácie) bude nominálna hodno-
ta stravného lístka od 1. 2. 2009 vo výške 3,15 €.

14.Štátnemu zamestnancovi, ktorý požiada služobný úrad o
diétne stravovanie a svoju žiados� doloží odporúèaním odborné-
ho ošetrujúceho lekára, bude stravovanie zabezpeèované spro-
stredkovate¾skou formou (bod 13).

15.Služobný úrad umožní štátnym zamestnancom a ich rodin-
ným príslušníkom, ako aj bývalým štátnym zamestnancom –
dôchodcom a ich rodinným príslušníkom rekreáciu v rekreaè-
ných zariadeniach ministerstva formou rekreaèných poukazov,
prièom cena rekreaèného poukazu sa urèí na základe objektív-
ne vynaložených priamych nákladov jednotlivých rekreaèných
zariadení pri zoh¾adnení dane z pridanej hodnoty. Na zabez-
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1.Ministerstvo vnútra SR (ïalej len „ministerstvo“) uznáva
Odborový zväz polície v Slovenskej republike (ïalej len „OZP“),
jeho orgány a základné organizácie za oprávnených predstavi-
te¾ov štátnych zamestnancov pri kolektívnom vyjednávaní so
služobnými úradmi a uznáva práva odborov vyplývajúce z plat-
ných pracovno–právnych predpisov a tejto kolektívnej zmluvy.

2.Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi služobné
vo¾no s náhradou mzdy na výkon funkcie v odborovom orgáne
a úèas� na odborárskom vzdelávaní v rozsahu ustanovenom v §
240 Zákonníka práce.

3.Služobný úrad na základe žiadosti príslušného odborového
orgánu bezplatne zabezpeèí výber èlenských príspevkov èlenov
odborových organizácií formou zrážky zo mzdy a  v pravidelných
intervaloch ich odvedie na úèet odborovej organizácie za pred-
pokladu, že odborová organizácia poskytne služobnému úradu
písomný súhlas štátneho zamestnanca – èlena odborovej orga-
nizácie na takúto formu platenia èlenských príspevkov.

Èlánok III.
Štátnozamestnanecké právne vz�ahy

1.Služobný èas štátneho zamestnanca je 37 a 0,5 hodiny týž-
denne. Štátny zamestnanec, ktorý má služobný èas rozvrhnutý
tak, že pravidelne vykonáva štátnu službu striedavo v oboch
zmenách 1v dvojzmennej prevádzke, má služobný èas 36 a
0,25 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej
alebo v nepretržitej prevádzke, má služobný èas 35 hodín týž-
denne.

2.Pokia¾ to prevádzkové dôvody umožnia a väèšina štátnych
zamestnancov na jednom pracovisku o to prejaví záujem, slu-
žobný úrad bude súhlasi� so zavedením pružného služobného
èasu pod¾a § 88 Zákonníka práce.

3.Výmera dovolenky štátnych zamestnancov sa zvyšuje o 1
týždeò nad výmeru ustanovenú v § 71 ods. 1 zákona o štátnej
službe.

4.Služobný úrad najmenej 60 dní pred uskutoènením organi-
zaèných zmien a štrukturálnych zmien, ktoré sa dotknú väèšie-
ho poètu štátnych zamestnancov, tieto prerokuje s príslušným
odborovým orgánom. Lehota na prerokovanie sa môže po doho-
de zmluvných strán skráti�.

5.Výška príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie štát-
nemu zamestnancovi je 19,92 € mesaène na jedného štátneho
zamestnanca z objemu zúètovaných platov štátnych zamest-
nancov. 

6.Denná výška náhrady príjmu pri doèasnej pracovnej
neschopnosti štátneho zamestnanca je prvých sedem dní 70 %
jeho denného vymeriavacieho základu a od ôsmeho do desia-
teho dòa je 55 % jeho denného vymeriavacieho základu.
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7.Do výberovej komisie na vo¾né miesto štátneho zamest-
nanca alebo predstaveného bude nominovaný aj zástupca
odborového zväzu ako riadny èlen výberovej komisie.

Èlánok IV.
Odmeòovanie

1.Platové tarify štátnych zamestnancov pod¾a prílohy è. 2
zákona o štátnej službe sa od 1.1.2009 zvýšia o 4 %, èím nie je
dotknuté zvýšenie platových taríf na základe záverov služobné-
ho hodnotenia o 1 % až 3 % pod¾a § 82 ods. 3 zákona o štát-
nej službe.

2.Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi odmenu
pri dosiahnutí 50 rokov veku do výšky:

a)50 % jeho funkèného platu pri dåžke nepretržitého trvania
pracovného pomeru a štátnozamestnaneckého pomeru v rezor-
te ministerstva vnútra menej ako pä� rokov,

b)100 % jeho funkèného platu pri dåžke nepretržitého trvania
pracovného pomeru a štátnozamestnaneckého pomeru v rezor-
te ministerstva vnútra najmenej pä� rokov.

3.Pri prvom skonèení štátnej služby po nadobudnutí nároku
na predèasný starobný dôchodok, na starobný dôchodok alebo
invalidný dôchodok patrí štátnemu zamestnancovi v štátnej služ-
be odchodné nad rozsah ustanovený v § 105a zákona vo výške
jeho funkèného platu.

4.Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi pri prvom
skonèení štátnej služby po nadobudnutí nároku na predèasný
starobný dôchodok, na starobný dôchodok alebo invalidný
dôchodok  odmenu

a)vo výške jedného funkèného platu štátneho zamestnanca,
ktorého pracovný pomer a štátnozamestnanecký pomer v rezor-
te ministerstva vnútra trval nepretržite menej ako desa� rokov

b)vo výške dvoch funkèných platov štátnemu zamestnancovi,
ktorého pracovný a štátno–zamestnanecký pomer v rezorte
ministerstva vnútra trval nepretržite najmenej desa� rokov a
menej ako pätnás� rokov

c)vo výške troch funkèných platov štátnemu zamestnancovi,
ktorého pracovný a štátno–zamestnanecký pomer v rezorte
ministerstva vnútra trval nepretržite najmenej pätnás� rokov.

5. V prípade, ak služobný úrad má disponibilné finanèné pro-
striedky na udelenie odmien pre zamestnancov, najskôr udelí
odmenu zamestnancovi za vedenie služobného motorového
vozidla. Maximálna výška odmeny je 13,28 € mesaène a patrí
zamestnancovi za každý mesiac, v ktorom uvedenú èinnos�
vykonával. Konkrétnu výšku a spôsob vyplácania odmeny si
upravia zmluvné strany v kolektívnych zmluvách uzatvorených
na úrovni jednotlivých rozpoètových a príspevkových organizá-
cií.
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peèenie spoloèenskej kontroly tvorby cien rekreaèných pouka-
zov služobný úrad zriadi pracovnú komisiu, èlenom ktorej bude
aj urèený zástupca OZP.

Èlánok VI.
Závereèné ustanovenia

1.Zmluvné strany môžu navrhnú� rokovanie o zmene alebo
doplnení tejto kolektívnej zmluvy. O predloženom návrhu je
druhá strana povinná rokova� najneskoršie do 15 dní od doruèe-
nia písomného návrhu.

2.Služobný úrad Ministerstvo vnútra SR oboznámi všetky slu-
žobné úrady v jeho  pôsobnosti s obsahom tejto kolektívnej
zmluvy obvyklým spôsobom.

3.Kolektívna zmluva nadobúda úèinnos� dòom jej podpísania
zmluvnými stranami a v dobe jej platnosti je záväzná i pre prí-
padných právnych nástupcov zmluvných strán.
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Dòa 26. no vembra 2008 sa
na pô de Strednej odbornej ško -
le PZ Pe zi nok usku toènil se mi -
nár na té mu TEÓRIA A PRAX –
ŠKO LA A VÝ KON SLUŽ BY.
Potre ba usku toène nia se mi ná ra
s uve de nou pro ble ma ti kou
vznik  la po schvá le ní Uèebných
do ku mentov pre základnú po li -
cajnú prípra vu, plat ných od
1.7.2007, ke dy sa skrá ti la dåžka
štú dia na šes� me sia cov a do
uèebné ho plá nu sa ne do stal
predmet od bor ná prax. Ško la
tým stra ti la spätnú väzbu o
uplatne ní absolventov základnej
po li cajnej prípra vy.

Se mi ná ra sa zú èast nil riadi te¾
Cent ra vzde lá va nia sekcie ria-
de nia ¾udských zdro jov MV SR
mjr. JUDr. Ras ti slav HAJ KO,
PhD., zástupco via SOŠ PZ Pe -
zi nok, Bra ti sla va, Ko ši ce,  riadi -
te lia a zástupco via riadi te ¾ov
okresných riadi te¾stiev PZ,
obvodných odde le ní OR PZ a
zástupca P PZ. Prí tomní zástup-
co via z Po li cajné ho pre zí dia
ÈR, z od bo ru perso nálnej prá ce
a vzde lá va nia, rozší ri li svo ji mi
poznatka mi ro ko va nie se mi ná -
ra. Celkom sa se mi ná ra zú èast -
ni lo 61 úèastní kov.

Riadi te¾ SOŠ PZ Pe zi nok plk.
Mgr. La di slav Do vi èo viè prí -
tomných pri ví tal a zá ro veò v
krát kos ti zhod no til si tuá ciu tý ka -
jú cu sa štú dia, je ho dåžku trva -
nia, absenciu pra xe, kde v pred-
chádza jú cich for mách štú dia
poslu chá èi cho die va li na odde -
le  nia vý kon ných útva rov, aby sa
obozná mi li s ich bu dú cim po vo -
la ním.

Riadi te¾ cent ra vzde lá va nia
Ras ti slav HAJKO vo svo jom
vystú pe ní vyzdvi hol medzi ná -
rodný aspekt se mi ná ra. In for -
mo val o orga ni zaèných a perso -
nálnych zme nách tý ka jú cich sa
Cent ra vzde lá va nia sekcie ria-
de nia ¾udských zdro jov MV SR.
In for mo val o Vý no se MV SR è.
73/2008, kto rý na do bu dol úèin-
nos� 1. 11. 2008, o no vom škol-
skom zá ko ne è. 245/2008, kto -
rým sa upra vi li for my a otáz ky
tý ka jú ce sa vzde lá va cích pro-
gra mov, no vé podmienky na po -
ma tu ritné štú dium, aby bo li po li -
cajné ško ly na rovno cennej

úrov ni s ostatný mi stredný mi
ško la mi. Zdô raznil, že ško ly uví -
ta jú informá cie, èi sú po li caj ti
dosta toène pripra ve ní do vý ko -
nu, ci tu jem „bu de me ra di, ak
nám dá te rôzne podne ty, èo je
dob ré pre vzde lá va nie. Chce -
me, aby bo lo vzde lá va nie kva -
litnejšie a aby po li caj ti pri -
chádza li na miesta vý ko nu kva -
litne pripra ve ní.“

Zástupca R SOŠ PZ Pe zi nok
plk. Ing. So bek po uká zal na

ciele se mi ná ra, na získa nie
spätnej väzby, na komplexnos�
prípra vy po li caj ta. Poslu chá èi
mu sia zvládnu� teóriu a násled-
ne ju apli ko va� v pra xi, mu sia
ve die� vy ko ná va� slu žobný zá -
krok po stránke mo to rickej, ko -
mu ni kaènej a psy chickej. Mu sí -
me pri tom bra� do úva hy to, èo
je poslu cháè ochot ný pri ja� od
vyuèu jú ce ho, kva li tu poslu chá -
èov, kto rí pri chádza jú na na šu
ško lu a zhodno ti� aj dru hú strán -
ku, pre to že nie všetci poslu chá -
èi sú dosta toène spô so bi lí ale bo
ochot ní štu do va�.

Za hra niè ní úèast ní ci priblí ži li
sys tém riade nia po li cajné ho
vzde lá va nia v ÈR. Vo svo jom
vystú pe ní uviedli, že koncom
de vä�de sia tych ro kov bo lo z

podne tu mi nis ter stva vnútra
zria de né na po li cajnom pre zí diu
Èeskej re pub li ky pra co visko,
kto ré ma lo zais�o va� kon takt v
ob las ti vzde lá va nia po li cajtov. V
za èiatku bo lo perso nálne sla bo
zaiste né, následne pri budli ïalší
pra cov ní ci. Ïalší vý voj bol
ovplyvne ný orga ni zaèný mi zme -
na mi, kto ré pri niesli po stup né
pri bú da nie proble ma tík a pra -
covní kov. V sú èasnej do be vzni -
kol zo sku pi ny od bor vzde lá va -

nia, za ra de ný pod Riadi te¾stvo
pre riade nie ¾udských zdro jov
Po li cajné ho pre zí dia. His to ric ky
prvým ve dú cim od bo ru vzde lá -
va nia je plk. JUDr. Èest mír Ša -
šek. Pod je ho ve de ním pra cu je
5 obèianskych za mestnancov a
16 pra covní kov v slu žobnom
po me re príslušní ka Po lí cie ÈR.

Pre ilustrá ciu uvádzam mo -
del základné ho vzde lá va nia po -
li cajtov ÈR:

– 1 me siac – škol ské po li -
cajné stre disko na krajskom ria-
di te¾stve – vstupná od bor ná
prax, tzv. pri jí maè

– 6 me sia cov VPŠ a SPŠ MV
– škol ská vyuèo va cia èas�

– 2 me sia ce – škol ské po li -
cajné stre disko na krajskom ria-
di te¾stve – od bor ná prax.

V diskusných príspevkoch
zástupcov po li cajné ho vý ko -
nu sa najèastejšie obja vo va li
na sle dovné ná me ty a postre -
hy:

– pri za cho va ní dåžky štú dia
teórie 6 me sia cov kombi no va�
štú dium s od bor nou pra xou na
vy sie la jú cich útva roch v dåžke
od 2 do 4 me sia cov,

– ne vyu èo va� cudzí ja zyk vô -
bec ale bo to ro bi� ne ja kou inten-
zívnou for mou,

– ab sol ven ti ne ve dia, aký je
rozdiel medzi priestupkom a
trest ným èi nom,

– chý ba zodpo vednos� k vý -
ko nu služ by, èas to ne pozna jú
základné prá va a po vin nos ti po -
li caj ta,

– vy lepši� spra co vá va nie
zázna mov, chý ba prax,

– po li cajt ne vie rieši� základ-
nú po riadko vú úlo hu vo vý ko ne
služ by, pre to že ne má dobre po -
sta ve né zá kla dy,

– pri 12 me saènom štú diu
ma li poslu chá èi viac èa su na
absorbo va nie ve do mostí, ak sa
po li cajt uèí po malším tempom,
viac si za pa mä tá,

– pri výuèbe sa viac za me ria -
va� na praktickú zložku výuèby
(pozn. au to ra: v sú èasnosti tvo rí

prak tic ká èas� výuèby 55% z
cel ko vé ho po è tu 840 h).

Úèast ní ci se mi ná ra zodpo ve -
da li na otáz ky an ke ty. Z 36 res-
pondentov po li cajné ho vý ko nu,
odovzda lo anke to vé líst ky 27
úèastní kov se mi ná ra. Z ich
odpo ve dí vy ply nu lo nasle dovné:

– až 19 respondentov má
dåžku pra xe v PZ nad 15 ro kov,
ïalších 8 má dåžku pra xe do 15
ro kov,

– po kia¾ ide o dåžku štú dia,
pre važná väèši na uviedla ako
opti málnu dåžku 9 me sia cov, z
to ho 2 me sia ce od bor ná prax

– z cel ko vé ho po è tu až 19
respondentov sa sto tožni lo s
opti málnou ve ko vou hra ni cou
pre ná stup do PZ 21 – 25 ro kov,

– z po rovna nia odpo ve dí na
otáz ky tý ka jú ce sa ve do mostí,
schop nos tí, zruèností a ná vy kov
absolventov 12 me saèné ho a 6
me saèné ho štú dia vy ply nu lo
lepšie hodno te nie pre dlhšiu for -
mu štú dia,

– až 20 respondentov uvied-
lo miernu nespo kojnos� s úrov -
òou pripra ve nosti absolventov,

Zá ve ry vyplý va jú ce z ro ko -
va nia se mi ná ra dòa 26. 11.
2008

Vý chovno–vzde lá va cí pro ces
ešte viac priblí ži� po žia davkám
vý ko nu služ by.

Pri po mienky a ná vr hy využi�
k ïalšie mu skva litne niu výuèby.

Ana lý zu an ke ty poskytnú�
SR¼Z za úèe lom pre hodno te nia
dåžky po ma tu ritné ho kva li fi -
kaèné ho štú dia.

Za ra di� do Štátne ho a škol -
ské ho vzde lá va cie ho pro gra mu
resp. do uèebných do ku mentov
základnej po li cajnej prípra vy
odbornú prax.

Zo stra ny P PZ pre formu lo va�
pro fil ab sol ven ta z uèebných
do ku mentov, viac ho priblí ži� po -
žia davkám vý kon ných útva rov –
vytvo ri� na je ho pre formu lo va nie
pra covnú sku pi nu /MV – P PZ –
ško ly – základné útva ry/

Zo stra ny P PZ by bo lo vhod -
né do da� cviè né verzie infor-
maèných systé mov W Poldat,
CLK, aby ško la moh la splni� po -
žia davku P PZ.

plk. Ing. Fran ti šek So bek,
SOŠ PZ Pe zi nok

TEÓRIA A PRAX – ŠKO LA A VÝ KON SLUŽ BY

Ná me ty aj zo zahra ni èia

Ilustračné foto: P. Žákovič

Ge ne rálny pro ku rá tor Dobro-
slav Trn ka hod no tí prá cu ce lej
pro ku ra tú ry za rok 2008 ako
perfektnú. „Po èas môjho funkè-
né ho obdo bia bol rok 2008

naj�ažším ob do bím pre pro ku ra -
tú ru, aké som za žil,“ po ve dal
Trn ka v rozho vo re pre agentú ru
SI TA. Ako do dal, pro ku ra tú re sa
po da ri lo posta vi� pred súd vo
ve¾mi vážnych kau zách oso by,
kto ré sú ne bez peè né pre slo -
venskú ko mu ni tu. Ako príklad
uvie dol prí pa dy Èernák, Ku ba -
šiak, Mo gi¾ský, Hrbá èek. V tom -
to sme re vyzdvi hol spo luprá cu s
po lí ciou. Pod¾a ne ho vïa ka po -
lí cii sa pro ku ra tú re po da ri lo
spra co va� množstvo ža lôb.

Trn ka spo me nul aj prí pa dy, v
kto rých sa na slo bo du do sta li
oso by spä té s podsve tím. „Bo lo
dos� ¾u dí, kri mi nálne èin ných
pre puste ných z väzby, ale ani v
jed nom prí pa de, kto ré som si
skontro lo val, ani je den pá cha te¾
ne šiel von na zákla de po chy be -
nia pro ku ra tú ry,“ vy hlá sil. Pod¾a

je ho slov ani po lí cia, ani pro ku -
ra tú ra ne po chy bi li. „Kri mi nálni ci
vy chádza li z väzby dvo ma spô -
sobmi. Pro cesný mi po chy be nia -
mi okresných sú dov. Ale bo na
zákla de výkla do vých roz hod nu tí
Ústavné ho sú du SR,“ upo zor nil
Trn ka. Mys lí si, že ÚS SR sa
ne chal za tiahnu� do rozho do va -
nia o podsta te ve ci. Na rá žal pri -
tom na kau zu údaj né ho zlo èi -
necké ho gangu Ró berta O., keï
sa pre pro cesné po chy be nie sú -
du do stal na slo bo du, Ró bert O.
a neskôr aj je ho spo loèní ci Ró -
bert N. a Jo zef L. „Niekto ré roz-
hodnu tia sú du, ma ve dia vy to èi�,
ale mu sím ich rešpekto va� i keï
s ni mi ne súhla sím,“ po ve dal.

Ge ne rálny pro ku rá tor sa vy -
jadril, že prá cu za kto rú sú zod-
po vední, vy ko na li perfektne.
„Vy rie še ním niekto rých káuz

sme po moh li aj podni ka te¾skej,
súkromnej sfé re aj štá tu.“ Roz-
poètom, kto rým GP dis po nu je
na rok 2009 v obje me 1,6 mld.
Sk (53 110 270), chce pre to
Trn ka pokry� hlavne ná kla dy a
pla ty pro ku rá to rov. „Na šou hlav-
nou úlo hou je vytvo re nie pra -

covných podmie nok pre pro ku -
rá to rov,“ po zna me nal.

(Webno vi ny, 28. 12. 2008)

Pozn. redakcie: 
Zhodujete sa s pohľadom

pána generálneho prokurátora?
Napíšte nám! 

Pro ku ra tú ra v ro ku 2008 pra co va la perfektne, tvr dí Trn ka

Ilustračné foto: J. Dubravay
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NARIADENIA PREZIDENTA PZ

24. ktorým sa určuje znak
odboru výcviku Prezídia Poli-
cajného zboru

25. o postupe útvarov Poli-
cajného zboru pri vyžadovaní
prevádzkových a lokalizačných
údajov pri nezvestnosti osoby
alebo odcudzení motorového
vozidla

26. o sledovaní vybraných
ukazovateľov činnosti útvarov
Policajného zboru vo vyšetro-
vaní a skrátenom vyšetrovaní

ROZKAZY  PREZIDENTA  PZ

93. o zriadení špecializovaného
tímu
94. zabezpečenie realizácie
opatrení na implementáciu od-
porúčaní zo správy o Sloven-

skej republike v rámci 3. kola
vzájomných hodnotení výmeny
informácií a spracovaných in-
formácií medzi Europolom a
členskými štátmi a medzi člen-
skými štátmi navzájom
95. ktorým sa upravuje postup
príslušníka Policajného zboru
pri vykazovaní osoby zo spoloč-
ného obydlia
96. ktorým sa mení rozkaz pre-
zidenta Policajného zboru č.
25/2006 o zriadení špecializo-
vaného tímu v znení neskorších
predpisov
97. o zriadení odbornej komisie
Policajného zboru na vykona-
nie opravnej skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obec-
nej polície v Bratislave
98. o zriadení odbornej komisie
Policajného zboru na vykona-
nie opravnej skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obec-
nej polície v Žiline

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ

Sys tém odme òo va nia ha si -
èov a hor ských záchra ná rov sa
zme ní – po dobne, ako k to mu
do šlo od 1. marca 2008 v rám ci
Po li cajné ho zbo ru. Vlá da 14. ja -
nuá ra schvá li la no ve lu zá ko na o
Ha sièskom a záchrannom zbo -
re, kto rá na do budne úèinnos� 1.
aprí la. Sna hou MV SR bo lo
upra vi� sys tém tak, aby fi -
nanène zoh¾adnil fy zickú aj psy -
chickú ná roènos� vý ko nu štátnej

služ by a zá ro veò pô so bil ako
mo ti vaèný pr vok. Drvi vá väèši -
na ha si èov a hor ských záchra -
ná rov si tak pla to vo po lep ší. No -
ve lou zá ko na dôjde k:

zru še niu príplatkov za štátnu
služ bu cez ví ken dy, v no ci a po -
èas sviatkov;

hodnostné príplatky záchra -
ná rov sa dosta nú na úro veò po -
li cajtov – t. j. do výš ky 2 až
65,50 eur za jed not li vé hod nos -
ti;

su ma zodpo ve da jú ca zru še -
ným príplatkom sa pre mietne do

výš ky zostá va jú cich príplatkov,
aby bo li adres né;

na vý šia sa ta kisto ta rifné pla -
ty v jed not li vých pla to vých trie -
dach. V najnižších pla to vých
trie dach pôjde o cca 70 percent,
vo vyš ších trie dach to bu de cca
40 – 50 percentné zvý še nie ta -
rifných pla tov.

Zmyslom no ve ly je zní že nie
po die lu príplatkov na slu -
žobnom príjme záchra ná ra, èo

sa od ra zí aj na paušál-
nom zní že ní hodnost-
né ho príplatku. Re zort
chce ta kisto do siahnu�
èo najvyššie zvý še nie
zá kla du pre vý po èet
so ciálnych dá vok a
pla to vé po silne nie pre -
dovšetkým zá sa ho -
vých ha si èov a záchra -
ná rov. Na vy še, ta rifné
pla ty sa každo roène
va lo ri zu jú. Zá ro veò sa
zvý šia príplatky za
zmennos� zo sú -
èasných 1,7 – 14,1

percent na 20 až 50 percent,
príplatky za riade nie a upra via
sa aj po ho to vostné príplatky.
Mi nis ter stvo vnútra vy ko na lo
pre po èet vo všetkých pla to vých
trie dach – žiadny záchra nár ne -
bu de ma� po na do budnu tí úèin -
nos ti no ve ly niž ší slu žobný prí -
jem ako v sú èasnosti. No ve la
zá ko na ga ran tu je, že ak by k ta -
kej si tuá cii po 1. aprí li do šlo,
záchra nár bu de dostá va� dopla -
tok dovte dy, kým sa rozdiel
neodstrá ni.

(TO,KMV, 15.01.2009)

Pla to vé zme ny pre ha si èov a hor ských záchra ná rov

Rok po zru še ní pohra nièných
kont rol Ra kúska na je ho hra ni -
ciach so su sedný mi vý cho doeu -
rópsky mi štátmi, kto ré vstú pi li
do schengenské ho priesto ru, sa
oba vy Ra kú ša nov z ná rastu zlo -
èin nos ti uká za li ako nesprávne.
Po tvr di lo to ra kúske mi nis ter -
stvo vnútra s tým, že zlo èinnos�
v pohra nièných oblastiach do -
konca kles la. „Pro blé my s ile -
gálnym vstu pom osôb a so za -
tý ka ním ma jú te raz na še su -
sedné kra ji ny, predtým sme ich
mu se li rieši� my,“ po ve da la mi -

nisterka vnútra Ma ria Fekte ro -
vá. „V po rovna ní s mi nu lým ro -
kom v niekto rých prihra nièných
oblastiach kles la kri mi na li ta od
16 do 18 percent,“ po ve dal slo -
ven ský mi nister vnútra Ro bert
Ka li òák. V prvom polro ku 2007
za chy ti li v Ra kúsku 750 migran-
tov, kto rí prišli zo Slo ven s ka, v
po rovna ní s rovna kým ob do bím
tohto ro ka ich bo lo 20. Do
Schenge nu sme vstú pi li 21. de -
cembra 2007.

(SME, 22. 12. 2008)

Rok Schenge nu: Ra kúsko je spo kojné
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Po lí cia spl ni la sen 13–roèné mu Mar ti no vi z Vrú tok
Ve¾ké vianoèné že la nie 13–roèné ho Mi cha la z Vrú tok – pre viez� sa na po li -

cajnom aute, dnes spl ni li martinskí po li caj ti. Ako agentú ru SI TA in for mo va la ži -
linská po li cajná ho vorky òa Ja na Ba lo go vá, Mi šo vi sa spl nil sen vïa ka sestre Zu -
za ne, kto rá je ho pria nie zve rejni la. V jej sprie vo de aj s otcom pri šiel Mi chal na
po li cajné okresné riadi te¾stvo v Mar ti ne, kde ho už èa ka li po li caj ti a spo lu s ni mi
sa pre vie zol po martinských uli ciach na naozajstnom po li cajnom aute. Vyskú ša�
si mo hol aj si ré ny. Na ko niec po li caj ti Mi cha lo vi predviedli èas� zo svo jej vý stro -
je a tech nic ké ho vy ba ve nia. Aj pre po li cajtov bo lo splne nie chlapcovho sna jed -
nou z prí jemných chví¾, popri ich ná roènej prá ci, do da la Ba lo go vá, pod¾a kto rej
z martinskej po lí cie dnes odchádzal do ja tý nielen Mi chal, ale aj je ho prí buzní.

( Webno vi ny, 28. de cembra 2008)
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