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Kolektívne zmluvy pre obèianskych zamestnancov podpísané
Vedúci
služobného
úradu MV SR Martin
Čatloš a predseda Odborového zväzu polície v SR
Miroslav Litva podpísali
12. januára 2009 kolektívne zmluvy pre zamestnancov 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.

Na prahu nového roka hovoríme s predsedom OZP v SR Miroslavom Litvom

Pokraèova v trende stabilizácie
l Pán predseda, vstupujeme do nového roka 2009, ktorý je pre OZP v SR zároveò
rokom zjazdovým. Èo to pre
vás osobne a pre odborový
zväz znamená?
Tento rok považujem za
štandardný. Má dve polohy.
Zjazdový rok pre nás znamená,
že budeme vyhodnocova plnenie úloh, budeme sa pripravova
na ïalšie obdobie, èaká nás príprava novely stanov, potrebujeme doplni program na ïalšie
obdobie, prehodnoti štatúty
podporného fondu a právnej
ochrany. Ale to je tá administratívno–odborárska práca v oblasti vytvárania podmienok pre ïalšie
fungovanie.
Druhou
oblasou je napåòanie nášho
hlavného
poslania
v
nadchádzajúcom období, práca
v prospech našich èlenov, doahovanie rozpracovaných zámerov a otvorenie nových tém. V
minulosti sme chceli naštartova
kariérny postup, odmeòovanie a
vzdelávanie. V každej z týchto
troch oblastí sú ešte menej závažné veci na dotiahnutie. Najväèšie pole pôsobnosti vidím v
oblasti kariérneho postupu, pretože jedna vec je položi zásady
na papier, druhá vec dosta ich
do života a tretia – nauèi ¾udí,
aby sa pod¾a týchto zásad aj
správali. Èas ¾udí sa ešte stále
nezobudila, akoby nepotrebovali na sebe pracova a netúžili sa
dosta po rebríèku vyššie.

Posledným problémom, ktorý
potrebujeme na tomto úseku
odstráni, je nedostatok školských kapacít na prípravu práporèíkov a dôstojníkov. Vidím to
ako kameò úrazu, potrebujeme
to da v tomto roku do poriadku,
aby kapacita pokrývala potreby.
Som informovaný, že aj vedenie
ministerstva považuje túto úlohu
za prioritnú, figuruje v pláne
hlavných úloh pre rok 2009 a v
názore na spôsob riešenia sme
vcelku v zhode.
l Ako s obèianskymi zamestnancami?
Budeme sa ïalej usilova o
zlepšenie pracovných podmienok. Táto oblas je úzko spojenou s pojmom cena práce.
Všetci vieme, že obèianski zamestnanci vo verejnej i štátnej
službe sú u nás platovo podhodnotení. Lenže jedna vec je
konštatova fakt a druhá
navrhnú postup, ako problém
rieši. To bude najväèší problém, nie sme idealisti. Odborovému zväzu polície je cudzí pasívny postoj, nemôžeme s¾ubova riešenie veci a niè pre to nerobi. Budeme h¾ada možnosti
dohody so zamestnávate¾om na
spoloènom postupe.
l OZP bude bilancova, èo
dosiahol. Aj v období posledných piatich rokov je to vlastne história vývoja vzahov
medzi
zástupcom
za mestnancov a zamestnávate ¾om. Hovoríme o nepretržitom

kompromise. Zo širšieho
poh¾adu: kde je pod¾a vás
parketa pre odborárov v našich podmienkach a èo mož no považova za jednoznaènú
parketu zamestnávate¾a? Pýtam sa preto, lebo som sa
stretol aj s riadiacimi pracovníkmi, ktorí mi „off re cording“ povedali, že Litva,
teda OZP pchá nos aj do vecí,
do ktorých sa odbory nemajú
èo stara…
Je to vlastne otázka prijatia
spoluzodpovednosti OZP za vývoj v polícii, ktorý tu je. Zo strany nášho odborového zväzu by
bolo ve¾mi nezodpovedné, keby
sme zamestnávate¾ovi iba nanášali požiadavky a neprichádzali zároveò aj s návrhom
na riešenie konkrétneho problému, na ktorom sa zhodneme, že
si riešenie vyžaduje. To je otázka kvality spolupráce. Nemôžeme by tí, èo diktujú a žiadajú,
spolupráca je aj o vedomí spoluzodpovednosti za budúcnos
Policajného
zboru.
Manažmenty, teda vedenia rezortu
a polície sa èasom menia, ale
Policajný zbor tu ostáva. A ak je
správne nasmerovaný, je to budúcnos pre všetkých zamestnancov. Potia¾ je to naša
parketa. Konkrétne personálne
rozhodnutia: tam si neosobujeme právo rozhodovania, ale ak
máme poznatky o zlej kvalite
práce, tak cítime zodpovednos
(Pokraèovanie na strane 3)

VedenieOdborovéhozväzupolícievSRsa15.a16.decembralanskéhorokazúèastnilove¾kejodborovejmanifestácievŠtrasburgu,ktorejspoluorganizátorombol
ajEuroCOP.(EuroCOPvsúèasnostizastrešuje34policajných odborových zväzov z 26 krajín Európy a má
okolo pol milióna èlenov.) Cie¾om odborárskeho protestnéhozhromaždeniabolodanajavonesúhlasspripravenou smernicou Európskej komisie, ktorá mala
umožnizamestnávate¾omvèlenskýchštátochEÚurèi
dåžku pracovnej doby bez obmedzenia, ak s tým zamestnanecbudesúhlasi,zavedeniepracovnejpohotovostinapracoviskubezfinanènejnáhradyadodržanie
48–hodinovej maximálnej týždòovej dåžky pracovnej
dobyvpriemereniezaštvrrok,aleza12mesiacov.Európskaodborovácentrála(ETUC)saprotitejtosmerniciostropostavila,keïžehruboporušujesociálnycharakterEÚ.
Prezident EuroCOP–u Heinz
Kiefer v tejto súvislosti vyhlásil,
že Európsky parlament musí by
strážcom sociálnej Európy, nie
jej hrobárom. Bližšie už podpredseda OZP v SR Marián
Magdoško:
Európska komisia túto smer-

nicu schválila 4. novembra, 17.
decembra mal o nej rozhodova
Európsky parlament. Jej schválenie parlamentom by èlenským
štátom umožnilo meni národnú
legislatívu v neprospech zamestnancov. Preto sa termín
(Pokraèovanie na strane 2)
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Lepšie práva, nie dlhší pracovný èas
(Pokraèovanie zo strany 1)

protestného odborového zhromaždenia urèil na deò tesne
pred hlasovaním poslancov. Na
manifestácii
sa
zúèastnili
zástupcovia okolo 130 odborových organizácií z celej Európy,
silné zastúpenie mali aj delegácie EuroCOP–u. Pochod Štrasburgom mal urèenú dåžku asi
pä kilometrov až k budove
Európskeho parlamentu. Niesli
sme heslo Lepšie práva, nie
dlhší pracovný čas. Bolo ve¾mi
chladno, ale nepršalo. Pred parlamentom sa potom konalo mohutné protestné zhromaždenie.
Malo zrejme svoj úèinok, pretože Európsky parlament na druhý deò ve¾kou väèšinou hlasov
smernicu zamietol. Boli sme hrdí na to, že sme sa na manifestácii mohli zúèastni a dokonca sa aj nám dostalo tej cti

nies èelný transparent, keïže
ho niesli zástupcovia všetkých
zúèastnených krajín. Bolo to
ve¾mi zaujímavé stretnutie s

verejnú službu na rok 2009.
Ako prebiehalo kolektívne vyjednávanie optikou hlavného
vyjednávaèa?

tomto roku chceme detailne vyhodnocova plnenie kolektívnej
zmluvy, bude to predmetom rokovania našich orgánov.

V príprave sa dodržali zákonné lehoty. Zásadnú výhradu
máme len jednu, že sa znova
nepodarilo vyhodnoti plnenie
kolektívnych zmlúv za uplynulý
rok. Pre budúcnos už na tom
budeme striktne trva, nateraz
sme nepochodili. Nehovorím, že
sa zmluvy nedodržiavajú, väèšina bodov bola exaktne naplnená, ale sú niektoré problémové
okruhy, ktorým by sme sa chceli
venova. V každom prípade už v

l Èo je v kolektívnych
zmluvách nové?
V tomto roku sa KOZ podarilo dosiahnu vyššiu valorizáciu a
vzrástla aj hodnota gastrolístkov. Koneène sa nám podarilo odstráni aj diskrimináciu
èasti zamestnancov, keï sme
dosiahli vyrovnanie výšky náhrady za doèasnú pracovnú
neschopnos v oboch druhoch
služieb. To osobne považujem
za najpodstatnejšiu zmenu. Ko-

Oštrnganí…
„No, takto pred dvadsiatimi
rokmi sme štrngali k¾úèikmi na
námestiach, a teraz ideme
štrnga drobnými vo vrecku,“
vzdychol si pri pive pán Mišo,
dvorný filozof našej partie, povolaním zámoèník. Mal èo poveda, odštartovaná vášnivá
debata na tému euro nemala
konca. Prebralo sa všetko
možné, poènúc spôsobom
nosenia mešteka s drobnými
na krku èi na opasku. (èeský
variant: „pytlík pøi pytlíku“.) Na
rad došli aj opodstatnené
úvahy o zbytoènosti jedno– a
dvoj– centových mincí. Potom
sme prebrali slangovú terminológiu, lebo „kilo“ už asi nebude „kilo“, veï je to kopec
peòazí. A s „litrom“ sa vlastne
ani nestretneme, tak èo. Jednu pästoeurovú bankovku
nechal kolova majite¾ krèmy,
aby sme si ju aspoò ohmatali… Ïalší z partie mienil, že
euro je ve¾mi dobré na dlžoby, lebo inak znie, keï povieš, že niekomu dlhuješ tritisíc korún, a inak, keï len
stovku… Zo slangových
názvov novej meny sa nám
najviac páèili „juroš“, „juroše“,
lebo sa to podobá na groš,
groše. Páèila sa aj odroda „juráš“, „juráše“, lebo zasa pripomínajú Judáša. Filozof Mišo
pridal, že tak nejako sa volal
ten kôò v rozprávke Tri oriešky pre Popolušku. ¼udia toho pri pive natrepú… Faktom
ale je, že so slovom „euro“ sa
aj triezvemu slovenskému jazyku zle narába…
No, èo už, zvykneme si.
Keï si zvykli milióny ne meckých babièiek, zvládneme
to aj my! Navyše sme zistili,
že dnes sa už prehrabova v
drobných nie je žiadna hanba,
ale nevyhnutnos aj pre bohatých. Drobné zrazu majú ce nu…
Takto pozitívne orientovaní
sme veselo zaštrngali drobnými a dali si ešte jednu rundu.
Pivo tu v šenku stojí tak
èudne 66 centov a pri rundách kladie vysoké nároky na
znalos malej, niekedy i ve¾kej
násobilky. Zatia¾…
(er)

© Ian Velleman
reprezentantmi
najrozmanitejších profesií z mnohých krajín
Európy, takže sme únavnú cestu na takú dia¾ku vôbec ne¾utovali. Škoda len, že organizátori
zvolali míting dos narýchlo,
inak sa ho mohlo zúèastni viac
èlenov OZP.
l Pred nieko¾kými dòami
predseda OZP podpísal s vedúcim služobného úradu MV
SR v zastúpení ministra kolektívne zmluvy pre štátnu a

Nový zákon o prevencii kriminality
1. januára 2009 nadobúda
úèinnos nový zákon o prevencii
kriminality, ktorý vymedzuje
organizáciu a pôsobnos orgánov verejnej moci v oblasti prevencie kriminality. Pôsobenie
orgánov v rámci prevencie nebolo doteraz legislatívne upravené a fungovalo na báze dobrovo¾nosti. Zákon prispeje k vyváženejšiemu vzahu prevencie
a represie v rámci kontroly kriminality.
V rámci MV SR zaène fungova Informaèné centrum na boj
proti obchodovaniu s ¾uïmi a
prevenciu kriminality, ktoré bude spracúva a poskytova údaje o kriminalite od orgánov verejnej moci. Sústreïova sa bude na údaje súvisiace s rôznymi
formami trestnej èinnosti obchodovania s ¾uïmi.
Zákon zároveò stanovuje
pravidlá na zabezpeèenie racio-

nálneho financovania projektov.
Na preventívne projekty schválené Radou vlády pre prevenciu
kriminality bude poskytova dotácie obvodný úrad v sídle kraja, na projekty schválené príslušným rezortom ju poskytne
rezort. Dotáciu bude možné
poskytnú najviac do 80 percent
predpokladaných výdavkov projektu tomu, kto preukáže, že má
na financovanie projektu zabezpeèených aspoò 20 percent
financií z iného zdroja ako zo
štátneho rozpoètu. Na projekt v
príslušnom rozpoètovom roku
možno poskytnú dotáciu len
raz
Dotácie nedostanú napr.
štátne organizácie, žiadatelia v
likvidácii, s nedoplatkami na
poistnom alebo porušovatelia
zákazu nelegálnej práce. Na
poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

OZNAM

Wüstenrot: Stále sa
možno výhodne poisti

Oznamujeme, že Obvodné
oddelenie Policajného zboru v
Bratislave I Staré Mesto stred
a Odbor skráteného vyšetrovania Bratislava Staré Mesto
– stred sa presahovalo z
Obchodnej ulice è. 52 v Bratislave na Štúrovu ulicu è.15 v
Bratislave I. Telefonický kontakt na stálu službu OO PZ v
Bratislave I Staré Mesto –
stred je 09610 31706.
(KR PZ Bratislava)

Vzh¾adom na poèetné
otázky èlenov upozoròujeme,
že možnos poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
pri výkone povolania v
poisovni Wüstenrot platí až
do odvolania. Návrhy zmlúv a
poistné podmienky sú dostupné na intranetovej stránke
OZP SR.
(red)

lektívne zmluvy zakotvujú aj
maximálnu výšku príplatku za
starostlivos a riadenie motorového vozidla od 1. júla. Zmenu
ešte musí odobri novela zákona a konkrétny spôsob si dohodnú odbory priamo so zamestnávate¾mi v jednotlivých
rozpoètových
organizáciách
pod¾a disponibilných zdrojov.
Ide o kompromis, keïže ekonomické podmienky organizácií
nie sú celkom rovnaké. Podarilo
sa nám tiež zvýši príspevok zamestnávate¾a na dôchodkové
pripoistenie, takže zamestnávate¾ bude prispieva sumou 600
Sk – v prepoète necelých 20
eur.
l Sú nejaké požiadavky zo
strany odborov, ktoré sa nepodarilo vyrokova? Ste spokojní?
V niektorých prípadoch sme
nepochodili. Navrhovali sme
napríklad prerokúvanie osobných príplatkov s odbormi, napokon sme sa dohodli inak. Podobne ako je to u policajtov, aj
pre štátnu a verejnú službu bude vydaný predpis, kde sa tieto
veci vyriešia. Na príprave predpisov sa budeme podie¾a. Takže spokojní nie sme nikdy, ale
opä sa nám podarilo posunú o
èosi ïalej. Vždy ide o kompromis dvoch strán a h¾adanie
možných hraníc. Koniec koncov, kolektívne zmluvy sme mali
podpisova už vlani, ale práve
pre niektoré otvorené body sa
vyjednávanie predåžilo.
Zhováral sa Peter Ondera

Zlodeji obrali deti o mikulášske darèeky
Zdalo sa, že deti
jednej z nitrianskych
materských
škôl
zostanú v tomto roku bez mikulášskej
nádielky. Pripravené
balíèky im v noci zo
stredy 3. decembra
na štvrtok 4. decembra ukradol neznámy zlodej. Nezisteným predmetom vypáèil okno na
budove materskej
školy a vlámal sa
dnu. Okrem rádiomagnetofónu
a
rýchlovarnej kanvice
ukradol zo škôlky
rôzne kancelárske
pomôcky, èistiace
prostriedky a detské
hudobné nástroje. Z
objektu si odniesol
aj mikulášske balíèky, ktoré boli pripravené pre deti.
Správe materských škôl
vznikla škoda vo výške 5 000
Sk (165,97 eur), informovala
hovorkyòa Krajského riadite¾stva Policajného zboru v
Nitre Božena Bruchterová. Polícia zaèala voèi neznámemu zlodejovi trestné stíhanie pre preèin krádeže vlámaním. Za tento
èin mu hrozí v prípade dokázania viny trest odòatia slobody
na dva roky.
Policajti v Nitre sa však rozhodli zastúpi Mikuláša. Pre deti

materskej školy na Orechovom
dvore, ktorú neznámy zlodej
vykradol, pripravili mikulášske
balíèky a popoludní im ich odovzdali. „Finanènými prostriedkami na zakúpenie sladkostí prispel Odborový zväz polície v
SR. Balíèky pripravili policajtky
Oddelenia komunikácie a pre vencie Krajského riadite¾stva
Policajného zboru,“ uviedla jeho
hovorkyòa Božena Bruchterová.
(TASR, 5. 12.2008)
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Nemocnièná akciová spoloènos má za sebou prvé kroky, pozor na preš¾apy

Toto nie je správny spôsob
ZbratislavskejNemocnicespoliklinikouMVSRvznikla akciová spoloènos. Akurát zaèína, èlovek nemôže
èakazázraky.Avieme,èobudúcuNemocnicusv.Michalaèaká…Istélenje,žeprechodceléhorezortu(a
nielen)znamenajúzdravotníckeslužbyve¾mive¾a,sú
doslovaživotnedôležité.
Ak zrod „akciovky“ povedie k
ïalšiemu skvalitneniu služieb
predovšetkým pre tých, pre ktorých bola zriadená, teda najmä
pre policajtov, budeme môc
zatlieska. Naopak, každá chyba v postupe vrcholového manažmentu sa môže kruto vypomsti
nielen
na
zamestnancoch, ale najmä na pacientoch, ktorým štát garantuje
vysokú kvalitu zdravotníckych
služieb, pretože od nich pri výkone služby ve¾a žiada.
Strážcom vývoja má by v
každom prípade dozorná rada,
zložená zo zástupcov zamestnávate¾a (zriaïovate¾a) i
zamestnancov.
Ak
zamestnancom nemocnice záleží
na kvalite služieb, ktoré posky-

tuje, malo by by aj v záujme
každého z nich, aby si svoje
práva a perspektívu ïalšieho
profesionálneho
uplatnenia
ve¾mi dôsledne strážil. A nielen
to. V dozornej rade by mal by
aspoò jeden èlovek, ktorý bude
stráži záujmy pacientov z radov
príslušníkov PZ. Preto je dôležité, aby dozorná rada mala kvalitné zastúpenie z oboch strán.
V tom je aj ingerencia OZP v
SR jasná.
Pred Vianocami tamojšia odborová organizácia (nepatrí do
OZP v SR, ale do SLOVES–u)
zorganizovala vo¾by dvoch zamestnancov do dozornej rady.
Tento akt však spojila s vianoèným stretnutím, èo z h¾adiska
predpokladanej úèasti nebol

najhorší spôsob, v praxi sa však
neosvedèil. Jedáleò na ul. Fraòa Krá¾a nie je priestorovo

V extrémnej tlaèenici na chodbièke rezortnej nemocnice panoval pri vydávaní volebných lístkov chaos. V takých podmienkach je
ažké dba na regulárnos volieb zástupcov zamestnancov do dozornej rady.
vhodná ani na podávanie obèerstvenia pre taký poèet osôb, nie
ešte pre vo¾by. Ve¾a ¾udí sa dov-

Pokraèova v trende stabilizácie
(Pokraèovanie zo strany 1)

otvorene, transparentne na to
upozorni. Princípom je nepodpori darebáctvo, nekvalitu
práce a klientelizmus akéhoko¾vek druhu. Odborový zväz
nemôže nahradi riadiacu štruktúru, a ani nemá takú ambíciu.
Ale na druhej strane to, èo sa
na pracovisku deje, je aj odrazom toho, ako riadiaca štruktúra
presadzuje objektívne záujmy a
naèúva hlasu zamestnancov.
Zamestnávate¾, ktorý cíti zodpovednos, musí oceni spätnú
väzbu, pretože na kvalitné riadenie potrebuje každý manažér
èo najlepšie, najúplnejšie informácie. Takto fungujú všetky
úspešné podniky v Európe i
inde. Treba sa vzájomne poèúva, rešpektova a vybra najlepšie riešenie. Zatia¾ sme sa vždy
dohodli. Samozrejme, že rozhodnutie je na zodpovednom
manažérovi. Následne je však
rovnako logickou požiadavkou
aj zodpovednos manažéra za
zlé rozhodnutie.
l Popri utváraní lepších
podmienok pre prácu policajtov vedenie rezortu sú bežne upozoròuje na to, že
každý prehrešok policajta
ohrozuje dôveryhodnos celého Policajného zboru. Zažili
sme aj v uplynulom roku pár
bezprecedentných trestných
èinov príslušníkov PZ. Takéto
excesy sa nedajú eliminova
úplne, ale je potrebné o to neustále usilova. Kde je miera
zodpovednosti
riadiaceho
pracovníka za vyboèenie podriadeného?
Pod¾a môjho názoru zlepšenie nastalo aj v tejto oblasti.
Druhá vec však je, že prijatie
opatrení ešte neznamená okamžité zlepšenie. Ale myslím si,
že opatrenia, ktoré sú prijaté, sú
postaèujúce na to, aby sa z h¾adiska vyboèení policajtov nestávali nejaké väèšie chyby. Ide,

samozrejme, o chyby jednotlivcov. A budem rád, keï to tak
zostane. Pokia¾ ide o manažment, dlhodobým cie¾om je,
aby právomoci boli vyvážené
zodpovednosou a aby aj pre
manažment boli vytvorené zodpovedajúce podmienky, to znamená, aby mali priestor pre kvalitné riadenie. A to je u nás téma, ktorá sa vyvíja. Nemôžem
poveda, že dnes sme na konci
tej cesty, že už je všetko stopercentné. Ale môžem poveda,
že pomery sa menia. V minuloroènej kolektívnej zmluve sme
prijali zásadu, že pre zamestnávate¾a sú naše stanoviská záväzné pri poskytovaní výnimiek
z kariérneho postupu. Myslím si,
že to bol dobrý krok. Vedie to k
zodpovednosti aj náš odborový
zväz, a vedie to k zodpovednosti aj policajtov, ktorí trebárs nejavia záujem o kariérny
postup a tým sme vlastne
úspešne zavàšili diskusiu o
transparentnosti kariérneho postupu v podmienkach Policajného zboru. Èiže tento trend treba
rozvíja. V minulosti sme mali
problémy aj z toho h¾adiska, že
nebol záujem o vstup do Policajného zboru. Práve z dôvodov
nedostatoèného odmeòovania.
Nehovorím, že sme tento problém už definitívne odstránili,
ale zásadná náprava nastala
uplatnením nového systému
odmeòovania. A to, èo potrebujeme rieši v ïalšej etape, je aktivita policajtov z h¾adiska kariérneho rastu. Aby ¾udia postupovali zdola na vyššie miesta,
ktoré sú zodpovednejšie, nároènejšie, to je podmienené nie
diplomami, ale peniazmi. Potrebujeme doladi dostatoènú motiváciu medzi niektorými stupòami kariérneho rebríèka. Na druhej strane mali by sme zamedzi
vstup ¾udí do PZ, ktorí by už na
zaèiatku nastupovali na vyššie
prieèky, a to bez skúseností a

nútra na urèenú hodinu ani nedostalo. Druhou chybou bolo,
že zamestnanci neboli vopred

poznania práce na tých nižších
stupòoch práce.
l Rok 2009 vo všeobec nosti nezaèal dobre. Myslím
si, že téza „udrža a skvalitni
sociálne
istoty
zamestnancov“ vôbec nebude prázdna fráza, ale vážna úloha. Už
sme zaregistrovali návrhy dokonca z prostredia úradu vlády, dotýkajúce sa existencie
nášho osobitného úètu, ktoré
by v prípade realizácie plnenie tejto úlohy ve¾mi vážne
ohrozili…
Èo na to poveda? Jedná sa
o
nepodloženú
myšlienku
jedného poradcu, niè neriešiaci
nezmysel. Takéto úvahy sú
ve¾mi nezodpovedné. Sme v
zhode so zamestnávate¾om,
náš systém sociálneho zabezpeèenia policajtov má zdravý základ a treba ho len vylepšova, urèite nie ohrozova
nepodloženými predstavami.
l Mimochodom, zasa sa
koncom roka objavili „zaruèené“ informácie o zvýšenom
odchode policajtov do výsluhového dôchodku.
Vývoj v Policajnom zbore je
úplne normálny, vieme približne
o 660 žiadostiach ku konca roka, èo je dokonca menej ako
dlhodobý priemer odchodov za
jeden rok. Situácia je úplne normálna.
l Èiže ak zhrnieme zámery
pre tento rok?
Verím, že sa koneène podarí
naplni stavy policajtov a že bude pokraèova trend stabilizácie.
Myslím si, že vlani sa utvorili
dobré podmienky pre policajtov
a budem rád, ak sa naplnia
dobrými výsledkami práce, aby
dôveryhodnos polície v oèiach
obèanov trvalo rástla. To je vecou úplne všetkých príslušníkov
na tom – ktorom konkrétnom
poste. OZP v tom urèite bude
nápomocný.
Zhováral sa Peter Ondera

oboznámení s volebným poriadkom, ktorý mal – pod¾a mòa
– každý zamestnanec dosta v
primeranom predstihu v písomnej forme. Predsedníèka
ZO Kamila Tonková ho však len
èítala v hurhaji preplnenej jedálne. Väèšina ¾udí nemala
šancu poèu a pochopi, èo èíta,
a mnohí z nich vlastne ani ne-

mali o vo¾by záujem, pretože
„prišli na kapustnicu“. Zdalo sa,
že väèšina z prítomných ani
vopred nevedela, kto vlastne
kandiduje, nemala èas porozmýš¾a nad vhodnosou kandidátov. Nuž a vydávanie volebných lístkov sa zorganizovalo
pri stolíku na chodbièke oproti
výahu, teda v podmienkach,
ktoré sú pri takomto vážnom – a
pre zamestnancov nanajvýš dôležitom akte – už naozaj nedôstojné.
Súhrn týchto príèin možno
viedol k dôsledku, že sa volieb
nezúèastnil nadpolovièný poèet
zamestnancov, vo¾by boli neplatné. Z toho možno súdi, že
èas zamestnancov nebola o
vo¾bách dopredu informovaná,
alebo jednoducho nepovažovali
svoju úèas na tomto akte za
nevyhnutnú. Jedno i druhé je
chyba, ktorá sa môže vypomsti.
Ak sa totiž zamestnanec nezaujíma o využitie svojho elementárneho práva vybra si
tých, ktorí ho majú zastupova v
kontakte so zamestnávate¾om a
kontrolova chod akciovej spoloènosti, nemá neskôr morálne
právo èoko¾vek kritizova.
(on)
Snímka autor

Od 30.októbra 2008 začal po slovenských tratiach premávať rušeň vo farbách Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s.

Ďalšie výhody pre poistencov SZP, a.s.
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 poplatok vo výške 100,- Sk/deň pobytu za sprievod poistencov poisťovne 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 MedPharma v lekárňach Dr. Max. Produkty, na ktoré sa zľava vzťahuje ako aj adresy lekární nájdete
na našej internetovej
stránke
www.szp.sk.
10% zľavu na vstup do vonkajších bazénov Thermal parku

Bešeňová získate, ak sa preukážete preukazom poistenca
SZP, a.s. a identifikačným
dokladom.
Poistenci SZP,
a.s. majú 10%
zľavu pri zakúpení jednorazového
vstupu
do
Rekreačného komplexu Vadaš
Thermal.

Keď sa preukážete preukazom poistenca SZP, a.s. získavate 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 dioptrických a slnečných okuliarov
po preukázaní sa preukazom
poistenca SZP.
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Hovoríme s podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR Robertom Kaliòákom

„Cítim pozitívnu atmosféru a energiu ¾udí, chu bojova s problémami“
l Rok 2007 sa pre vás jednoznaène niesol v znamení
Schengenu. Ako by ste oznaèili rok 2008?
Tých priorít bolo viac. Ak
zaènem od vnútorných vecí
nášho rezortu, tak to bol rok stabilizácie Policajného zboru, rok
zmien v odmeòovaní a motivovaní policajtov do ïalšej práce.
Ukázalo sa, že po urèitých problémoch, ktoré vždy sprevádzajú nové veci, sa napokon narodilo krásne a zdravé diea, ktoré
bude dlho robi rados policajtom v pocite, že sú lepšie
ohodnotení za svoju prácu. Po
odbornej stránke sa môžeme
teši z toho, že sa nám darí v
oblasti kriminality v takých
èíslach, ktoré sú nespochybnite¾né. Mali sme menej vrážd,
menej lúpežných prepadnutí,
dosiahli sme ve¾mi dobré výsledky v znížení poètu krádeží
motorových vozidiel a v krádežiach vlámaním. Kriminalita je
na ústupe a policajti si naozaj
zaslúžia pochvalu za mimoriadne kvalitný výkon, ktorý
odviedli v uplynulom roku. Samozrejme, je tu aj množstvo
problémov, aj v radoch policajtov sa nájdu èierne ovce a
každé takéto vyboèenie jednotlivca spochybní dôveru obèanov k celému Policajnému zboru. Pri poète 21–tisíc policajtov
sa nedá podobným excesom
celkom vyhnú, ale myslím si, že
podobné problémy majú z èasu
na èas aj vyspelejšie krajiny,
Nemecko èi Francúzsko. Keby
sa takéto veci nestávali, nebola
by potrebná inšpekcia, pritom ju
má každý európsky policajný
zbor. Neostáva, len bojova proti takýmto prejavom a som rád,
že sa nám vlastnými silami podarilo rozmota to klbko policajného gangu z uplynulých rokov, bol to ve¾mi úspešný zákrok. Teda aj z tohto poh¾adu
hodnotím uplynulý rok úspešne.
l Oceòujem, že v rezorte
neskrývate preš¾apy, informujete o nich ve¾mi otvorene a
najmä pohotovo.
Dokazujeme ostatným kolegom, že na nepoctivcov v radoch polície napokon vždy
dôjde, že máme silu sa s takýmito javmi vysporiada.
l Nový zákon o cestnej
premávke pod¾a názoru mno hých ešte viac otvára možnosti pre korupciu policajtov
pri výbere pokút v hotovosti.
Zdie¾ate tieto obavy?
Máme nieko¾ko možností v
boji proti korupcii policajtov a
pripúšam, že stále sú to veci do
diskusie. V minulosti, keï vodiè
dostal pokutu a prišiel o vodièský preukaz, h¾adal možnos,
ako policajta poplati. Od 1.
februára má možnos zaplati
túto vysokú èiastku legálne a
mám pocit, že je to pre obe strany èistejšie.
l Ešte za èias ministra
Šimka sa hovorilo o potrebe
zbavi policajtov na ulici mož nosti prís do styku s hoto vosou.
Ideme skôr cestou transpa rentnosti priestupkového kona-

tiach klesla kriminalita – dokonca aj v Rakúsku o 16 až 18
percent. Myslím si, že hranièná
polícia na východnej hranici i vo
vnútrozemí odvádza dobrú prácu a tí, èo prešli k iným zložkám,
sú výrazným posilnením kapacít
policajtov tam, kde ich bolo najviac treba, teda v dopravnej a
poriadkovej polícií, ale trebárs aj
na kriminálke. Hranièná polícia
aj v zmenených podmienkach
pod¾a môjho názoru dobre plní
úlohy, vysoko pozitívne sa ukázala aj v medzinárodnom svetle
pri objasòovaní ve¾kých kriminálnych prípadov s medzinárodným prvkom.
l Za všetkým a všade sú
peniaze. Viackrát ste sa vy jadrili, že ich mienite získava
pre rezort v nemalých objemoch aj predajom nadby toèného a nepotrebného ma jetku ministerstva. Z takýchto
prostriedkov chcete spolu s
ministerstvom obrany napríklad vybudova úplne novú nemocnicu pre ozbrojené sily a
záchranárov, rozbiehate proukonèi o rok neskôr. V ko- gram bytov pre policajtov. Od
neènom dôsledku som však 1. januára je z nemocnice
presvedèený, že najlepšou štátna akciová spoloènos,
zbraòou proti korupcii príslušní- ide o prvý krok. Transformákov PZ je utvorenie takých pra- ciu na akciovky ste však pricovných a sociálnych podmie- pravovali aj pre rezortné autonok, aby si policajt poriadne mobilové opravovne, tento
rozmyslel, èi sa mu za pár korún proces sa však zastavil?
úplatku oplatí riskova stratu
Nová nemocnica je pre nás
stabilného zamestnania s mno- mimoriadne dôležitá, má sa sta
hými dlhodobými sociálnymi vý- ïalším výrazným impulzom
hodami. Myslím si, že k tomu skvalitnenia zabezpeèenia niespejeme.
len policajtov ale aj ostatných
l Aj uplynulý rok bol po - záchranných zložiek a armády.
znamenaný masívnou obme- Je na òu potrebné naozaj ve¾a
nou policajného autoparku, peòazí, ktoré musíme získa
nebývalo sa zlepšuje vybave- predovšetkým z vlastných zdronos jednotiek technikou, mo - jov – teda odpredajom majetku.
dernizujú sa obvodné oddele- Urobíme maximum, aby sme
nia, rozbieha sa prestrojenie tento nepotrebný majetok èo
do moderných, najmä ve¾mi najlepšie zúroèili, aby to bol profunkèných
rovnošiat
a ces úplne transparentný a aby
posledným vážnym, tiež aj sme vybudovali komplex, ktorý
drahým krokom je prezbroje- znesie akéko¾vek európske krinie. Už dlho sa o òom rozprá- tériá a vïaka kvalitným službám
si získa špièkové renomé. Je to
va.
Áno, vybavenos príslušníkov môj sen a som rád, že to rozbiemodernými pišto¾ami je úlohou hame. Èo sa týka našich autopre tento a ïalší rok. Cítim to mobilových opravovní, nepovaako nevyhnutnos, mám také žujeme ich za najpodstatnejšie
osobné predsavzatie, aby ešte v rámci našich priorít, ale tiež
pred mojím odchodom z funkcie rátame s transformáciou na
boli všade kvalitne obleèení po- akciovú spoloènos, musíme dolicajti na dobrých autách a s vý- ladi niektoré detaily. Opravovne
konnými zbraòami. Na pištole majú šancu preukáza, že sú
pripravujeme verejnú súaž. schopné poskytova kvalitné
Pracujeme aj na vývoji nových služby a v takom prípade ich buslávnostných rovnošiat, ktoré by deme radi prednostne využíva.
tiež mali prispie k tomu, aby re- Ale musia sa o to sami usilova,
nomé policajtov na verejnosti pretože tých ponôs na ich služïalej rástlo a aby sami vý- by bolo viac ako pochvál a sami
raznejšie cítili hrdos na prísluš- musia prís na to, že sme zákazníci ako iní, hoci sme vlastníkmi.
nos k Policajnému zboru.
l Ve¾kými zmenami prešla Zatia¾ sa o spokojnosti hovori
v uplynulom roku hranièná a nedá.
l Èiže nerátate s ich privacudzinecká polícia v súvislosti so Schengenom a tizáciou?
zrušením hranièných oddele Nie, rezort nemá záujem na
ní. Bezmála dvetisíc poli- privatizácii
automobilových
cajtov prešlo k iným zložkám. opravovní.
l Ako chcete získa proAko prebehol tento proces a
èo priniesol?
striedky na výstavbu, resp.
Nanovo umiesti také poèty kúpu bytov?
príslušníkov nebolo jednoduché,
Platí to, èo som povedal aj v
ale výsledky sa ukazujú, poli - prípade nemocnice, myslím si,
cajtov v uliciach je viac a aj vïa- že najefektívnejší spôsob získaka tomu v prihranièných oblas- vania peòazí aj na bytový pronia. Intenzívne pracujeme na
vybavenosti vozidiel špièkovou
technikou, ktorá umožní detailne sníma prejednávanie
priestupkov na kameru so
záznamom, aby nemohli vzniknú nijaké pochybnosti. Toto by
mala by definitívna bodka za
pokusmi o korupciu policajtov v
teréne. Pilotné projekty v tomto
smere sa zaènú spúša už tento rok, ve¾ká èas policajných
áut a policajtov by mala by vybavená elektronikou do roku
2010 a celý projekt tzv. inteligentného policajta by sa mal

gram je výmena nepotrebného
èi nadbytoèného majetku za byty, prípadne výhodný predaj
tohto majetku a následná kúpa
bytov. Je to jedna z priorít. Neviem, èo všetko stihneme do
konca funkèného obdobia, ale
som presvedèený, že polícia
potrebuje aspoò dvetisíc bytov,
pretože je to ve¾mi významný
prvok stabilizácie príslušníkov.
l Zrejme ïalším medzníkom v lanskej èinnosti rezor tu bola práca na zrušení víz s
USA?
Z poh¾adu medzinárodného
pokraèovalo naše úsilie rozšíri
možnosti vycestovania našich
obèanov. Padli víza s Kanadou
a viac ako pol roka sme intenzívne pracovali na zrušení vízovej povinnosti so Spojenými
štátmi americkými. Bolo to
úspešné úsilie. V histórii Slovenska sa ešte zrejme nestalo,
aby nás v krátkom èasovom
rozpätí trikrát navštívil americký
minister vnútra. Výsledok svedèí
aj o tom, že Slovensko si za dva
roky vybudovalo poves seriózneho partnera a garanta
bezpeènosti nielen Slovenska,
ale aj ostatných európskych
krajín.
l Bolo to vcelku milé prekvapenie, èlovek akoby do
poslednej chvíle neveril. Ale
fajn, že sa tak stalo. Z èoho
vás bude najviac bolie hlava
v roku 2009?
To ešte naozaj neviem, skôr
sa teším, pretože cítim pozitívnu
atmosféru a energiu ¾udí, chu
bojova s problémami. Hlavným
zámerom bude zrejme bezpeènos na cestách. Máme nový
zákon, dopravná a poriadková
polícia dostala nástroj. Bude na
nich ukáza, ako ho dokážu v
praxi využíva tak, aby zákon plnil hlavný cie¾ – tým je pokles
dopravných nehôd, najmä poèet
màtvych a zranených. Verím, že
sa nám to podarí, aj keï nárast
poètu vozidiel na našich cestách v posledných rokoch je
naozaj enormný.
l Polícia zabezpeèuje pre
obèanov množstvo služieb
najmä pri vydávaní dokladov
a všetkého, èo súvisí s užívaním motorových vozidiel. Úro veò týchto služieb je ve¾mi
rozdielna a vo všeobecnosti
nie dobrá. Je tu aj celá oblas
verejnej správy, napríklad
služby pre živnostníkov atï.
Ako zlepši kvalitu?
Budujeme spoloèné kontaktné pracoviská, aby sa obèan
nabehal a naèakal èo najmenej.
Systém, aký máme napríklad v
Humennom, v Poprade alebo v
Petržalke, je ve¾mi efektívny a
obèania sú spokojní. Tomuto sa
musíme ve¾mi zásadne venova,
oprávnenej kritiky je stále ve¾a.

Urèite sa musí zmeni situácia
najmä na dopravných inšpektorátoch, èo je dlhodobá bo¾aèka.
Napríklad v Bratislave chceme
urobi centrálne pracovisko,
zrýchli a zjednoduši služby pre
našich daòových poplatníkov,
zásadne sa zmení situácia aj v
ïalších okresoch.
l Aké máte hlavné zámery
v legislatíve?
Policajná legislatíva je vcelku
úspešne a z väèšej èasti za nami. Osobitne si cením, že sa
nám koneène podarilo novelou
dosiahnu, aby policajné úkony
boli procesné, èo by malo smerova k zrýchleniu vyšetrovania
a najmä menšiemu zaažovaniu
obèanov opakovanými návštevami polície. Ïalej sa tiež budeme venova sociálnym a pracovným podmienkam našich
hasièov záchranárov, ktorí by
mali prejs takou zmenou platového systému ako policajti. Robí sa zásadná obmena techniky,
pracujeme na tom, aby to bol po
všetkých stránkach špièkový
zbor.
l Vaše hodnotenie spolu práce s prokuratúrou a so
súdmi?
Myslím si, že spolupráca s
prokuratúrou je ve¾mi dobrá,
prokurátori sú nároèní a je to
dobre, je to náš kontrolný mechanizmus a ich kritika je èasto
oprávnená. Spolu s políciou idú
po veciach aj ve¾mi pálèivých –
aj doslova historických prípadov
– na ktoré treba ve¾kú odvahu.
Pevne verím, že dôkazy obstoja
aj pred nároènými sudcami. My
sa musíme snaži, aby prokuratúra mala èo najmenej dôvodov
na kritiku práce polície.
l Reštrikcia policajných
štruktúr v uplynulých rokoch
spôsobila, že zanikli aj mnohé
policajné okresy. Teraz sa hovorí o obnovovaní pôvodných
územných štruktúr v systéme
tzv. súdnych okresov. V podmienkach rezortu vnútra rátate s obnovením zrušených
okresných riadite¾stiev?
Máme pripravený zoznam,
okruh obnovovaných riadite¾stiev je v podstate urèený, len
ešte nevieme presne poveda
èas, kedy sa tak stane. Pracovne sa diskutuje o okresoch
Malacky, Piešany, Skalica, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Námestovo, Revúca, Ve¾ký
Krtíš, Kežmarok, Snina, Ša¾a a
Banská Štiavnica. Je ešte možné, že sa tento zoznam rozšíri o
niektoré ïalšie. Zmeny by mali
nasta v prvých mesiacoch tohto
roka, pretože prítomnos policajtov v danom regióne vníma
verejnos ve¾mi pozitívne.
(Prevzaté z mesaèníka Euroreport plus)

Nakúpime nové vrtu¾níky?
Policajtom pribudne do vrtu¾níkového parku ešte tento rok šes
nových viacúèelových strojov za 36 miliónov eur (1,1 miliardy Sk).
Spolu by tak mohla polícia a hasièi na pátranie, hasenie lesných
požiarov èi na záchranné práce pri živelných pohromách používa
desa funkèných vrtu¾níkov. Rezort vnútra ráta s tým, že do súaže sa prihlásia s vrtu¾níkmi firmy Augusta, Eurocopter èi Sikorsky
(Pravda, 5. januára 2009)
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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 manžela, druha, družku, rodièa zamestnanca, ako aj rodièa jeho
manžela – druha a starostlivosti o choré diea zamestnanca, pokia¾ sú tieto osoby
v pooperaènom alebo vážnom zdravotnom stave, vyžadujúcom osobitnú opateru
a preukázané potvrdením ošetrujúceho lekára – najviac pä pracovných dní v každom 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 vedúceho, vychovávate¾a, inštruktora, príp. zdravotníka v tábore, resp. poèas rekreácie
pre deti a mládež organizovanej MV SR.

10. 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.
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 zamestnávate¾a
nepretržite menej ako pä rokov,
b) dvoch funkèných platov, ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávate¾a nepretržite najmenej pä rokov,
c) troch funkèných platov, ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávate¾a nepretržite najmenej desa rokov a dosiahol vek 45 rokov.
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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 zamestnávate¾a 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 úèinnosti organizaèných zmien, zamestnávate¾ vyplatí zamestnancovi odstupné nad
ustanovený rozsah pod¾a § 76 ods. 1 Zákonníka práce vo výške štyroch funkèných platov.
13. Zamestnávate¾ bude vo¾né pracovné miesta obsadzova prednostne vlastnými zamestnancami, ak o uvedenú funkciu prejavia záujem a budú spåòa kvalifikaèné 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 diea bez obmedzenia jeho veku, ktoré nemá v trvalej domácej
opatere – dva pracovné dni v kalendárnom mesiaci,

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 zamestnávate¾a najmenej 5 rokov.
3. V prípade, ak služobný úrad má disponibilné finanèné prostriedky 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
organizácií.
4. Plat sa bude zamestnancom vypláca najneskôr v 10. deò nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.

1)
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 57/2007 o organizačnom poriadku 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 doplnení niektorých zákonov.

v rámci družobných stykov medzi policajnými zbormi pracovné vo¾no s náhradou
mzdy v nevyhnutnom rozsahu.
20. Zamestnávate¾ zriadi pod¾a potreby centrálnu rozhodcovskú komisiu zloženú 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 zamestnávate¾a je v kompetencii štatutárneho 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 použití 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 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 doruèenia návrhu.
2. Zmeny a dodatky tejto kolektívnej zmluvy sa prijímajú iba v písomnej forme.
3. Ministerstvo oboznámi zamestnávate¾ov uvedených v I. èasti, bod 3 obvyklým 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.

I. èas
Všeobecné ustanovenia
1. Táto kolektívna zmluva (ïalej len „kolektívna 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 všeobecne
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 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 všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorí odišli do dôchodku z útvarov MV SR,
na ktoré sa vzahuje 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 odmeòovaní pod¾a zákona è. 553/2003 Z. z., bez oh¾adu na ich príslušnos 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 dohody o brigádnickej práci študentov.
3. Kolektívna zmluva sa vzahuje na všetkých zamestnancov útvarov ministerstva, zariadení ministerstva a organizácií ministerstva, rozpoètových a príspevkopre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
na rok 2009

KOLEKTÍVNU ZMLUVU
uzatvárajú
podľa ustanovení zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení neskorších predpisov
Odborový zväz polície v Slovenskej republike, zastúpený predsedom
Miroslavom LITVOM na strane druhej
a
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, zastúpené ministrom vnútra
SR Robertom KALIÒÁKOM na strane jednej
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vých organizácií ministerstva1) (ïalej len „zamestnávate¾“) okrem 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 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 kolektívnemu vyjednávaniu s cie¾om uzavrie kolektívne zmluvy na útvaroch pod¾a odseku 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 zamestnávate¾om vznik sociálneho napätia, jeho príèiny a spolupôsobi pri ich riešení.
6. 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.

peèovaného priamou zmluvnou formou v stravovacích zariadeniach, ktoré poskytnú miesto na sedenie bez èašníckej obsluhy pre vopred vymedzený poèet stravníkov (jedálne v závodoch, družstvách, úradoch alebo iných vymedzených priestoroch),
b) sprostredkovate¾skej formy stravovania (gastrolístky) bude nominálna hodnota 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 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za podmienok ako pre zamestnancov.
10. Ak pracovná zmena zamestnanca bude trva viac ako 11 hodín, zamestnávate¾ mu zabezpeèí dve hlavné jedlá.
11. Zamestnancovi, ktorý bude vykonáva prácu nad základný èas alebo pracovnú 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 stravovanie 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 uvedených v bode 8 do výšky 0,10 EUR rovnako pri využívaní rôznych foriem stravovania.
14. Zamestnávate¾ môže 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 možností.
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 miesto 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 základe individuálnych žiadostí zamestnancov, pod¾a stavu finanèných prostriedkov
sociálneho fondu a kritérií vypracovaných zamestnávate¾om po dohode s odborovým zväzom (bod 8 písm. d).
18. Návratná sociálna výpomoc sa poskytne zamestnancom v súlade s nariadením ministra vnútra SR è. 4/2008 o postupe, podmienkach schva¾ovania a realizácie návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu. Návratná sociálna výpomoc nie je nároková (bod 8 písm. e/).
19. Zamestnávate¾ bude poskytova zamestnancom pri cestách do zahranièia

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
údržbou 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
rešpektova ich právnu ochranu pod¾a Zákonníka práce.
5.Po ukonèení funkèného obdobia zamestnávate¾ ponúkne uvo¾nenému funkcionárovi odborového zväzu vhodné pracovné zaradenie v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
6. Zamestnávate¾ 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 predpokladu, že odborová organizácia poskytne zamestnávate¾ovi

III. èas
Pracovnoprávne vzahy
1. Zamestnávate¾ najmenej 60 dní pred uskutoènením organizaèných a štrukturálnych 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 predchádzajúcim 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 týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej alebo nepretržitej prevádzke má pracovný 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 pružného 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 desiateho dòa 55 % denného vymeriavacieho základu.
9. Pri prvom skonèení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predèasný 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.
písomný súhlas zamestnanca – èlena odborovej organizácie s takouto formou platenia èlenských príspevkov.

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 dopravu na tieto pracoviská za úhradu preukázaných nákladov.
3. Zamestnávate¾ zabezpeèí v rezortných zdravotníckych zariadeniach preventívne lekárske prehliadky pod¾a platných interných predpisov ministerstva. Preventívne lekárske prehliadky zamestnancov budú súèasou štatistického vyhodnocovania èinnosti služobných lekárov.
4. Zamestnávate¾ umožní zamestnancom a ich rodinným príslušníkom a bývalým 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 pridanej 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 zariadeniach budú stanovené v sume priamych nákladov a upravené pokynom generálneho 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 zisuje priemerný zárobok na
pracovno–právne úèely a je spoloèný pre zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere, pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pre príslušníkov 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 zásadám správnej výživy vo všetkých zmenách pod¾a všeobecne 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 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 vzahova na prípady stravovania zabez-
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vania, schva¾ovania a poskytovania návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu upravuje nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky è. 4/2008 o postupe, podmienkach schva¾ovania a realizácie návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho
fondu.
9.Štatutárny orgán služobného úradu zriaïuje sociálnu komisiu, ktorá je spoloèná pre všetkých zamestnancov. Sociálna
komisia rozhoduje o použití prostriedkov sociálneho fondu pod¾a
štatútu, zásad jej èinnosti a ïalších kritérií urèených pre poskytovanie príspevkov zo sociálneho fondu. Rozhodnutie komisie je
pre štatutárny orgán záväzné. V odôvodnených prípadoch môže
štatutárny orgán rozhodnutie komisie pozastavi, ak toto rozhodnutie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v znení Nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky è.
29/2005.
10.Služobný úrad pod¾a potreby zriadi centrálnu rozhodcovskú komisiu zloženú z dvoch zástupcov OZP a dvoch zástupcov
služobného úradu za úèelom riešenia prípadných sporov vzniknutých na základe rozhodnutí sociálnych komisií o pridelení prostriedkov 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 zamestnancov – 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 hodnota 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 odborného ošetrujúceho lekára, bude stravovanie zabezpeèované sprostredkovate¾skou formou (bod 13).
15.Služobný úrad umožní štátnym zamestnancom a ich rodinným príslušníkom, ako aj bývalým štátnym zamestnancom –
dôchodcom a ich rodinným príslušníkom rekreáciu v rekreaèných zariadeniach ministerstva formou rekreaèných poukazov,
prièom cena rekreaèného poukazu sa urèí na základe objektívne vynaložených priamych nákladov jednotlivých rekreaèných
zariadení pri zoh¾adnení dane z pridanej hodnoty. Na zabez-

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 zúètovaných štátnym zamestnancom na výplatu na bežný rok.
2.Sociálny fond sa vytvára spoloène za zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere, za zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a za príslušníkov PZ (ïalej len „zamestnanci“).
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 vyèlení 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 stravovania.
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 finanèných prostriedkov sociálneho fondu vytvoreného k dohodnutému termínu.
6.Štátnym zamestnancom, ktorí sa nezavinene dostali do
finanènej tiesne najmä zo zdravotných dôvodov (dlhodobá práceneschopnos), možno poskytnú nenávratnú sociálnu výpomoc. O jej priznaní a výške rozhodne príslušná komisia na realizáciu sociálnej politiky v oblasti sociálneho fondu na základe
posúdenia každého jednotlivého prípadu .
7.Návratná sociálna výpomoc je urèená na riešenie skvalitnenia bytovej situácie štátnych zamestnancov. Zdrojom financovania 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 prechádzajú do ïalšieho roka. Tieto zdroje sa budú analyticky sledova.
8.Návratná sociálna výpomoc je nenároková. Postup uplatòo-
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Èlánok II.
Vzájomné vzahy zmluvných strán
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 predpisov. 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 štátnej službe“), zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov (ïalej len „Zákonník práce“) okrem štátnych 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 – nepracujúcich dôchodcov, ktorí odišli do dôchodku zo služobných úradov
MV SR, na ktoré sa vzahuje 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 podmienkach ministerstva štátnymi zamestnancami v roku 2009, a
to bez oh¾adu na ich príslušnos k odborom. Touto zmluvou sa
upravujú vzájomné vzahy zmluvných strán, štátnozamestnanecké právne vzahy, odmeòovanie štátnych zamestnancov a
sociálna oblas.

KOLEKTÍVNU ZMLUVU PRE ZAMESTNANCOV
V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2009
podľa ustanovení zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
v znení neskorších predpisov
uzatvárajú
Odborový zväz polície v Slovenskej republike, zastúpený predsedom
Miroslavom LITVOM na strane druhej
a
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zastúpené Martinom Čatlošom,
vedúcim služobného úradu

III.
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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 služobného hodnotenia o 1 % až 3 % pod¾a § 82 ods. 3 zákona o štátnej 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 rezorte ministerstva vnútra menej ako pä rokov,
b)100 % jeho funkèného platu pri dåžke nepretržitého trvania
pracovného pomeru a štátnozamestnaneckého pomeru v rezorte 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 službe 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 rezorte 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 prostriedky 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 organizácií.

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 doruèenia písomného návrhu.
2.Služobný úrad Ministerstvo vnútra SR oboznámi všetky služobné 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 prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.

7.Do výberovej komisie na vo¾né miesto štátneho zamestnanca alebo predstaveného bude nominovaný aj zástupca
odborového zväzu ako riadny èlen výberovej komisie.

peèenie spoloèenskej kontroly tvorby cien rekreaèných poukazov služobný úrad zriadi pracovnú komisiu, èlenom ktorej bude
aj urèený zástupca OZP.
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Èlánok III.
Štátnozamestnanecké právne vzahy
1.Služobný èas štátneho zamestnanca je 37 a 0,5 hodiny týždenne. 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 týždenne.
2.Pokia¾ to prevádzkové dôvody umožnia a väèšina štátnych
zamestnancov na jednom pracovisku o to prejaví záujem, služobný 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 organizaèných zmien a štrukturálnych zmien, ktoré sa dotknú väèšieho poètu štátnych zamestnancov, tieto prerokuje s príslušným
odborovým orgánom. Lehota na prerokovanie sa môže po dohode zmluvných strán skráti.
5.Výška príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie štátnemu zamestnancovi je 19,92 € mesaène na jedného štátneho
zamestnanca z objemu zúètovaných platov štátnych zamestnancov.
6.Denná výška náhrady príjmu pri doèasnej pracovnej
neschopnosti štátneho zamestnanca je prvých sedem dní 70 %
jeho denného vymeriavacieho základu a od ôsmeho do desiateho dòa je 55 % jeho denného vymeriavacieho základu.
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 štátnych zamestnancov pri kolektívnom vyjednávaní so
služobnými úradmi a uznáva práva odborov vyplývajúce z platných 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 predpokladu, že odborová organizácia poskytne služobnému úradu
písomný súhlas štátneho zamestnanca – èlena odborovej organizácie na takúto formu platenia èlenských príspevkov.

KOLEKTÍVNA ZMLUVA PRE ZAMESTNANCOV
V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2009
2
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TEÓRIA A PRAX – ŠKOLA A VÝKON SLUŽBY

Námety aj zo zahranièia
Dòa 26. novembra 2008 sa
na pôde Strednej odbornej škole PZ Pezinok uskutoènil seminár na tému TEÓRIA A PRAX –
ŠKOLA A VÝKON SLUŽBY.
Potreba uskutoènenia seminára
s uvedenou problematikou
vznikla po schválení Uèebných
dokumentov pre základnú policajnú prípravu, platných od
1.7.2007, kedy sa skrátila dåžka
štúdia na šes mesiacov a do
uèebného plánu sa nedostal
predmet odborná prax. Škola
tým stratila spätnú väzbu o
uplatnení absolventov základnej
policajnej prípravy.
Seminára sa zúèastnil riadite¾
Centra vzdelávania sekcie riadenia ¾udských zdrojov MV SR
mjr. JUDr. Rastislav HAJKO,
PhD., zástupcovia SOŠ PZ Pezinok, Bratislava, Košice, riaditelia a zástupcovia riadite¾ov
okresných riadite¾stiev PZ,
obvodných oddelení OR PZ a
zástupca P PZ. Prítomní zástupcovia z Policajného prezídia
ÈR, z odboru personálnej práce
a vzdelávania, rozšírili svojimi
poznatkami rokovanie seminára. Celkom sa seminára zúèastnilo 61 úèastníkov.
Riadite¾ SOŠ PZ Pezinok plk.
Mgr. Ladislav Dovièoviè prítomných privítal a zároveò v
krátkosti zhodnotil situáciu týkajúcu sa štúdia, jeho dåžku trvania, absenciu praxe, kde v predchádzajúcich formách štúdia
poslucháèi chodievali na oddelenia výkonných útvarov, aby sa
oboznámili s ich budúcim povolaním.
Riadite¾ centra vzdelávania
Rastislav HAJKO vo svojom
vystúpení vyzdvihol medzinárodný aspekt seminára. Informoval o organizaèných a personálnych zmenách týkajúcich sa
Centra vzdelávania sekcie riadenia ¾udských zdrojov MV SR.
Informoval o Výnose MV SR è.
73/2008, ktorý nadobudol úèinnos 1. 11. 2008, o novom školskom zákone è. 245/2008, ktorým sa upravili formy a otázky
týkajúce sa vzdelávacích programov, nové podmienky na pomaturitné štúdium, aby boli policajné školy na rovnocennej

úrovni s ostatnými strednými
školami. Zdôraznil, že školy uvítajú informácie, èi sú policajti
dostatoène pripravení do výkonu, citujem „budeme radi, ak
nám dáte rôzne podnety, èo je
dobré pre vzdelávanie. Chceme, aby bolo vzdelávanie kvalitnejšie a aby policajti prichádzali na miesta výkonu kvalitne pripravení.“
Zástupca R SOŠ PZ Pezinok
plk. Ing. Sobek poukázal na

podnetu ministerstva vnútra
zriadené na policajnom prezídiu
Èeskej republiky pracovisko,
ktoré malo zaisova kontakt v
oblasti vzdelávania policajtov. V
zaèiatku bolo personálne slabo
zaistené, následne pribudli ïalší
pracovníci. Ïalší vývoj bol
ovplyvnený organizaènými zmenami, ktoré priniesli postupné
pribúdanie problematík a pracovníkov. V súèasnej dobe vznikol zo skupiny odbor vzdeláva-

V diskusných príspevkoch
zástupcov policajného výkonu sa najèastejšie objavovali
nasledovné námety a postrehy:
– pri zachovaní dåžky štúdia
teórie 6 mesiacov kombinova
štúdium s odbornou praxou na
vysielajúcich útvaroch v dåžke
od 2 do 4 mesiacov,
– nevyuèova cudzí jazyk vôbec alebo to robi nejakou intenzívnou formou,

nia, zaradený pod Riadite¾stvo
pre riadenie ¾udských zdrojov
Policajného prezídia. Historicky
prvým vedúcim odboru vzdelávania je plk. JUDr. Èestmír Šašek. Pod jeho vedením pracuje
5 obèianskych zamestnancov a
16 pracovníkov v služobnom
pomere príslušníka Polície ÈR.
Pre ilustráciu uvádzam model základného vzdelávania policajtov ÈR:
– 1 mesiac – školské policajné stredisko na krajskom riadite¾stve – vstupná odborná
prax, tzv. prijímaè
– 6 mesiacov VPŠ a SPŠ MV
– školská vyuèovacia èas
– 2 mesiace – školské policajné stredisko na krajskom riadite¾stve – odborná prax.

– absolventi nevedia, aký je
rozdiel medzi priestupkom a
trestným èinom,
– chýba zodpovednos k výkonu služby, èasto nepoznajú
základné práva a povinnosti policajta,
– vylepši spracovávanie
záznamov, chýba prax,
– policajt nevie rieši základnú poriadkovú úlohu vo výkone
služby, pretože nemá dobre postavené základy,
– pri 12 mesaènom štúdiu
mali poslucháèi viac èasu na
absorbovanie vedomostí, ak sa
policajt uèí pomalším tempom,
viac si zapamätá,
– pri výuèbe sa viac zameriava na praktickú zložku výuèby
(pozn. autora: v súèasnosti tvorí

Ilustračné foto: P. Žákovič
ciele seminára, na získanie
spätnej väzby, na komplexnos
prípravy policajta. Poslucháèi
musia zvládnu teóriu a následne ju aplikova v praxi, musia
vedie vykonáva služobný zákrok po stránke motorickej, komunikaènej a psychickej. Musíme pritom bra do úvahy to, èo
je poslucháè ochotný prija od
vyuèujúceho, kvalitu poslucháèov, ktorí prichádzajú na našu
školu a zhodnoti aj druhú stránku, pretože nie všetci poslucháèi sú dostatoène spôsobilí alebo
ochotní študova.
Zahranièní úèastníci priblížili
systém riadenia policajného
vzdelávania v ÈR. Vo svojom
vystúpení uviedli, že koncom
devädesiatych rokov bolo z

praktická èas výuèby 55% z
celkového poètu 840 h).
Úèastníci seminára zodpovedali na otázky ankety. Z 36 respondentov policajného výkonu,
odovzdalo anketové lístky 27
úèastníkov seminára. Z ich
odpovedí vyplynulo nasledovné:
– až 19 respondentov má
dåžku praxe v PZ nad 15 rokov,
ïalších 8 má dåžku praxe do 15
rokov,
– pokia¾ ide o dåžku štúdia,
prevažná väèšina uviedla ako
optimálnu dåžku 9 mesiacov, z
toho 2 mesiace odborná prax
– z celkového poètu až 19
respondentov sa stotožnilo s
optimálnou vekovou hranicou
pre nástup do PZ 21 – 25 rokov,
– z porovnania odpovedí na
otázky týkajúce sa vedomostí,
schopností, zruèností a návykov
absolventov 12 mesaèného a 6
mesaèného štúdia vyplynulo
lepšie hodnotenie pre dlhšiu formu štúdia,
– až 20 respondentov uviedlo miernu nespokojnos s úrovòou pripravenosti absolventov,
Závery vyplývajúce z rokovania seminára dòa 26. 11.
2008
Výchovno–vzdelávací proces
ešte viac priblíži požiadavkám
výkonu služby.
Pripomienky a návrhy využi
k ïalšiemu skvalitneniu výuèby.
Analýzu ankety poskytnú
SR¼Z za úèelom prehodnotenia
dåžky pomaturitného kvalifikaèného štúdia.
Zaradi do Štátneho a školského vzdelávacieho programu
resp. do uèebných dokumentov
základnej policajnej prípravy
odbornú prax.
Zo strany P PZ preformulova
profil absolventa z uèebných
dokumentov, viac ho priblíži požiadavkám výkonných útvarov –
vytvori na jeho preformulovanie
pracovnú skupinu /MV – P PZ –
školy – základné útvary/
Zo strany P PZ by bolo vhodné doda cvièné verzie informaèných systémov W Poldat,
CLK, aby škola mohla splni požiadavku P PZ.
plk. Ing. František Sobek,
SOŠ PZ Pezinok

Prokuratúra v roku 2008 pracovala perfektne, tvrdí Trnka
Generálny prokurátor Dobroslav Trnka hodnotí prácu celej
prokuratúry za rok 2008 ako
perfektnú. „Poèas môjho funkèného obdobia bol rok 2008

najažším obdobím pre prokuratúru, aké som zažil,“ povedal
Trnka v rozhovore pre agentúru
SITA. Ako dodal, prokuratúre sa
podarilo postavi pred súd vo
ve¾mi vážnych kauzách osoby,
ktoré sú nebezpeèné pre slovenskú komunitu. Ako príklad
uviedol prípady Èernák, Kubašiak, Mogi¾ský, Hrbáèek. V tomto smere vyzdvihol spoluprácu s
políciou. Pod¾a neho vïaka polícii sa prokuratúre podarilo
spracova množstvo žalôb.

Trnka spomenul aj prípady, v
ktorých sa na slobodu dostali
osoby späté s podsvetím. „Bolo
dos ¾udí, kriminálne èinných
prepustených z väzby, ale ani v
jednom prípade, ktoré som si
skontroloval, ani jeden páchate¾
nešiel von na základe pochybenia prokuratúry,“ vyhlásil. Pod¾a

jeho slov ani polícia, ani prokuratúra nepochybili. „Kriminálnici
vychádzali z väzby dvoma spôsobmi. Procesnými pochybeniami okresných súdov. Alebo na
základe výkladových rozhodnutí
Ústavného súdu SR,“ upozornil
Trnka. Myslí si, že ÚS SR sa
nechal zatiahnu do rozhodovania o podstate veci. Narážal pritom na kauzu údajného zloèineckého gangu Róberta O., keï
sa pre procesné pochybenie súdu dostal na slobodu, Róbert O.
a neskôr aj jeho spoloèníci Róbert N. a Jozef L. „Niektoré rozhodnutia súdu, ma vedia vytoèi,
ale musím ich rešpektova i keï
s nimi nesúhlasím,“ povedal.
Generálny prokurátor sa vyjadril, že prácu za ktorú sú zodpovední, vykonali perfektne.
„Vyriešením niektorých káuz

Ilustračné foto: J. Dubravay
sme pomohli aj podnikate¾skej,
súkromnej sfére aj štátu.“ Rozpoètom, ktorým GP disponuje
na rok 2009 v objeme 1,6 mld.
Sk (53 110 270), chce preto
Trnka pokry hlavne náklady a
platy prokurátorov. „Našou hlavnou úlohou je vytvorenie pra-

covných podmienok pre proku rátorov,“ poznamenal.
(Webnoviny, 28. 12. 2008)
Pozn. redakcie:
Zhodujete sa s pohľadom
pána generálneho prokurátora?
Napíšte nám!
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Platové zmeny pre hasièov a horských záchranárov
Systém odmeòovania hasièov a horských záchranárov sa
zmení – podobne, ako k tomu
došlo od 1. marca 2008 v rámci
Policajného zboru. Vláda 14. januára schválila novelu zákona o
Hasièskom a záchrannom zbore, ktorá nadobudne úèinnos 1.
apríla. Snahou MV SR bolo
upravi systém tak, aby finanène zoh¾adnil fyzickú aj psychickú nároènos výkonu štátnej

služby a zároveò pôsobil ako
motivaèný prvok. Drvivá väèšina hasièov a horských záchranárov si tak platovo polepší. Novelou zákona dôjde k:
zrušeniu príplatkov za štátnu
službu cez víkendy, v noci a poèas sviatkov;
hodnostné príplatky záchranárov sa dostanú na úroveò policajtov – t. j. do výšky 2 až
65,50 eur za jednotlivé hodnosti;
suma zodpovedajúca zrušeným príplatkom sa premietne do

výšky zostávajúcich príplatkov,
aby boli adresné;
navýšia sa takisto tarifné platy v jednotlivých platových triedach. V najnižších platových
triedach pôjde o cca 70 percent,
vo vyšších triedach to bude cca
40 – 50 percentné zvýšenie tarifných platov.
Zmyslom novely je zníženie
podielu príplatkov na služobnom príjme záchranára, èo
sa odrazí aj na paušálnom znížení hodnostného príplatku. Rezort
chce takisto dosiahnu
èo najvyššie zvýšenie
základu pre výpoèet
sociálnych dávok a
platové posilnenie predovšetkým
zásahových hasièov a záchranárov. Navyše, tarifné
platy sa každoroène
valorizujú. Zároveò sa
zvýšia príplatky za
zmennos
zo
sú èasných 1,7 – 14,1
percent na 20 až 50 percent,
príplatky za riadenie a upravia
sa aj pohotovostné príplatky.
Ministerstvo vnútra vykonalo
prepoèet vo všetkých platových
triedach – žiadny záchranár nebude ma po nadobudnutí úèinnosti novely nižší služobný príjem ako v súèasnosti. Novela
zákona garantuje, že ak by k takej situácii po 1. apríli došlo,
záchranár bude dostáva doplatok dovtedy, kým sa rozdiel
neodstráni.
(TO,KMV, 15.01.2009)

Rok Schengenu: Rakúsko je spokojné
Rok po zrušení pohranièných
kontrol Rakúska na jeho hraniciach so susednými východoeurópskymi štátmi, ktoré vstúpili
do schengenského priestoru, sa
obavy Rakúšanov z nárastu zloèinnosti ukázali ako nesprávne.
Potvrdilo to rakúske ministerstvo vnútra s tým, že zloèinnos
v pohranièných oblastiach dokonca klesla. „Problémy s ilegálnym vstupom osôb a so zatýkaním majú teraz naše susedné krajiny, predtým sme ich
museli rieši my,“ povedala mi-

nisterka vnútra Maria Fektero vá. „V porovnaní s minulým rokom v niektorých prihranièných
oblastiach klesla kriminalita od
16 do 18 percent,“ povedal slovenský minister vnútra Robert
Kaliòák. V prvom polroku 2007
zachytili v Rakúsku 750 migrantov, ktorí prišli zo Slovenska, v
porovnaní s rovnakým obdobím
tohto roka ich bolo 20. Do
Schengenu sme vstúpili 21. decembra 2007.
(SME, 22. 12. 2008)

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
DECEMBER 2008
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
24. ktorým sa určuje znak
odboru výcviku Prezídia Policajného zboru
25. o postupe útvarov Policajného zboru pri vyžadovaní
prevádzkových a lokalizačných
údajov pri nezvestnosti osoby
alebo odcudzení motorového
vozidla
26. o sledovaní vybraných
ukazovateľov činnosti útvarov
Policajného zboru vo vyšetrovaní a skrátenom vyšetrovaní
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
93. o zriadení špecializovaného
tímu
94. zabezpečenie realizácie
opatrení na implementáciu odporúčaní zo správy o Sloven-

skej republike v rámci 3. kola
vzájomných hodnotení výmeny
informácií a spracovaných informácií medzi Europolom a
členskými štátmi a medzi členskými štátmi navzájom
95. ktorým sa upravuje postup
príslušníka Policajného zboru
pri vykazovaní osoby zo spoločného obydlia
96. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru č.
25/2006 o zriadení špecializovaného tímu v znení neskorších
predpisov
97. o zriadení odbornej komisie
Policajného zboru na vykonanie opravnej skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Bratislave
98. o zriadení odbornej komisie
Policajného zboru na vykonanie opravnej skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Žiline
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Polícia splnila sen 13–roènému Martinovi z Vrútok
Ve¾ké vianoèné želanie 13–roèného Michala z Vrútok – previez sa na policajnom aute, dnes splnili martinskí policajti. Ako agentúru SITA informovala žilinská policajná hovorkyòa Jana Balogová, Mišovi sa splnil sen vïaka sestre Zuzane, ktorá jeho prianie zverejnila. V jej sprievode aj s otcom prišiel Michal na
policajné okresné riadite¾stvo v Martine, kde ho už èakali policajti a spolu s nimi
sa previezol po martinských uliciach na naozajstnom policajnom aute. Vyskúša
si mohol aj sirény. Nakoniec policajti Michalovi predviedli èas zo svojej výstroje a technického vybavenia. Aj pre policajtov bolo splnenie chlapcovho sna jednou z príjemných chví¾, popri ich nároènej práci, dodala Balogová, pod¾a ktorej
z martinskej polície dnes odchádzal dojatý nielen Michal, ale aj jeho príbuzní.
( Webnoviny, 28. decembra 2008)
l Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesaèník. l Zodpovedný zástupca vydavate¾a: pplk. Mgr. Marián
Magdoško l Redakcia: Mgr. Peter Ondera l Adresa redakcie pre poštový 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: pondera@centrum.sk, policia@minv.sk, ozpvsr@minv.sk, marian.magdosko@minv.sk l www.ozpsr.sk
l Toto èíslo bolo vytlaèené a predplatite¾om expedované v 4. týždni. l Uzávierka nasledujúceho èísla: 16. 2. 2009 l Neobjednané príspevky redakcia nevracia. l Tlaèia VERSUS, a.s., prevádzka: Pribinova 21, 819 46 Bratislava. l Náklad: 10 000 kusov

