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Aj kolektívna zmluva pre policajtov je už podpísaná

Predposledný januárový deò podpísali minister vnútra SR Robert Kaliòák a predseda Odborového zväzu polície v SR Miroslav Litva Kolektívnu zmluvu pre policajtov na rok 2009. Jej plné znenie nájdete vo vnútri èísla vo forme skladaèky.

Ubytovacie priestory SOŠ PZ v Pezinku sú v havarijnom stave. Dokedy?

Situácia si žiada akútne riešenie
Nedávno som navštívil novoprijatých policajtov na
Strednej odbornej škole v Pezinku, nako¾ko som ich
chcel oboznámi s prácou Odborového zväzu polície v
Slovenskej republike, ktorý napomáha zlepšovaniu
podmienok výkonu služby a sociálnych istôt nevyhnutných pre prácu každého policajta.
Stretnutie s novoprijatými
policajtmi boli aj spomienkou trinás rokov, ktoré som tu strávil
pri výchove a vzdelávaní
nových policajtov. Pamätám sa,

že táto škola bola ve¾mi dobre
vybavená, èi už sa to týkalo
vzdelávacích pomôcok, materiálno–technického ako aj ubytovacieho vybavenia – striedali

sa tu zahranièné návštevy,
obdivovali tento inštitút a pozitívne hodnotili všetky faktory
ovplyvòujúce výchovu a vzdelávanie novoprijatých policajtov.
V rámci návštevy som dostal
z pléna novoprijatých policajtov
otázku, èi viem, v akých podmienkach bývajú a v akom
stave sú sociálne a hygienické
zariadenia, kuchynky a spoloèenské miestnosti. Touto
otázkou ma trochu zaskoèili,
pretože som si myslel, že tieto

ubytovacie zariadenia budú
takou pýchou, akou boli predtým.
Zistenia
Z uvedeného dôvodu som
požiadal riadite¾a školy možnos
nahliadnu do ubytovacích
zariadení bloku „A“ a bloku „B“,
aby som si overil nepriaznivé
hodnotenie o týchto zariadeniach. S hrôzou som zistil, že až
na malé úpravy neboli vôbec
renovované od èias vzniku tohto
inštitútu, teda od roku 1980.

Zarážajúce na tejto skutoènosti
je to, že zo strany vedenia školy
boli zasielané na kompetentné
útvary MV SR viaceré žiadosti o
nevyhnutnú
rekonštrukciu
oboch blokov z dôvodu nevyhovujúcich podmienok. Ako som
mal možnos nahliadnu do žiadostí, tak prvé zmienky o nevyhovujúcom technickom stave
ubytovania pochádzajú z roku
1997!!! Vedením školy bola
vypracovaná základná požia(Pokraèovanie na strane 3)

M. Litva: Vznikom nových okresov nepribudne viac policajtov v uliciach, ale naopak

Nové pravidlá v doprave preveria schopnosti manažérov
V našom slovníku sa
až otravne zahniezdilo
slovo kríza. Aj o tom,
èo môže znamena
pre rezort vnútra, sme
sa rozprávali s predsedom OZP v SR Miroslavom Litvom.
l
Zaènime
tradiènou
témou: fámy. Tento raz sa

vraj už zaruèene bude meni
sociálny systém a odchodné
policajtom sa bude dáva až v
55. roku. Èo vy na to?
Na sociálnom zabezpeèení
sa niè meni nebude, nie je ani
najmenší dôvod na paniku.
l V súvislosti s krízou
vláda hovorí o úsporných
opatreniach vo všetkých
rezortoch. Ako sa to môže
prejavi v štruktúrach MV SR?
Neohrozí šetrenie náš sociál-

ny program èi rozvojové
zámery v skvalitòovaní pracovných podmienok?
Istotne, každý rezort musí
h¾ada možnosti, ako zníži
výdaje. K tomu však nemožno
pristúpi paušálne. Výhodou
štátnej správy je, že ani kríza by
nemala ovplyvni zamestnanos
v rezorte, pretože štátna správa
musí svoje úlohy plni aj poèas
krízy – v podmienkach nášho
ministerstva dokonca intenzív-

nejšie. Ak však klesajú príjmy
do štátneho rozpoètu, urèité
opatrenia v oblasti výdavkov sú
nevyhnutné a musíme s nimi
ráta. Je dos pravdepodobné,
že sa pôjde do oblasti kapitálových výdavkov a obmedzia sa
niektoré nákupy. Do istej miery
môžu by úsporné opatrenia aj
prospešné, ak umožnia zracionálni niektoré procesy. Povedzme: dajú sa posunú niektoré
rozvojové programy. Osobne by

som však položil dôraz najmä
na efektívnos našich verejných
obstarávaní.
l O armáde sa hneï zaèalo hovori, že prestane nakupova novú techniku. Hrozí to
aj u nás?
Je ažké h¾ada akúko¾vek
paralelu, pretože armáda plní
iné úlohy, v podstate sa stále
pripravuje na nieèo, èo sa môže
sta. Policajný zbor každý deò
(Pokraèovanie na strane 2)
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Železnièná polícia ide do rezortu vnútra
Železnièná polícia prejde
spod pôsobnosti rezortu dopravy do rúk ministerstva vnútra.
Rozhodla o tom Národná rada
SR, keï prijala pozmeòujúci
návrh poslanca za Smer-SD
Jána Richtera. Predložil ho krátko pred hlasovaním a vyvolal
búrku nevôle opozície. Novelu
podporilo 78 poslancov vládnej
koalície.

Minister dopravy ¼ubomír
Vážny (Smer-SD) túto zmenu
podporil s tým, že železnièná
polícia bude lepšie fungova,
keï ju bude riadi rezort vnútra.
"Bol by som sám proti sebe,
keby som pristúpil na nejakú
zámenu, ktorá by znefunkènila,
alebo
znížila
bezpeènos,
ochranu osôb a tovaru," povedal Vážny. Železnièná polícia
nebude zaèlenená do policajné-

ho zboru, bude samostatnou
rozpoètovou organizáciou podriadenou ministrovi vnútra,
dodal. Vážny odmietol, že by
došlo ku koncentrácii moci.
Pod¾a neho má možnos kontrolova èinnos ozbrojených zložiek Národná rada SR.
Novelou zákona o Železniènej polícii poslanci rozšírili právomoci mýtnej polícii, ktorá
bude môc u šoférov kontrolova
aj dia¾nièné nálepky na vozidlách. Väèšie kompetencie získava aj pri zastavovaní bezoh¾adných šoférov, ktorí svojou
jazdou vážne ohrozujú život a
zdravie ¾udí. Ak neuposlúchnu
ani opakovanú výzvu, prípadne
znamenie na zastavenie, budú
môc policajti použi služobnú
zbraò. Príslušníci mýtnej polície
budú môc kontrolova hmotnos, nápravové tlaky a rozmery
vozidiel. Mýtna polícia funguje v
rámci železniènej polície.
Železnièná polícia má ma
pod¾a novely povolené aktívne
zasahova pri obnovovaní verejného poriadku a zaisovaní bezpeènosti ¾udí a majetku aj mimo
obvodu železnièných dráh, ak
sa bude podie¾a na zabezpeèovaní spoloèenských, kultúrnych
a športových podujatí s ïalšími
ozbrojenými zložkami. Zmeny
budú úèinné od 1. apríla.
(Webnoviny, 10.2.2009)

P

olicajti OR PZ Košice –
okolie spoloène s colníkmi vykonávali dopoludnia kontrolnú akciu na horskom priechode Dargov. Okolo 08.15 hod.
zastavili na vozidle zn. Škoda

Policajti zachránili chlapèekovi život
Forman pri príslušníkoch PZ vystrašení rodièia 8-roèného Mariána z obce Ladmovce (okr. Michalovce) a žiadali policajtov o
pomoc, lebo chlapec im vo vozidle umiera. K vozidlu pribehli
dvaja policajti z OO PZ Bohdanovce – 31-roèný ppráp. Ivan
Slivka a 40-roèný ppráp. Vladimír Šolc, ktorí chlapca s matkou
vzali do služobného motorového vozidla a so zapnutým majákom ich urýchlene prevážali na
stredisko RZP do Bidoviec. Zároveò prostredníctvom operaèného strediska vysielaèkou žiadali, aby ich tam èakala sanitka.
Poèas cesty však chlapec prestal dýcha, zmodral a tak mu
starší z policajtov vo vozidle poskytol umelé dýchanie z úst do
úst a masáž srdca. Prvú pomoc
mu poskytoval až do doby, kým
chlapca v Bidovciach neprevzala sanitka RZP. Lekár zo záchrannej služby uviedol, že ak
by chlapcovi nebola poskytnutá
prvá pomoc, bol by zomrel.
(KR PZ Košice, 23.01.2009)

Hostia z EuroCOP-u v Bratislave
Bratislava (on)
– V dòoch 4. a 5.
marca bude v Bratislave na pôde OZP v SR zasadanie subkomisie EuroCOP-u
pre informaèné a konzultaèné
práva. Šes èlenov komisie z
èlenských krajín európskej policajnej odborovej centrály bude

hosom OZP v SR pod vedením
predsedu Miroslava Litvu, ktorý
je èlenom výkonného výboru
EuroCOP-u a tiež èlenom spomenutej komisie. Pracovné zasadanie subkomisie sa pod¾a slov
M. Litvu bude zaobera ïalším
rozvojom spolupráce s kompetentnými orgánmi EÚ.

Po vyše desiatich rokoch sa
Ministerstvu vnútra SR podarilo
definitívne dokonèi projekt
rádiotelekomunikaènej
siete
SITNO. Oznámil to hovorca MV
SR Erik Tomáš.
Sie SITNO má pod¾a MV SR
skvalitni a zrýchli komunikáciu
v rámci záchranných i bezpeènostných zložiek na Slovensku.
"Poslednými krokmi bolo dobudovanie funkèných celkov v
Žilinskom a Prešovskom kraji,
ktoré vyplnili prázdny priestor v
požadovanom pokrytí územia,
ako aj zabezpeèenie servisu,"
uviedol Tomáš. Servis bude stá
pä miliónov eur roène a zabezpeèova ho bude spoloènos
RCTT s.r.o. Bratislava, ktorá je
držite¾om licencie udelenej zhotovite¾om siete SITNO - francúzskou spoloènosou EADS
SN.
Projekt sa zaèal realizova v
roku 1997. V roku 2003 sa
poèas ministrovania Vladimíra

Palka výstavba zastavila na tri
roky s odvolaním sa na nedostatok finanèných prostriedkov.
Pod¾a súèasného ministra vnútra Roberta Kaliòáka však peniaze k dispozícii boli a za zastavením prác bolo pod¾a neho
zjavne nieèo iné. Kaliòák pred
rokom vo februári kritizoval
predchádzajúce vedenie, že
nepodpísalo nové zmluvy, ale
situáciu riešilo dodatkom k
pôvodnej zmluve. Takto upravenú zmluvu pod¾a ministra spochybnil aj Úrad pre verejné
obstarávanie. "Keïže úrad
nemôže skúma túto zmluvu
dopodrobna s tým, že predchádzajúce èasti zmluvy boli v utajení, rozhodli sme, že túto zmluvu odtajníme, aby všetci vedeli,
akým spôsobom sa projekt
SITNO staval a akým spôsobom bol nakoniec dodatkom
predražený," povedal Kaliòák
pred necelým rokom.
(SITA, 23. 1. 2009)

Po desiatich rokoch hotové SITNO

Nové pravidlá v doprave preveria schopnosti manažérov

(Pokraèovanie zo strany 1)

reálne bojuje proti zloèinu. Preto
hovorím, že vláda urèite neprijme nejaké paušálne opatrenia.
l Minister vnútra koncom
lanského roka zverejnil zoznam okresov, ktoré by mali
vzniknú v najbližšom èase.
Hoci sa na úèelnos tohto
kroku ve¾mi rôznia aj názory
odborníkov, v jednom sa zhodujú všetci: nie je to lacné.
Váš poh¾ad?
Zriadenie nových, resp. staronových okresov je politické
rozhodnutie a náš odborový
zväz má už ve¾mi dlho, od roku
1995 jednoznaèný názor: sme
proti. My stále tvrdíme, že naše
èlenenie by malo zodpoveda
potrebám a vykonávaným èinnostiam. Súèasti by mali pôsobi
na takom území, aby ich èinnos
bola efektívna. Vznik okresov
znamená naba¾ovanie ïalších
¾udí do riadiacich funkcií, na servis, sekretariáty… Vznikom
nových okresov nepribudne viac
policajtov v uliciach, ale naopak.
Len nedávno sme sa bránili znižovaniu poètu obèianskych pracovníkov, nové okresy by znova
urobili tlak na zvýšenie ich
poètov. Rovnako by to spôsobilo tlak na väèšie poèty policajtov, ktorí by nešli do výkonu.
Pod¾a nás je to teda neefektívny
spôsob uvažovania. Chápem,
že na túto otázku sú rozdielne
názory, tak èi onak celú túto
záležitos vnímame ako vec
politického rozhodovania a
máme iný poh¾ad.
l Februárová POLÍCIA
publikuje novú kolektívnu
zmluvu pre policajtov na rok
2009, s ministrom vnútra ste
ju podpísali 30. januára. Ako
prebiehalo kolektívne vyjed-

návanie a èo je v zmluve nové
v porovnaní s vlaòajšou, èo
najpodstatnejšie?
Myslím si, že tohtoroèná
zmluva utvára ve¾mi dobré podmienky pre odstraòovanie nedostatkov v oblasti kariérneho
postupu a utvára priestor pre
lepšie uplatnenie tých policajtov, ktorí majú záujem pracova
na sebe. Na jej naplnenie však
treba aktívny prístup obidvoch
strán, odborov i riadite¾ov.
l Najmä na odboroch
správnych služieb vznikol v
ostatnom èase rozruch v
súvislosti s kolkami. Dnes ich
už môžu predáva len pošty a
štátne orgány, hoci v podmienkach PZ túto èinnos
donedávna
zabezpeèovali
súkromné firmy. To znamená,
že našim pracovníkom na
správnych službách pribudne
nemalý objem práce a najmä
zodpovednos za manipuláciu
s hotovosou. Nie je ale
známe, že by obèianskym
pracovníkom na tomto úseku
trebárs pridali na plate…
Obèas v tomto štáte vzniknú
skratové rozhodnutia a v úvodzovkách niekto si neuvedomí
dosahy. Tak vzniklo skratové
rozhodnutie k predaju kolkov,
resp. k výberu správnych
poplatkov a pokút v hotovosti na
policajných pracoviskách, èo
spôsobilo zvýšenú záaž pre
obèianskych pracovníkov na
správnych službách.
l Ale obèania to vlastne
privítajú, nemusia beha na
poštu…
Ak chceme èi musíme
zavies takéto služby, v poriadku, ale je to tlak na zvýšenie
poètov pracovníkov alebo na
zvýšenie ich fyzickej i psychic-

kej záaže, pretože práca s
peniazmi je o hmotnej zodpovednosti. A satisfakcia žiadna?
To sa mi nepáèi. Pracoviská nie
sú zariadené na manipuláciu s
peniazmi, ¾udia tu nemajú techniku napr. na overovanie pravosti bankoviek atï., sú tu aj
nejaké bezpeènostné kritéria,
otázka prepravy èi ukladania
peòazí… A ak budú naši ¾udia
robi prácu naviac, tak by mala
by aj lepšie ohodnotená. Nie je
mi však známe, že by sme na
tento úèel dostali mimoriadne
finanèné zdroje. Naši ¾udia na
týchto úsekoch sú nepostaèujúco odmeòovaní, pritom sú trvalo
vystavení ve¾kej pracovnej
záaži. Ešte sme ju zvýšili?
Možno toto opatrenie nepriamo
usporí èas obèanom, ale samo
vybavovanie na správnej službe
bude pomalšie. Ak by sme prešli na platobné terminály, tak
prosím, to si viem predstavi.
Lenže celá táto zmena išlo
mimo rezort vnútra a my znášame dopady v nepripravenosti.
l Máme tu nový zákon o
cestnej premávke, jeho realizácia v praxi bude fuška
najmä pre policajtov. Sankcie
sú každému nepríjemné, policajtom na ob¾úbenosti nepridajú…
Ciele, ktoré si nový zákon
kladie, sú jasné a úplne sa s
nimi treba stotožni. Ide o to,
aby k týmto úlohám pristupovali
príslušníci PZ s maximálnou
zodpovednosou.
Nám
sa
nepáèi široké rozpätie sadzobníka sankcií za priestupky.
Jasne sme boli proti aj v pripomienkovom konaní, keï sme
vedenie rezortu upozornili na
zvýšenie rizika korupcie. Naše
zásadné pripomienky v tomto

smere neboli akceptované. Tiež
si myslím, že èasový priestor
medzi dátumom schválenia
zákona a termínom úèinnosti
nedával možnos na kvalitnú
prípravu ¾udí. Teraz ide o to, ako
nábeh nového zákona zvládnu
riadiaci pracovníci na všetkých
stupòoch. Tu nejde len o prezidenta PZ èi krajských riadite¾ov.
Na medzistupòoch je množstvo
manažérov, ktorí musia cíti
osobnú zodpovednos za to,
ako sa nový zákon prejaví z
h¾adiska naplnenia hlavných
cie¾ov, ale aj za to, aký dopad
bude ma zákon na dôveryhodnos polície v oèiach verejnosti.
l Vcelku v tichosti sa v
rámci MV SR pripravuje transformácia
automobilových
opravovní (AO). Návrh na
vznik jednej akciovej spoloènosti sa napokon v decembri
nezrealizoval, úloha však trvá.
My sme sa na stránkach POLÍCIE tejto problematike už viackrát venovali, vyjadril sa k nej
aj minister vnútra v rozhovore,
ktorý sme publikovali v januárovom èísle. Èo vy na to?
Zriaïovate¾om, teda vlastníkom automobilových opravovní
je ministerstvo. Nie sme teda
zákazníkom ako každý iný.
Rezort je vlastníkom a zodpovedá za kvalitu služieb, ktoré
poskytuje svojim zložkám. Ak
manažmenty pracujú zle, je
povinnosou vedenia rezortu
prija opatrenia, pretože je to
súèas ich riadiacej práce, za
ktorú zodpovedajú daòovým
poplatníkom. Transformácia AO
beží a treba o nej otvorene
hovori. Nášmu odborovému
zväzu sa však znova zdá, že
ktosi nás chce v procese tvorby
návrhov transformácie obís.

Verejne upozoròujeme na to, že
transformácia je ve¾mi zodpovedná záležitos, kde treba dvakrát mera a až potom striha.
Tvorcovia zmien si musia
dôkladne odpoveda na otázku,
èo sa vlastne zmenou sleduje,
èi splní svoj úèel a ko¾ko to celé
bude stá. Ak niekto nevie vyèísli, v èom bude prínos transformácie, ko¾ko ušetríme, ako to
prispeje k zvýšeniu efektívnosti… tak potom je jasné, že v tom
jasno nemá! Verejne sa opýtam: preèo si niektoré veci
obèan doma opraví sám? Pretože je to lacnejšie, ako keby volal
servisnú organizáciu. A ak to u
nás doma nevychádza lacnejšie, tak niekde je chyba. Nemôžeme ju však h¾ada inde, ale
výluène doma, u nás v kuchyni.
Poïme do verejnej diskusie na
túto tému. Osobne mám pocit,
že tejto službe rozumie v našom
rezorte každý, lebo každý má
doma auto, a keï ho nemá, tak
má televízor, èo je vlastne nieèo
podobné. Úlohou tohto rezortu
je efektívne hospodári so štátnymi prostriedkami a kvalifikovane rozhodova. Ko¾ko nás
roène stoja opravy a prevádzka
vozidiel? Ak si to èo len nahrubo zrátame, vidíme, o akom
obrovskom balíku peòazí je reè
a aká ve¾ká je dôležitos tejto
služby pre chod rezortu. Pýtam
sa, kto vlastne riadi naše automobilové opravovne, kto nesie
reálnu zodpovednos za ich
chod na úrovni rezortu, akú má
vôbec kvalifikáciu? Ak nieèo v
opravovniach nie je v poriadku,
tak je to ve¾mi konkrétna otázka
pre našich vrcholových manažérov! Kto zodpovedá a ako a
kedy túto zodpovednos pocíti?
Zhováral sa Peter Ondera

3

FEBRUÁR 2009

Situácia si žiada akútne riešenie

(Pokraèovanie zo strany 1)

davka adresovaná na Sekciu
ekonomiky MV SR na výstavbu
sociálnych zariadení pre ubytovne z dôvodov

nebol realizovaný. Minister
vnútra Vladimír Palko za svoje
funkèné obdobie neprejavil
záujem o riešenie týchto dôležitých investièných otázok.

Riaditeľ SOŠ PZ v Pezinku plk. Mgr. Ladislav Dovičovič (vľavo)
má už k stavu budovy poriadnu zbierku dokumentov. Pozorne si
ich preštudoval aj podpredseda OZP v SR Ladislav Gračík.
n zlého technického stavu
obkladov, dlažieb,
n nevhodného riešenia pisoárov,
n pretekania stúpaèiek odvodov splaškovej vody,
n nefunkènej vzduchotechniky,
n zatekania okien, netesnosti a následnej tvorbe plesne.
V súlade s týmito požiadavkami nebola možná realizácia
investiènej akcie z pridelených
finanèných prostriedkov pre
SOŠ PZ v Pezinku. Vzh¾adom k
takémuto stavu bola v škole v
roku 2001 vykonaná hygienická
kontrola s odporúèaním okamžitého odstránenia existujúcich
nedostatkov do roku 2003.
Zákaz prevádzky
Projekt obnovy bol zahrnutý
do investièného plánu výstavby
MV SR na roky 2003, 2004,
2005, avšak z dôvodu nedostatku finanèných prostriedkov

Problémy školy viedli k tomu,
že Rozhodnutím regionálneho
hygienika MV SR è.p.: SPC–
585/5–2005 zo dòa 29. 07.
2005 bol vydaný zákaz prevádzky ubytovacích zariadení pre
študentov (blok „A“ a „B“ v SOŠ
PZ Pezinok).
Citujem
z
odôvodnenia
hygienikov:
„Zákaz èinnosti sa vydáva na
základe výsledkov hygienickej
kontroly vykonanej dòa 28. 07.
2005 regionálnou hygienièkou
MV SR kpt. MUDr. Julianou
Paškovou a DAHE ¼udmilou
Hajasovou za prítomnosti vedúceho ekonomického odboru
SOŠ PZ Pezinok pplk. Ing.
Antona Straku a vedúceho
oddelenia
správy
majetku
Michala Vencela. Ubytovacie
zariadenia sú z hygienického
h¾adiska v havarijnom stave, èo
môže ma za následok riziko
vzniku a hromadného šírenia

14. roèník memoriálu Nistora & Palackého
Dòa 20. 1. 2009 sa uskutoènil spomienkový akt kladenia
vencov k pamätnej tabuli na
Adlerovej ulici v Košiciach, kde
naši kolegovia položili svoje
životy pri výkone služby.
Následne sa akt kladenia ven-

cov uskutoènil aj na verejnom
cintoríne, k ich hrobom. Aktu
sa zúèastnili pracovníci kriminálnej polície okresného a krajského riadite¾stva PZ v Košiciach.
Dòa 6. 2. 2009 sa uskutoènil futbalový turnaj - Memoriál
Nistora & Palackého na poèes
policajtov, ktorí prišli o život pri
výkone služby dòa 20. 1. 1995.
Memoriál inšp. in memoriam

Ladislava Nistora & inšp. in
memoriam ¼ubomíra Palackého sa koná každoroène a v
roku 2009 sa konal už jeho 14.
roèník za úèasti mužstiev kriminálnej polície okresného riadite¾stva PZ v Košiciach. Turnaj

prebehol v duchu fair play a v
podstate sa všetci zúèastnení
stali víazmi. Úèastníci turnaja
po turnaji obdržali pamätné
listy a odznaky.
14. roèník memoriálu Nistora & Palackého sa uskutoènil
pod záštitou riadite¾a ÚJKP OR
PZ v Košiciach mjr. Ing. Ota
Molnára a predsedu ZO OZP
è. 10-03 Košice Antona Lenárta.

infekèných ochorení. Podmienky ubytovania študentov sú v
rozpore s hygienickými požiadavkami na ubytovacie zariadenia stanovenými vo Vyhláške
MZ SR è. 505/2002 Z. z.:
1. izby nespåòajú požiadavku
najmenej 8 m2 na jedného ubytovaného,
2. deliace prieèky nespåòajú
kritériá nepriezvuènosti pre
medzibytové prieèky,
3. základné vybavenie izieb
štruktúrou nezodpovedá § 3
Vyhlášky MZ SR è. 505/2002 Z.
z. a existujúci nábytok je väèšinou masívne poškodený,
4. okná miestností sú skrížené a nefunkèné (okrem SZ fasády bloku „B“),
5. parapety pod zrekonštruovanými plastovými oknami (SZ
fasáda bloku „B“) sú zateèené,
vrátane zatekania do elektr. rozvodov a na stenách je vidite¾ný
rast plesní,
6. podlahy v niektorých
izbách sú pokryté opotrebova-

citne nezodpovedajú požiadavkám Vyhlášky MZ SR è.
505/2002 Z. z. (napr. vyhláška:
1 sprcha najviac na 4 ubytovaných, realita na 3. posch. Bloku
„B“: 1 sprcha na 50–60 ubytovaných), sú v dezolátnom stave
– netesniace odpadové potrubia
pretekajú do stropov nižších
podlaží, skorodované plechové
kabínky WC sú neumývate¾né a
nedezinfikovate¾né, chýbajúce
obklady v sprchách nahradené
opadávajúcim bazénovým náterom a pod.
8. spoloèné umyvárne nesmú
by spojené so spoloènými
záchodmi,
9. nie je zriadená miestnos s
predsienkou alebo samostatná
kabína v umyvárni na vypratie
osobnej bielizne,
10. nie je zriadený priestor s
možnosou vetrania na èistenie
odevov a obuvi na každom podlaží,
11. nie sú zriadené študovne,
12. vybavenie kuchyniek

nou, poškodenou a len ve¾mi
ažko umývate¾nou podlahovinou,
7. sociálne zariadenia kapa-

nezodpovedá § 4 Vyhlášky MZ
SR è. 505/2002 Z. z.“
Na uvedené nedostatky bolo
v minulosti zo strany orgánov

Pomôcka pre školy
Koncom uplynulého roka
spolupracoval Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru s Ministerstvom
obrany Slovenskej republiky
informaènú brožúrku „Ozbrojené zložky Slovenskej republiky“. Brožúrka má slúži ako
doplnkový uèebný text na hodinách obèianskej výchovy pre
žiakov II. stupòa základných
škôl.
Útla knižka prístupnou a pútavou formou poskytuje základné informácie o
význame
ozbrojených zložiek – Policajnom zbore a vojakoch. Hodnoverne poskytuje najdôležitejšie informácie o základnej filozofii, fungovaní, organizaènej
štruktúre a špecifikách týchto
ozbrojených zborov, o ich úlohách v rámci štátu a o ich
medzinárodných aktivitách, vrátane zahranièných misií.
Publikácie v mesiaci december obdržali všetky oddelenia komunikácie a prevencie
KR PZ a súèasne ich Ministerstvo obrany Slovenskej republiky distribuovalo do všetkých
základných škôl na Slovensku.
mjr. PaedDr. Alena Petríková PPZ

na ochranu zdravia opakovane
poukazované (viï záznamy z
hygienických previerok è.p.:
VS–167/ZS–1–97
odporúèa
rekonštrukciu ubytovacích priestorov, SCP–34–42/2000 a
následné Rozhodnutie hygienika MV SR pplk. MUDr. ¼ubomíra Buríka, è.p.: SPC–419/5–
2001, zo dòa 13. 09. 2001,
ktoré dodnes nebolo rešpektované). Následne 01. 09. 2002
nadobudla úèinnos Vyhláška
MZ SR è. 505/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovujú najnižšie hygienické požiadavky na byty v
bytových domoch, hygienické
požiadavky na ubytovacie zariadenia a náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení, ktorá ešte sprísnila hygienické podmienky poskytovania
ubytovacích služieb.
V dôsledku týchto záverov
prebiehali ïalšie rokovania,
avšak bez výsledku. V roku
2006 minister vnútra pán
Kaliòák schválil materiál „Technický stav priestorov SOŠ PZ
Pezinok“ vrátene navrhovaných
opatrení na riešenie technických
priestorov. Z uvedených skutoèností je nevyhnutné, aby Sekcia
ekonomiky MV SR prehodnotila
prioritu investiènej výstavby
SOŠ PZ Pezinok a zaruèila by
tak dlho oèakávanú rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia.
Zatia¾ sa nestalo niè.
Píše sa rok 2009. Verím, že
tento èlánok sa dostane aj k tým
najkompetentnejším funkcionárom rezortu MV SR, ktorí v èo
najkratšom èase zhodnotia
tento nepriaznivý stav na tejto
škole a že sa zaènú rekonštruova uvedené zariadenia. Verím,
že táto inštitúcia sa po rekonštrukcii opä stane pýchou našej
výchovno–vzdelávacej sústavy.
Ladislav Graèík,
podpredseda OZP v SR
Snímky Peter Ondera

Prezident SR I. Gašparoviè: Zo správy o stave republiky
„Rezortmi, citlivými na výkon
medzinárodnej spolupráce, sú
aj obrana a vnútro. Spoloènos
oèakáva, že zákony, ktoré vstúpili a vstupujú do života príslušníkov ministerstva vnútra, skvalitnia jeho personálnu výbavu a
ukážu, že s policajtom Slovenskej republiky sa spája bezpeènos, požadovaná autorita a
dodržiavanie zákona."
„Prieahy v súdnom konaní a
vymožite¾nos práva patria totiž
medzi tie skutoènosti fungovania našej spoloènosti, ktoré nás
stále omínajú. Od zvýšenia
poètu sudcov na súdoch právom oèakávam, že sa nám
postupne
podarí
prekona
nahromadené problémy v justícii. Tu by som chcel poveda, že
zabúdame na niektoré povinnosti, ktoré vyplývajú z postavenia a funkcie, èi už súdov alebo
Súdnej rady. Zriadili sme špecializované súdy. Mysleli sme
si, že sa skráti lehota rozhodovania. Asi nieèo nie je v poriadku, ak sa v procesoch päkrát
alebo viackrát preruší pojednávanie kvôli neprítomnosti prokurátora. Predsa Súdna rada sa
môže opiera o zákony, o pro-

cesné zákony, ktoré tu sú a
tieto problémy riešia. To nie je
zásah do nezávislosti súdu. Tu
je zákon, pod¾a ktorého sa
sudca musí riadi. Myslím si, že
by sme si mali viacej s¾ubova
od prevencie. Najmä prevencie
v boji s kriminalitou. Žia¾, v tejto
oblasti nám stále chýba dôsledná kooperácia a ucelená metodika."
Zo správy o stave republiky,
ktorú 17. 2. 2009 predniesol
prezident SR Ivan Gašparoviè
na pôde NR SR.

Myšlienka roka
Nestojíme ani pred otázkou, èi trh je dobrá alebo
zlá sila. Jeho moc vytvára
bohatstvo a šíri slobodu je
jedineèná, ale táto kríza
nám pripomenula, že bez
bdelého oka sa trh môže
vymknú kontrole - že štát
nemôže dlho prosperova,
ak nadàža len tým prosperujúcim.
Barack Obama, prezident
Spojených štátov amerických
vo svojom inauguraènom prejave
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Odborový zväz polície v Slovenskej republike, Únia telovýchovných organizácií polície v SR
a
Športový klub polície pri Akadémii PZ v Bratislave

PROPOZÍCIE

turnaja v stolnom tenise jednotlivcov
o

„PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE“
***

XIII. roèník

A. Všeobecné ustanovenia :
1. Organizátor : Odborový zväz polície v SR, Únia telovýchovných organizácií polície SR a Športový klub polície pri Akadémii PZ Bratislava, v spolupráci s odborom
výcviku a športu P PZ.
2. Termín konania : 18. apríla 2008
3. Miesto konania : Stolnotenisová hala SSTZ v Bratislave – Krasòanoch, Èernockého ul.è. 6
4. Riadite¾ turnaja :

Jozef HLINKA

4a. Organizaèný výbor turnaja
Predseda :
Podpredseda :
Tajomník :
Hlavný rozhodca :

Ladislav GRAÈÍK
Juraj FILAN
Ján KUKUÈKA
Jozef KUDREC
Ján VANIAK

5. Prihlášky : menovité prihlášky zašlú zodpovední pracovníci z OPAV krajských
riadite¾stiev PZ za celý kraj pod¾a stanoveného k¾úèa a kategórie v termíne do
23.3.2009 na adresu Odborový zväz polície v SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava,
e–mail : ladislav.gracik@minv.sk. , fax. V prihláške je potrebné uvies : meno,
priezvisko, rok narodenia, pracovisko s oznaèením èi ide príslušníka PZ alebo OP, èi
je prihlásený registrovaný v SSTZ (ak áno, uvies i oddiel a súaž v ktorej hrá) a záujem o ubytovanie.
6. Ubytovanie : zabezpeèí usporiadate¾ na základe písomnej prihlášky pre úèastníkov z Košického, Prešovského, Banskobystrického, Žilinského kraja a zahranièných
úèastníkov.
7. Úhrada nákladov : cestovné do miesta konania turnaja hradí vysielajúca organizácia, obèerstvenie poèas turnaja zabezpeèí organizátor.
B. Technické a iné ustanovenia:
8. Predpis: hrá sa pod¾a Pravidiel stolného tenisu. Neprípustné sú biele trièká.
9. Súažné disciplíny: Dvojhra mužov a žien
Muži : I. kategória - majstrovstvá MV SR a PZ
muži registrovaní v SSTZ, hrajúci dlhodobé súťaže organizované SSTZ, krajskými, regionálnymi a okresnými stolnotenisovými zväzmi, hráči Košickej miniligy,Open
ligy a neregistrovaní hráči, ktorí majú záujem hrať o titul majstra PZ SR na r. 2009
II. kategória - muži neregistrovaní - Súťaž o Putovný pohár Polície
v SSTZ nehrajúci žiadne dlhodobé súťaže a muži registrovaní v SSTZ a Košickej
lige nad 65 (ich zaradenie do kategórie si vyhradzuje organizátor)
Ženy : bez vekovej kategórie
10. Systém súaže: V 1. stupni sa hrá v skupinách pod¾a vyžrebovania každý s
každým. V 2. stupni sa hrá vyluèovacím systémom. Do skupín budú úèastníci vyžrebovaní na základe výsledkov dosiahnutých v XII. roèníku turnaja. Všetky zápasy sa
hrajú na tri víazné sety z piatich.
Víazi kategórie do 35 rokov a nad 35 rokov zohrajú medzi sebou zápas o
celkového víaza – PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE. V prípade, že víazom niektorej
kategórie bude úèastník zo zahranièia, na uvedený zápas nastúpi úèastník z rezortu MV SR s najvyšším umiestnením v príslušnej kategórii..
Najúspešnejší zahranièní úèastníci z obidvoch kategórii odohrajú zápas o
Pohár venovaný prezidentom UNITOP–u
11. Podmienky úèasti: Turnaja sa môžu zúèastni pretekári pod¾a stanoveného
poètu pre jednotlivé kraje – príslušníci PZ, obèianski zamestnanci rezortu MV SR, prípadne výsluhoví dôchodcovia z rezortu MV SR.
12. Žrebovanie : uskutoèní sa dòa 26.3.2009 o 17.00 h v športovej hale SSTZ.
13. Èasový rozpis dòa 27.3.2009
07.30 – 08.15 h – prezentácia v stolnotenisovej hale SSTZ
08.30 h – prípadné korektúry vo vyžrebovaní súaží na základe prezentácie
09.00 h – otvorenie turnaja
09.30 h – zaèiatok súaží

Bezprostredne po skonèení všetkých súaží bude vykonané vyhlásenie výsledkov
a odovzdanie cien.
Predpokladané ukonèenie turnaja je do 18.00 h.
14.Rozhodcovia : Zápasy v I. a II. stupni si rozhodujú hráèi sami. Na semifinálové
a finálové zápasy rozhodcov k stolom urèí hlavný rozhodca.
15. Ceny : Prví štyria súažiaci v každej disciplíne získajú poháre a diplomy .
Víťaz I. kategórie registrovaných hráčov mužov a kategórie žien získava titul
Majster MV SR a PZ pre rok 2009 a Pohár venovaný UNITOP-om SR (muži) a
Pohár venovaný ŠKP pri APZ Bratislava (ženy).
Víťaz kategórie neregistrovaných hráčov mužov získava Putovný pohár Polície venovaný OZP SR.
Ďalšie informácie týkajúce sa prípravy a organizácie turnaja je možné získať
na tel. linke PZ Bratislava 09610 51953 (mobil 0905/712 194), e-mail:
ladislav.gracik@minv.sk u p. Gračíka, alebo na mob. t. č. 0905/593 773 prípadne
e-mail: sstz6@sstz.sk – u p. Vaniaka.
Predseda Odborového zväzu
polície v SR
Miroslav LITVA

Prezident UNITOP–u
Jozef HLINKA

Predseda Športového klubu polície
pri A PZ Bratislava
Ján KUKUÈKA

ROZPIS ÚÈASTNÍKOV
Registrovaní
neregistrovaní
Ženy
hráči
hráči
___________________________________________________________
MV SR + P PZ
6
4
3
A PZ + ŠKP APZ
6
4
3
Bratislavský kraj
6
4
3
Trnavský kraj
5
2
2
Nitriansky kraj
5
2
2
Trenèiansky kraj
5
2
2
Banskobystrický kraj
4
2
2
Žilinský kraj
4
2
2
Košický kraj
6
2
2
Prešovský kraj
5
2
2
(Víazi IX. roèníka sú zarátaní v poètoch krajov)
Pri stanovení počtov pre jednotlivé kraje bola zohľadnená účasť pretekárov a
dosiahnuté výsledky v predchádzajúcich. ročníkoch turnaja.
U žien je možné prihlásiť ľubovoľný počet súťažiacich z kraja (uvedené
počty sú orientačné).
Pre výber účastníkov na turnaj doporučujeme obdobne ako pri predchádzajúcich
ročníkoch zorganizovať krajské kolo, prípadne výberový turnaj, z ktorého bude
možné vybrať účastníkov. Krajské kolá doporučujeme zorganizovať v súčinnosti s
pracovníkmi OPAaV KR PZ a s oddielmi stolného tenisu ŠKP pôsobiacimi v jednotlivých krajoch.

ÈASOVÝ ROZPIS
TERMÍN : 27.3.2009
MIESTO : Stolnotenisová hala SSTZ , Èernockého ul. è. 6, Bratislava
PROGRAM: 07.30 hod. – 08.15 h – prezentácia
08.15 hod. – 08.45 h – korektúry v žrebovaní
09.00 h – oficiálne otvorenie turnaja
09.30 h – zaèatie súaží v skupinách
cca od 13.15 – II. stupeò + útecha
cca od 16.30 h – finálové zápasy
cca 17.30 h – 18.00 h – vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien
Hrá sa na 12 stoloch
POZNÁMKA: Obèerstvenie – bude zabezpeèené v bufete v hale v priebehu
celého turnaja.
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nú miesto na sedenie bez obsluhy pre vopred vymedzený počet stravníkov (jedálne v závodoch, družstvách, úradoch alebo iných vymedzených priestoroch),
sprostredkovateľskej formy stravovania (gastrolístky) bude nominálna hodnota
od 01. 01. 2009 vo výške 3,15 €,
v prípade žiadosti policajta o diétne stravovanie doloženej písomným odporúčaním odborného ošetrujúceho lekára mu bude umožnené využívanie sprostredkovateľskej formy stravovania; to rovnako platí v prípadoch nutnosti dodržiavania
diétneho stravovania,
v prípade, ak zamestnávateľ disponuje vlastným stravovacím zariadením, ktoré
využíva na prípravu jedál, alebo aj len na výdaj jedál zabezpečovaným dodávateľským spôsobom, je povinný zriadiť stravovaciu komisiu, ktorej člen bude aj
zástupca odborového zväzu.
(11) Zamestnávateľ môže v závislosti od finančných podmienok poskytnúť vo
vlastných a zmluvných stravovacích zariadeniach v zmysle platných predpisov
stravu pre nepracujúcich dôchodcov – bývalých policajtov, ktorí odišli na dôchodok
z rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, za podmienok ako pre zamestnancov.
(12) Policajtom a ich rodinným príslušníkom bude umožnené využívať rekreačné zariadenia ministerstva na rodinnú rekreáciu, pričom cena rekreačného poukazu bude stanovená na základe objektívne vynaložených priamych nákladov jednotlivých rekreačných zariadení pri zohľadňovaní dane z pridanej hodnoty. Pre
zabezpečenie spoločenskej kontroly torby cien rekreačných poukazov ministerstvo zriadi komisiu, členom ktorej bude aj určený zástupca odborového zväzu.
(13) Ministerstvo bude poskytovať policajtom ubytovanie v ubytovacích zariadeniach ministerstva do výšky voľnej kapacity. Ceny za poskytnutie ubytovacích
služieb v týchto zariadeniach budú stanovené v sume priamych nákladov.
(14) Ak rozpočtové organizácie KR PZ disponujú ubytovacími zariadeniami
využívanými aj na rekreačné účely policajtov a zamestnancov vo verejnej a štátnej službe, musí byť zriadená komisia na obsadzovanie týchto zariadení a na tvorbu cien za ich využívanie, v ktorej bude aj zástupca odborového zväzu.
(15) Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Z.
z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov budú od 1. 1. 2009 rozpočtové organizácie
a príspevkové organizácie ministerstva tvoriť sociálny fond vo výške 1,25 % zo

né v kategórii mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania vo výške 2,58%
zo stanoveného objemu funkčných platov a prídavku za výsluhu rokov. V vo výške
2,19% pre každý podriadený útvar vo svojej pôsobnosti. Objem vyčlenených
finančných prostriedkov po prerokovaní so zástupcami odborového zväzu
štvrťročne písomne oznámia podriadeným útvarom. Zadržiavanie finančných prostriedkov organizáciami pre podriadené útvary je možné len vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcom súhlase odborového zväzu. Zmenu percentuálnej
výšky limitu odmien je možné vykonať len po predchádzajúcom súhlase odborového zväzu
(4) Ministerstvo v rozpise rozpočtu finančných prostriedkov stanoví zodpovedajúcu výšku finančných prostriedkov na liečebno-preventívnu starostlivosť na celý
rozpočtový rok.
(5) Zmluvné strany sa dohodli, že na úrovni rozpočtových organizácií budú pravidelne raz za polrok prehodnocované objemy osobných príplatkov na podriadených útvaroch. Prideľovanie finančných prostriedkov na osobné príplatky pre podriadené útvary bude prerokované so zástupcami odborového zväzu.
(6) V rámci vzájomných stykov policajných zborov bude umožnené poskytovať
recipročne ubytovanie zahraničným návštevám v ubytovacích zariadeniach, ktoré
sú v správe jednotných rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií za
cenu ako u policajtov.
(7) Ministerstvo umožní odborovému zväzu vyjadrovať sa knych predpisov
a interných predpisov v oblastiach vymedzených v § 228 ods. 1 zákona č. 73/1998
Z. z.
(8) Zmluvné strany sa dohodli, že policajtom bude zabezpečené stravovanie
zodpovedajúce zásadám správnej výživy vo všetkých zmenách výkonu štátnej
služby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov najmä nariadenia
ministra vnútra Slovenskej republiky č. 31/1998 o zabezpečovaní stravovania
v priebehu pracovnej zmeny v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 72/1999.
(9) Ak dĺžka zmeny policajta pri zabezpečovaní výkonu štátnej služby bude trvať
dlhšie ako 11 hodín, poskytne sa mu ďalšie hlavné jedlo za podmienok uvedených
v odseku 7. Ak dĺžka zmeny bude trvať dlhšie ako 17 hodín, budú mu poskytnuté
tri hlavné jedlá. Ak policajt na základe príkazu nadriadeného bude vykonávať štátnu službu nad základný čas služby v týždni alebo služobnú pohotovosť na pracovisku, bude mu zabezpečované stravovanie za predpokladu, že doba ich trvanie
bude dlhšia ako štyri hodiny.
Ak bude policajt vyslaný na služobnú cestu do miesta trvalého bydliska, počas
ktorej mu podľa § 112 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. nepatrí stravné, zabezpečí
sa mu stravovanie podľa podmienok uvedených v odseku 8.
(10) Zmluvné strany sa dohodli, že pri praktickom využívaní:
priamej zmluvnej formy stravovania vo verených stravovacích zariadeniach
(reštaurácie s obsluhou) bude nominálna hodnota stravného lístka od 01. 01. 2009
vo výške 3,15 €; to sa nebude vzťahovať na prípady stravovania zabezpečovaného využívaním priamej zmluvnej formy v stravovacích zariadeniach, ktoré poskyt-
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súhrnu hrubých služobných príjmov zúčtovaných na výplatu za bežný rok. V jednotlivých rozpočtových príspevkových organizáciách bude sociálny fond spoločný
pre policajtov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
(16) Zmluvné strany sa dohodli, že sociálny fond bude orientačne rozdelený
nasledovne:
30 % na stravovanie,
10 % na regeneráciu pracovných síl,
10 % na dopravu na miesto výkonu štátnej služby a späť,
10 % na sociálnu nenávratnú výpomoc,

1
§ 84 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a
Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
2
Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
4
Nariadenie ministra vnútra SR č. 4/2008 o postupe, podmienkach schvaľovania a realizácie
návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu.
5
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.
6
Zákon č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov.

Čl. 6
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Podmienky dohodnuté v tejto zmluve sú podmienky minimálne pre vytvorenie, podpísanie kolektívnych zmlúv na úrovni jednotlivých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií ministerstva a príslušnej odborovej organizácii.
Tieto podmienky možno na základe kolektívneho vyjednávania rozšíriť a rozpracovať na vlastné podmienky podľa tejto kolektívnej zmluvy a zákona.
(2) Zmluvné strany môžu písomne predložiť návrhy na riešenie sporov vyplývajúcich z plnenia tejto kolektívnej zmluvy a sporov pri uzatváraní kolektívnych zmlúv
na úrovni rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií ministerstva. Na
tento účel vytvorí minister po dohode s odborovým zväzom do 15 dní od podpísania tejto kolektívnej zmluvy 6 člennú komisiu v paritnom zastúpení oboch strán.
Závery prijaté na spoločných rokovaniach sú záväzné pre obidve zmluvné strany.
(3) Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmenách,
neplnení alebo doplnení tejto zmluvy. O návrhu sú povinné zmluvné strany rokovať do 15 dní od obdržania návrhu.
(4) Zmluvné strany sa zaväzujú, že jedenkrát za štvrťrok spoločne vykonajú
vyhodnotenie plnenia kolektívnej zmluvy, o ktorom vyhotovia písomný zápis.
(5) Ministerstvo sa zaväzuje, že uverejní kolektívnu zmluvu vo Vestníku ministerstva a na internetovej stránke do 15 dní od jej podpísania, ktorá bude záväzná
pre všetky útvary ministerstva a Policajného zboru.
(6) Kolektívna zmluva je platná dňom podpísania zmluvnými stranami.
(7) Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. decembra 2009. Jej platnosť vrátane dodatkov sa po uplynutí tohto obdobia predĺži na obdobie ďalšieho
kalendárneho roka, ak pred ukončením doby platnosti ktorákoľvek zo zmluvných
strán nepodá návrh na uzatvorenie novej kolektívnej zmluvy, alebo nedôjde k podpísaniu novej kolektívnej zmluvy. Táto kolektívna zmluva potom stráca platnosť
dňom podpísania novej kolektívnej zmluvy.
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Čl. 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
(1) Podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších
predpisov, zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného
zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR
a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z.
z.“) a zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 328/2002 Z. z.“), uzatvára Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“) na jednej strane a Odborový zväz polície v Slovenskej
republike (ďalej len odborový zväz“) na strane druhej (ďalej len „zmluvné strany“)
túto Kolektívnu zmluvu pre policajtov na rok 2009 (ďalej len „kolektívna zmluva“).
(2) Táto kolektívna zmluva sa uzatvára na úrovni podnikovej zmluvy a je záväzná pre obidve zmluvné strany. Je tiež záväzná pre Prezídium Policajného zboru,
útvary ministerstva (okrem sekcie verejnej správy ministerstva a prezídia Hasičského a záchranného zboru a organizácií a zariadení v ich pôsobnosti), rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a zariadenia ministerstva, krajské riaditeľstvá Policajného zboru a okresné riaditeľstvá Policajného zboru (ďalej len „útvar
ministerstva a Policajného zboru“) a ými organizáciami odborového zväzu a príslušným nadriadeným, a to ako podmienky minimálne s výnimkou oblasti mzdových nárokov.
(3) Zmluvné strany zabezpečia zachovanie všetkých odborových práv na útvaroch ministerstva ami právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami so zameraním na naplnenie Rezolúcie Rady Európy č. 690/1979 Deklarácia o polícii
a Európskej sociálnej charty.
(4) Odborovým partnerom ministra vnútra Slovenskej republiky (ďalej len
„minister“) je Rada predsedov základných organizácií odborového zväzu, zastúpená jej predsedom, prípadne podpredsedami. To rovnako platí pre rokovanie
štátneho tajomníka ministerstva a Úrad ministerstva je predseda Rady odborové-

pre policajtov na rok 2009
KOLEKTÍVNU ZMLUVU

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zastúpené
ministrom vnútra Slovenskej republiky
p. Robertom KALIŇÁKOM
na jednej strane
a
Odborový zväz polície v Slovenskej republike zastúpený
p. Miroslavom LITVOM
na druhej strane
uzatvárajú
1

6

3

tov, v ktorej bude mať zastúpenie i odborový zväz.
(3) Ministerstvo ako zriaďovateľ príspevkových rekreačných zariadení Plesnivec, Kremenec, Smrekovec a kúpeľno-rehabilitačného ústavu Bystrá bude v spolupráci s odborovým zväzom organizovať výmenné zahraničné rekreačné pobyty.
(4) Ministerstvo sa zaväzuje, že bude podľa ustanovenia § 228 zákona č.
73/1998 Z. z. realizovať v praxi tak, že po dohode s odborovým zväzom ustanoví
do poradných orgánov a komisií aj policajtov navrhnutých odborovým zväzom.
Návrh na udeľovanie disciplinárnych odmien podľa § 51 ods. 1 písm. c) a odmien
podľa § 102a ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. bude prerokovaný s odborovým zväzom.
(5) Ministerstvo najmenej 60 dní pred uskutočnením organizačných a štrukturálnych zmien tieto prerokuje s odborovým zväzom. Ak je zástupca odborového
zväzu členom komisie pripravujúcej organizačné alebo štrukturálne zmeny, nemusí byť táto časová lehota dodržaná.
(6) Ministerstvo sa zaväzuje, že v zmysle § 228 zákona č. 73/1998 Z. z. v rámci
súčinnosti, sa odborovému zväzu umožní vyjadriť k návrhom na personálne obsadenie riadiacich funkcií na jednotlivých stupňoch riadenia.
(7) Policajtovi, ktorý v dôsledku organizačnej zmeny bude vykonávať iný druh
výkonu štátnej služby, služobný úrad zabezpečí nevyhnutné vzdelávanie a preškolenie.
(8) Zmluvné strany si budú pri realizovaní ustanovenia § 226 ods. 3 a 4 zákona
č. 73/1998 Z. z. vychádzať v ústrety, kontrolovať ho v praxi a operatívne zabezpečovať nápravu u tých útvarov ministerstva a Policajného zboru, kde dôjde
k nezhodám medzi nadriadeným a odborovým funkcionárom.
(9) Ministerstvo sa zaväzuje, že zriadenie novovytvorených miest vtov a novovytvorených tabuliek a ich zaradenie do platových tried prerokuje s odborovým
zväzom.
(10) Zmluvné strany sa dohodli, že výnimky zo zásad kariérneho postupu podľa
čl.13 N MV č.3/2007 budú udeľované len po predchádzajúcom súhlase predsedu
odborového zväzu, v prípade jeho neprítomnosti určeného podpredsedu odborového zväzu.
(11) Ministerstvo sa zaväzuje, že vytvorí dostatočné kapacity na špecializované policajné štúdium na základe potrieb výkonu služby.
(12) Ministerstvo sa zaväzuje, že znovuprijímanie za policajta bude realizovať
len po predchádzajúcom súhlase odborového zväzu.

40 % na sociálnu návratnú výpomoc.
(17) Orientačne 30 % z vytvoreného sociálneho fondu (ďalej len „zo SF“) sa
vyčlení na stravovanie v priebehu výkonu zmien. Tam, kde 30 % zo SF nedosahuje výšku 0,1 € na jedno hlavné jedlo sa táto suma upraví presunom z položiek
v odseku 15 do výšky 0,1 €, a to rovnako pri využívaní rôznych foriem stravovania.
(18) Služobný úrad môže poskytnúť príspevok na stravovanie zo sociálneho
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fondu aj iným osobám, ktoré splnili podmienky nároku na výsluhový dôchodok
a zároveň dovŕšili vek 55 rokov, alebo splnili podmienky nároku na starobný
3

dôchodok podľa osobitného predpisu , a to podľa konkrétnych finančných možností.
(19) Orientačne 10 % zo SF sa môže vyčleniť na regeneráciu pracovných síl,
a to najmä na domáce a zahraničné rekreácie, liečenia, rehabilitácie, rekondície,
telovýchovu, šport, kultúru, služby resp. zdravotné a liečebné úkony súvisiace so
starostlivosťou o zdravie policajta ním hradené. Tento príspevok sa poskytne bez
predloženia dokladov vo forme peňažného plnenia minimálne dvakrát ročne (za
obdobie prvého polroka a za obdobie druhého polroka), a to podľa počtu policajtov, zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme (ďalej len „policajti a zamestnanci“) a objemu finančných prostriedkov
sociálneho fondu k dohodnutému termínu.
(20) Orientačne 10 % zo SF sa môže vyčleniť na dopravu na miesto výkonu
štátnej služby a späť. Príspevok na dopravu (autobusovú dopravu, železničnú
dopravu a MHD) bez predloženia dokladov o cestovných výdavkoch bude poskytovaný formou peňažného plnenia minimálne dvakrát ročne (za obdobie prvého
polroka a za obdobie druhého polroka), podľa počtu policajtov a zamestnancov,
objemu finančných prostriedkov sociálneho fondu k dohodnutému časovému termínu a prípadných ďalších kritérií vypracovaných organizáciami ministerstva
v spolupráci so sociálnou komisiou a odborovým zväzom.
(21) Orientačne 10 % zo SF sa môže vyčleniť na sociálnu nenávratnú výpomoc.
Sociálna nenávratná výpomoc bude poskytovaná na základe individuálnych žiadostí zamestnancov, podľa stavu finančných prostriedkov sociálneho fondu a podrobnejších kritérií vypracovaných rozpočtovými organizáciami a príspevkovými
organizáciami ministerstva po dohode s odborovým zväzom.
(22) Orientačne 40 % zo SF sa môže vyčleniť na sociálnu návratnú výpomoc.
Zdrojom financovania sociálnych návratných výpomocí je dohodnuté percentuálne vyjadrenie z tvorby sociálneho fondu bežného roka (t. j. dohodnutá časť z prídelu do sociálneho fondu) a splátky z poskytnutých sociálnych návratných výpomocí. Nepoužité peňažné prostriedky vyčlenené na tento účel prechádzajú ako ich
zdroj do ďalšieho roka. Tieto zdroje budú analyticky sledované.
(23) Sociálna návratná výpomoc nie je nárokovaná. Postup uplatňovania,
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schvaľovania a poskytovania návratných výpomocí upravuje interný predpis.
(24) Štatutárny orgán rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie
ministerstva zriaďuje sociálnu komisiu. Táto rozhoduje o použití prostriedkov

Čl. 4
SOCIÁLNA OBLASŤ
(1) Ministerstvo a útvary ministerstva a Policajného zboru prerokujú návrh rozpočtu a rozpis rozpočtu sborovým zväzom a s príslušnou odborovou organizáciou.
(2) Ministerstvo predloží na požiadanie odborovému zväzu prehľad a potrebné
podklady o čerpaní mzdových prostriedkov.
(3) Finančné prostriedky určené na odmeny policajtov v roku 2009 rozpočtova-

Čl. 3
SLUŽOBNÉ A ODBOROVÉ ORGÁNY VO VZŤAHU K POLICAJTOM
(1) Zmluvné strany si budú vzájomne poskytovať potrebné informácie týkajúce
sa podmienok zabezpečovania výkonu štátnej služby policajtov, ich sociálnych
a ekonomických podmienok a v súčinnosti pôsobiť na odstraňovanie nedostatkov.
(2) Minister alebo Generálny riaditeľ Sekcie kontroly a inšpekčnej služby ministerstva sa zaväzujú zriadiť na požiadanie odborového zväzu komisiu na objektívne prešetrenie sťažností podaných na policajtov od občanov alebo iných subjekČl. 2
LEGISLATÍVNA OBLASŤ
(1) Odborový zväz je riadnym účastníkom vnútrorezortného pripomienkového
konania kv a interných predpisov ministerstva s výnimkou všeobecne platných
právnych predpisov, ktoré sú predmetom štátneho tajomstva.
(2) Návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré budú zasielané
ministerstvu na pripomienkové konanie budú postúpené prostredníctvom sekcie
legislatívy a vonkajších vzťahov ministerstva na pripomienkové konanie odborovému zväzu, pokiaľ ich obsah budú okruhy týkajúce sa právnych, ekonomických,
sociálnych istôt a vzdelávania policajtov.
(3) K návrhom interných predpisov ministerstva, ktoré upravujú právne, sociálne a ekonomické istoty policajtov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri výkone štátnej služby bude stanovisko odborového zväzu súčasťou návrhu.
(4) Ministerstvo sa zaväzuje zosúladiť N MV SR č.17/2008 s § 91 ods. 3, 4
vanie takéhoto zvýšenia osobného príplatku s odborovým zväzom.

Čl. 5
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
Rozsah materiálno-technického zabezpečenia činnosti odborových orgánov
bude realizovaný podľa § 228 zákona. Za nevyhnutné materiálno-technické
zabezpečenie pre činnosť centrály odborového zväzu sa považuje bezplatné
poskytnutie kancelárskych priestorov s vybavením nábytkom, výpočtovou technikou a telekomunikačným spojením. Formou výpožičky budú odborovému zväzu
poskytnuté dve motorové vozidlá, ktoré budú používané podľa jeho potrieb. Zmluvu o výpožičke uzatvorí predseda odborového zväzu s generálnym riaditeľom sekcie ekonomiky ministerstva. Iné bezplatné a nevyhnutné materiálno-technické
zabezpečenie činnosti odborových orgánov je možné iba po dohode ministra vnútra s predsedom odborového zväzu.
becne záväzných právnych predpisov.
(29) Zmluvné strany sa dohodli, že predsedovia základných organizácií odborového zväzu, predsedovia krajských rád odborového zväzu, alebo policajti, ktorí
boli zvolení do funkcií v odborových orgánoch budú mať na administratívnu odborársku prácu vyčlenený jeden deň služobného voľna za mesiac v základnej organizácii, ktorá má do 100 členov, dva dni služobného voľna za mesiac v základnej
organizácii nad 100 členov s nárokom na služobný plat. Uvedené dni sa im
v plnom rozsahu započítavajú do mesačného fondu pracovného času.
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nutie komisie, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(25) V sociálnej komisii príslušnej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej
organizácie bude zastúpená každá základná organizácia odborového zväzu jedným členom. Zastúpenie služobného úradu je v kompetencii riaditeľa príslušného
služobného úradu, pričom počet zástupcov služobného úradu je rovnaký ako
počet zástupcov odborového zväzu. Predsedom sociálnej komisie je zástupca
odborového zväzu, tajomníkom sociálnej komisie je zástupca služobného úradu.
(26) Z dôvodov uspokojovania potrieb policajtov, po schválení sociálnou komisiou je možné presúvať peňažné prostriedky medzi jednotlivými položkami odseku 16, nečerpanými v plánovanom rozsahu, podľa potrieb príslušnej rozpočtovej
organizácie alebo príspevkovej organizácie ministerstva.
(27) Ministerstvo podľa potreby zriadi centrálnu rozhodcovskú komisiu zloženú
z dvoch zástupcov odborového zväzu a dvoch zástupcov ministerstva za účelom
riešenia prípadných sporov vzniknutých na základe rozhodnutí sociálnych komisií
o pridelení prostriedkov zo sociálneho fondu na jednotlivé druhy sociálnych výpomocí.
(28) Zdaňovanie príspevkov zo sociálneho fondu sa uskutočňuje podľa všeo-

KOLEKTÍVNA ZMLUVA PRE POLICAJTOV NA ROK 2009

KOLEKTÍVNA ZMLUVA PRE POLICAJTOV NA ROK 2009

ho zväzu organizácie útvarov ministerstva a Policajného zboru. Partnerom pre
rokovanie s riaditeľom krajského riaditeľstva Policajného zboru je predseda alebo
poverený člen krajskej rady odborového zväzu. Partnerom pre rokovanie s riaditeľom okresného riaditeľstva Policajného zboru je predseda alebo poverený člen
výboru základnej organizácie odborového zväzu. Vemu zástupcovi predseda
základnej organizácie odborového zväzu.
(5) Odborový partner podľa odseku 4 je členom všetkých poradných orgánov
ministerstva.
(6) Minister, štátny tajomník ministerstva, generálni riaditelia a riaditelia útvarov
ministerstva a prezident Policajného zboru majú právo zúčastňovať sa zasadnutí
orgánov odborového zväzu. Toto rovnako platí aj pre nadriadených na nižších
stupňoch riadenia.
(7) Na útvaroch ministerstva a Policajného zboru, kde nie je základná organizácia odborového zväzu a keď všeobecne záväzný právny predpis alebo interný
predpis ministerstva vyžaduje prerokovanie alebo súhlas odborového orgánu,
plnenie tejto povinnosti je povinný nadriadený uplatniť u príslušnej rady odborového zväzu.
(8) Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú na všetkých príslušníkov Policajného zboru (ďalej len „policajt“).

sociálneho fondu podľa štatútu, zásad jej činností a ďalších kritérií určených pre
poskytovanie príspevkov zo sociálneho fondu podľa zákona o sociálnom fonde,
podľa príslušných interných predpisov a podmienok dohodnutých v kolektívnej
zmluve. Rozhodnutie komisie je pre štatutárny orgán organizácie záväzné. Riaditeľ organizácie ako štatutár môže v odôvodnených prípadoch pozastaviť rozhod-
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Pracovníci AO MV SR vidia klbko problémov, ktoré èaká na rozmotanie

Nie sme takí zlí, ako sa hovorí…
D

ovo¾ujeme si reagova
na rozhovor pána ministra vnútra, publikovaný v
januárovom vydaní mesaèníka POLÍCIA. Pán minister v
òom vyjadril urèitú nespokojnos s našimi službami, povedal, že na naše služby je viac
ponôs ako pochvál. Možno to
bolo myslené generálne, ale
my v AO MV SR v Banskej Bystrici sa s takýmto hodnotením našej práce nemôžeme
stotožni a vidíme problém
trochu širšie.
Za rok 2008 sme mali v
rámci opráv len jednu oprávnenú reklamáciu, aj to išlo o skrytú chybu materiálu. Iné reklamácie alebo nejaké komplexné
sažnosti, resp. podnety a pripomienky na vylepšovanie spolupráce v rámci opráv motorových
vozidiel MV SR sme ani za
posledné tri roky od jednotlivých
KR PZ alebo priamo od MV SR
nedostali, resp. o nich nevieme.
Pritom denne zápasíme s
množstvom problémov a radi by
sme povedali, ako veci vidíme
my „zospodu“. Nechceme hovori aj za iné opravovne, domnievame sa však, že mnohé problémy sú totožné.
Chýba koordinácia
Hlavný problém posledných
rokov vidíme v nedostatoènej
komunikácii medzi Ministerstvom vnútra SR a jednotlivými
automobilovými opravovòami.
Aj napriek nejednej žiadosti
sme už tri roky nemali žiadnu
spoloènú pracovnú poradu.
Vedenie Ministerstva vnútra SR
v roku 2005 zrušilo oddelenie
automobilovej služby, a tým
vlastne zrušilo aj zabehnutý a

fungujúci systém v rámci opráv
a nákupov rezortnej automobilovej techniky. Postupne sme
dospeli až k dnešnému stavu,
keï sa pri nákupoch motorových vozidiel ani èiastoène
neprihliada na technické vybavenie AO MV. Tým sa opravy
služobných motorových vozidiel
MV SR vo ve¾kej miere vykonávajú v súkromných civilných
servisoch, takže znaèná èas
nákladov MV SR na údržbu
automobilovej techniky ide do
súkromných servisov. Tým
všeobecne vo všetkých AO MV
SR nastal znaèný pokles rezortných zákaziek, a preto zo 60
tabu¾kových zamestnancov nám
ostalo už len 42. Pritom za
posledné roky u nás nebola ani
valorizácia platov! Zarábajú
iní…
Rozdiely
Napríklad oznaèovanie motorových vozidiel príslušnosti k
Policajnému zboru sa vykonávalo dlhodobo a kvalitne bez
reklamácií do zaèiatku roku
2007 v našich AO v cenách
neporovnate¾ne nižších, ako sa
to od tej doby až do súèasnosti
vykonáva v istej súkromnej
firme. Polepy dodávané touto
firmou po 6–9 mesiacoch prevádzky zaèali vykazova znaèné
kvalitatívne nedostatky. Pre
porovnanie uvádzame nasledovné ceny za materiál + prácu
oznaèení vozidiel príslušnosti k
Policajnému zboru, prièom sa
jedná o kvalitatívne totožné reflexné a fluorescenèné materiály
používané na polepy:
Škoda Fabia Combi – AOMV
B.Bystrica – 10 601,– Sk s DPH
(vykonané v roku 2007)

Škoda Octavia – AOMV
B.Bystrica – 11 078,– Sk s DPH
(vykonané v roku 2007)
Škoda Octavia –súkromná
firma – 14 035,– Sk s DPH
(vykonané v roku 2007 – 2008)
Kia C°eed – súkromná firma–
18 836,85 Sk s DPH (vykonané
v roku 2008)
Kia Sportage – súkromná
firma– 33 665,– Sk s DPH
(vykonané v roku 2008)
Nissan X–Trail – súkromná
firma– 49 991,90 Sk s DPH
(vykonané v roku 2008)

V minulosti sa pri nákupoch
nových motorových vozidiel aj
ïalšie špeciálne úpravy vykonávali v Automobilových opravovniach MV SR. Avšak posledné
dva roky sa tieto montáže vykonávajú výluène v civilných servisoch. Do súažných kritérií pri
obstarávaní motorových vozidiel
sa taktne uvádza aj dodávka
doplnkovej výbavy (napr. spomínané oznaèenie vozidiel príslušnosti k PZ, montáže svetelných rámp, sirén, mriežkových
prepážok, LED výstražných
svetiel v prednom blatníku, atï).
Dodávatelia posledne kupovaných nových vozidiel rôznych
znaèiek (Škoda, Kia, Mercedes,
Nissan, Volkswagen…) však
tieto dodávky nevykonávajú v
rámci svojich prevádzok, no
subdodávate¾sky im to všetkým
dodáva vždy jedna a tá istá
súkromná firma. Týmto naše
prevádzky prichádzajú o ïalšiu
možnú prácu, ktorú by sme v
našich dielòach boli schopní

robi za ove¾a nižšie ceny, ako
to úètuje spomenutá spoloènos. Po zrušení èinnosti úschovy zaistených vozidiel nie je
možné z našej strany naïalej
dosahova aspoò vyrovnaný
hospodársky výsledok.
Chce to systém
Ïalším problémom posledných rokov je aj to, že automobily sa pod¾a nášho názoru
nakupujú nesystémovo. Pri
nákupe automobilov by sa
aspoò èiastoène malo prihliada
na možnosti a vybavenie AO
MV SR (doteraz sme boli zameraní hlavne na znaèky Škoda a
Volkswagen – technické vybavenie dielne, zmluvné z¾avy na
dodávky náhradných dielov,
technické školenia a programové vybavenia diagnostických
zariadení). Pri týchto znaèkách
môžeme vykonáva aj záruèný
servis. Pre MV SR je urèite ekonomicky výhodnejšie plati za 1
normohodinu 12,40 EUR bez
DPH pri porovnaní s ostatnými
znaèkovými servismi (Mercedes, Nissan, Peugeot, Fiat…),
kde sa cena za 1 normohodinu
pohybuje v cenových reláciách
20 – 54,– EUR bez DPH. Ïalej
pre porovnanie: v AO MV SR v
Banskej Bystrici zaplatí MV SR
za 1 liter plnosyntetického
motorového oleja s predåženým
výmenným intervalom istej
znaèky 14,38 EUR s DPH, no
za ten istý olej tej istej znaèky je
to v súkromnom servise dvojnásobok.
Po hromadnom nákupe motorových vozidiel znaèky KIA v
roku 2008 sme sa v rámci spolupráce s firmou KIA Motors
Slovakia v èo najrýchlejšom

možnom termíne prispôsobili aj
tomuto faktu. K 25. 6. 2008 sme
už mali splnené všetky kritériá
kladené na certifikovaný záruèný servis, na základe èoho sme
so spoloènosou KIA Motors
Slovakia podpísali zmluvu o
vykonávaní autorizovaného servisu na motorové vozidlá znaèky KIA. Zvládnutie všetkých
podmienok a kritérií kladených
výrobcom automobilov potrebných pre možnos vykonávania
garanèných opráv obnáša vynaloženie nemalých finanèných
výdavkov spojených s nákupom
servisnej techniky, programového vybavenia a technických
školení zamestnancov.
Cesta k spokojnosti
Takýchto problémov je viac,
radi by sme ich spoloène riešili,
ale chýba nám komunikácia s
kompetentnými osobami na
ministerstve. Týmto vyjadrením
k spomínanému èlánku nechceme vnáša nejaké negatívne
nálady do našej budúcej spolupráce medzi AO a MV SR.
Naopak, chceme aj vzh¾adom k
pripravujúcej sa transformácii
právnej formy terajších príspevkových organizácií Automobilových opravovní MV SR vyzva
zodpovedných a poverených
zamestnancov MV k vzájomným pracovným rokovaniam,
aby sme to, na èo sme ministerstvom zriadení, mohli aj v najbližšej budúcnosti vykonáva v
èo najväèšom rozsahu a v obojstrannej spokojnosti.
Pracovníci AO MV SR
v Banskej Bystrici
(mená pisate¾ov – èlenov
OZP v SR máme v redakcii)
Medzititulky redakcia
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Keď urobí chybu parlament,
nič sa nestane. Na to, aby sa na
ňu nehľadelo ako na chybu,
stačí, že zákonodarca to myslel
dobre. To je aj prípad zákona o
cestnej premávke, ktorý platí iba
od 1. februára.
Zákon hovorí, že chodník
nesmú používať iní účastníci
cestnej premávky ako chodci, a
vzápätí dodáva: „to neplatí, ak
dopravnou
značkou
alebo
dopravným zariadením nie je
určené inak". Z tejto vety vyplýva, že zákaz neplatí, keď naň
neupozorňuje značka. Jedine v
blízkosti budovy treba zaparkovať najmenej 1,5 metra od nej.
Minister vnútra Robert Kaliňák
chcel, aby zákaz platil vo väčšine
možných prípadov. Výnimkou by
boli iba prípady, keď „je to dovolené dopravnou značkou". Ministerstvo vnútra ju nepoprelo, no
nepovažuje ju za takú dôležitú,
aby ju hneď dalo opraviť. „Podľa
judikátu Ústavného súdu je logický výklad nad gramatickým,"
povedal hovorca policajného prezídia Martin Korch. Chybu urobil
parlament. „Po troch mesiacoch
vyhodnotíme, čo zákon priniesol
v praxi, a tomu prispôsobíme
ďalšie kroky," povedal Kaliňákov
hovorca Erik Tomáš.
(Sme, 11.2. 2009)

8

FEBRUÁR 2009

Preèo odovzdáva 2% príjmu z daní na centrálu OZP v SR?
Vážené kolegyne a kolegovia!
Obraciame sa na vás s projektom „ Sociálnej pomoci“,
ktorý bol OZP v SR rozbehnutý
už v roku 2008 a život ukázal,
že je potrebné v tomto projekte
pokraèova, pretože umožòuje
pokrýva aspoò v èiastoènej
miere podmienky pre zlepšenie
sociálnej situácie tých, ktorým
bude poskytnutá. Tento projekt
bude zabezpeèovaný z 2%
podielu zaplatenej dane za
zdaòovacie obdobie roku 2008,
ktoré môžete zasla na centrálu
OZP v SR. Finanèné prostriedky získané z vašich príjmov
budú prerozdelené pre základné organizácie, ktoré na základe písomnej žiadosti požiadajú
komisiu o urèitú finanènú èiastku pre riešenie náhlej sociálnej
situácie svojho èlena – èi už to
bude obèiansky zamestnanec,
príslušník policajného zboru,
alebo dôchodca.
Projekt by mal by zameraný
najmä na tieto výpomoci:
– náhle úmrtie èlena základnej organizácie, èi sa to týka je
èinnosti spojenej s jeho zamestnaním alebo mimo neho, pokia¾
sa jeho rodina dostane do
sociálnych ažkostí

– nepredvídate¾ne živelné
pohromy spojené so sažením
sociálnych podmienok
– pri podpore štúdia detí
sociálne slabších rodín
– na podporu zlepšenia
materiálneho vybavenia ažko
zdravotne a telesne postihnutých rodinných príslušníkov
– pri èiastoènej podpore spojenej s rehabilitaènými pobytmi
detí a rodinných príslušníkov
ažko zdravotne a telesne
postihnutých
– pri podpore táborových
pobytov detí slabších sociálnych
rodín
Preèo sme sa rozhodli presadzova tento projekt? Vedie nás
k tomu myšlienka, že v prípade
dostatoèného výberu finanèných prostriedkov môžeme
èiastoène uspokoji urèitú skupinu ¾udí. Z takto získaných prostriedkov môžeme prispie konkrétnej osobe väèším obnosom,
ako je v možnostiach väèšiny
základných organizácií. Živým
príkladom je sociálna výpomoc,
o ktorú požiadala ZO OZP v
Starej ¼ubovni pre pani Gernátovú. Živelná pohroma ju dostala do ve¾mi zložitej životnej
situácie. Na základe ich žiadosti bolo menovanej v roku 2008

pridelená sociálna výpomoc vo
výške 50 000 Sk, prièom
základná organizácia by jej
takúto sumu nemohla poskytnú.
Transparentnos pride¾ovania
finanèných prostriedkov bude
zabezpeèovaná komisiou, v ktorej sú zastúpení obèianski
zamestnanci ako aj príslušníci
Policajného zboru.
Vážení èitatelia, èlenovia
Odborového zväzu polície v SR!
Èlánkom chceme oslovi tých
èlenov, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, komu prideli 2% zaplatenej dane a tým podpori náš
projekt sociálnej pomoci tým,
ktorí najviac potrebujú pomoc.
Ïakujeme za pochopenie a tešíme sa ïalšiu spoluprácu.
Ladislav Graèík,
podpredseda OZP v SR
Poznámka: Tlaèivo VYHLÁSENIA publikujeme, (možné
zväèši na kopírke), nájdete ho
tiež na našej intranetovej stránke alebo na stránke ministerstva
financií
na
adrese:
www.finance.gov.sk/Default.asp
x?CatID=4036

Príloha þ. 1

VYHLÁSENIE
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podĐa þ. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaĖovacie
obdobie vykonané roþné zúþtovanie preddavkov na daĖ z príjmov zo závislej þinnosti

Rok : 2008
Uvádza sa zdaĖovacie obdobie, za ktoré sa platí daĖ

I. ÚDAJE O DAĕOVNÍKOVI
Priezvisko
01

Meno

Rodné þíslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.)

/

03

02

Adresa trvalého pobytu
Ulica a þíslo
04
PSý
05
Štát
07
ýíslo telefónu
08

Názov obce
06

Suma do výšky 2 % zaplatenej dane
09 Zaplatená daĖ, z ktorej sa vypoþíta suma do výšky 2 % zaplatenej dane
10 Suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 20 Sk)
Na r. 09 sa uvádza daĖová povinnosĢ daĖovníka, znížená o daĖový bonus, vypoþítaná v roku (nie daĖ na úhradu), v ktorom
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súþasĢou tohto vyhlásenia.
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená na celé koruny nadol, priþom táto suma nesmie byĢ nižšia ako 20 Sk.

Dátum zaplatenia dane
11
Z riadku 06 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súþasĢou vyhlásenia. V prípade preplatku na dani z roþného zúþtovania
preddavkov na daĖ sa uvedie dátum 31. marec zdaĖovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ÚDAJE O PRIJÍMATEďOVI
Obchodné meno alebo názov
12
Sídlo
13
Právna forma*
14

Identifikaþné þíslo prijímateĐa (IýO)
15

* právna forma prijímateĐa je taxatívne uvedená v pouþení k tomuto vyhláseniu v bode 1 písm. a) až g)

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

V................................................ dĖa...................................

.......................................................
Podpis daĖovníka

ZOOZP8/8priKRPZv
ZO
OZP8/8priKRPZv Bratislave
Bratislave
usp
po
o rri
i a d
da
a
d
Òa 27.
omekultúryZrkadlovýHáj
dÒa
27.3.2009o
3.2009o 19.00
19.00hod.v
hod.v d
domekultúryZrkadlovýHáj

Pouÿenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby zákona
þ. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ćalej len „zákon o dani z príjmov“)
1. Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaĖovacie obdobie, za ktoré sa platí daĖ, teda za ktoré zamestnávateĐ, ktorý je platiteĐom dane (ćalej len
„zamestnávateĐ“) vykonal daĖovníkovi roþné zúþtovanie preddavkov na daĖ. Napr. ak sa v roku 2005 platí daĖ za zdaĖovacie obdobie roku 2004, uvedie sa
rok 2004.
2. DaĖovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podđa § 50 zákona o dani z príjmov, predložiĢ svojmu miestne príslušnému
správcovi dane v prípade, ak tomuto daĖovníkovi zamestnávateĐ vykonal roþné zúþtovanie preddavkov na daĖ z príjmov zo závislej þinnosti vyhlásenie, v
ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % zaplatenej dane sa má poukázaĢ ním urþenej právnickej osobe, ktorou je
a) obþianske združenie podĐa zákona þ. 83/1990 Zb. o združovaní obþanov v znení neskorších predpisov,
b) nadácia, podĐa zákona þ. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obþianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
c) neinvestiþný fond podĐa zákona þ. 147/1997 Z. z. o neinvestiþných fondoch a o doplnení zákona NR SR þ. 207/1996 Z. z.,
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podĐa zákona þ. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby,
e) úþelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoloþnosti podĐa § 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona þ. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení
cirkví a náboženských spoloþností,
f) organizácia s medzinárodným prvkom podĐa zákona þ. 116/1985 Zb. o podmienkach þinnosti organizácií s medzinárodným prvkom v ýeskoslovenskej
socialistickej republike v znení zákona þ. 157/1989 Zb.,
g) Slovenský ýervený kríž.
3. Podiel zaplatenej dane možno poskytnúĢ prijímateĐovi, ak predmetom jeho þinnosti sú
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b) ochrana Đudských práv,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
e) podpora športu detí, mládeže a obþanov zdravotne postihnutých,
f) poskytovanie sociálnej pomoci,
g) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
4. Zoznam prijímateĐov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % zaplatenej dane poukázaĢ, zverejĖuje Notárska komora Slovenskej republiky (ćalej len
"komora") do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateĐovi túto sumu poukázaĢ.
5. Daėovník vo vyhlásení môže urÿiģ len jednu právnickú osobu (prijímateđa).
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ýierna, t. þ.
þ. 09610 22003, 09610 22001
: od 5. 2. 2009 p. ýierna,

6. DaĖovník, ktorému zamestnávateĐ vykonal roþné zúþtovanie preddavkov na daĖ z príjmov zo závislej þinnosti (ćalej len „roþné zúþtovanie“) v súlade
so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva roþné
zúþtovanie za predchádzajúce zdaĖovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateĐa o tom, že daĖ za zdaĖovacie obdobie, za ktoré
sa roþné zúþtovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný nedoplatok na dani
vyplývajúci z roþného zúþtovania - daĖovník, ktorý sa rozhodne predložiĢ vyhlásenie podĐa § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže maĢ nedoplatok na dani z
príjmov fyzickej osoby. Ak mal daĖovník z roþného zúþtovania preddavkov na daĖ preplatok na dani, v riadku 11 sa uvedie dátum 31. marec zdaĖovacieho
obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie.
7. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane urþenému prijímateĐovi nemožno dodatoÿne upravovaģ ak sa dodatoÿne zistí, že daĖová
povinnosĢ bola iná. Ak v takom prípade daĖovníkovi vznikne preplatok na dani z príjmov fyzických osôb, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou
prijímateĐovi a sumou do výšky 2 % z upravenej daĖovej povinnosti.

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
JANUÁR

2009

NARIADENIA PREZIDENTA PZ
1. o evidovaní vozidiel
2. o postupe pri vydávaní vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov,
cestovných pasov a občianskych preukazov
3. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie prezidenta Policajného
zboru č. 7/2002 o objasňovaní
priestupkov a prejednávaní prie-

stupkov v Policajnom zbore v
znení neskorších predpisov
4. o vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti, rozhodovaní o
vodičskom oprávnení a evidovaní priestupkov spáchaných v
cestnej premávke
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
1. o zriadení komisie pre výber
policajného pridelenca na Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky vo Viedni

2. ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 15/2004 o zriadení špecializovaného tímu v znení neskorších predpisov
3. o vykonaní streleckej prípravy
príslušníkov Policajného zboru
zásahovej skupiny úradu boja
proti organizovanej kriminalite
Prezídia Policajného zboru a
odboru ochranných služieb Prezídia Policajného zboru
4. o kontrolnej činnosti Prezídia
Policajného zboru na rok 2009

5. o úlohách a predkladaní štatistických údajov pri ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pri ochrane pred
financovaním terorizmu
6. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru č.
73/2008 o koordinácii zavedenia európskej meny v Slovenskej republike
7. o vydaní Ročného plánu Prezídia Policajného zboru na rok
2009

UPOZORNENIE
Upozoròujeme, že
termín uzávierky
marcového èísla
POLÍCIE
je 15. 3. 2009
redakcia
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