
V po po ludòajších ho di nách
sa vo fo je ri ho te la za èa li schá-
dza� úèast ní ci tohto vý ni moèné -
ho stretnu tia – èle no via OZP,
ale aj de siatky hos tí z ce lé ho
Slo ven s ka i zo zahra ni èia. Sláv-
nostné za sa da nie viedol pod-
predse da OZP v SR Ma rián
Magdoško, kto rý na úvod pri ví -
tal všetkých vzácnych hos tí.
Ve¾ký po tlesk zo ža li podpredse -
da vlá dy SR, mi nister vnútra
Ro bert Ka li òák a pre zi dent
Euro COP–u Heinz Kiefer. Rov-
na ko srdeène pub li kum pri ví ta lo

ïalších èle nov vý kon né ho vý bo -
ru Euro COP–u: I. vi ce pre zi den -
ta Ja na Schonke re na, pa ni Lille -
mor Me lin Sving, ge ne rálne ho
sekre tá ra a ho vorcu Euro -
COP–u Ja na Velle ma na, ako aj
pra covníèku cen trá ly Ka te øi nu
Rus. Èle nom vý kon né ho vý bo ru
Euro COP–u je aj Mi ro slav Lit va
ako je di ný zástupca kra jín vý -
chodnej Euró py. Aj pre to sa ten -
to raz ro ko va nie vý bo ru ko na lo
v Bra tisla ve a, sa mozrejme,
ïalší deò hostia ra di pri ja li
pozva nie na na še slávnostné
za sa da nie.

Na�to�sa�ne�za�bú�da
Najmä tí, kto rí si pa mä ta jú pr -

vé ro ky existencie OZP, potle-
skom po zdra vi li Hermanna
Lutza, bý va lé ho pre zi den ta
UISP (predchodca Euro COP–u)
a èest né ho èle na OZP v SR,
pre to že ne za budli na po moc,
kto rú nám pán Lutz a je ho ko le -
go via po skyt li v pr vých ro koch
bu do va nia na šej odbo ro vej or -
ga ni zá cie. Keïže pán Lutz ne -
chý bal v Bra tisla ve ani na V.
zjazde, bo lo jas né, že je ho ná -
klonnos� k nám je už naozaj
dlho  do bá.

Na slávnostné za sa da nie pri-
šli aj zástupco via po¾ských po li -
cajných odbo rov (NSZZP) pod
ve de ním I. vi ce pre zi den ta To -
masza Krze mienske ho, predse -
da èeskej partnerskej orga ni zá -
cie (NOSP) Mi lan Štì pá nek a
pre zi dent KOZ SR Mi ro slav
Gazdík.

Ve de nie mi nis ter stva vnútra
SR re pre zen to va li: ge ne rálna
riadi te¾ka sekcie syste mi zá cie a
mzdo vej po li ti ky Mo ni ka Ši mo -

vá, ge ne rálny riadi te¾ sekcie
¾udských zdro jov Ondrej Va -
raèka, šéf re zortnej kon tro ly a
inšpekcie Šte fan Ko èan, pro rek -
tor Aka dé mie PZ Vác lav Krajník
a riadi te¾ ko mu ni kaèné ho od bo -
ru Erik To máš. Odbo rá rov opä�
neobi šiel pre zi dent PZ Ján
Packa a vi ce pre zi dent Sta ni slav
Janko viè. Z bý va lých mi nistrov
vnútra pozva nie pri ja li Ivan
Šimko a Gus táv Krajèi. V sá le si
sadli ved¾a se ba aj bý va lí pre zi -
den ti Po li cajné ho zbo ru Šte fan
Lastovka, Fran ti šek Krajèa, Jo -
zef Holdoš a Pe ter Ne mec.
Hneï za ni mi se de li krajskí ria-
di te lia PZ Pa vol Brath (Bra ti sla -
va), Bystrík Stanko (Tr na va),
Du šan Sí leš (Nit ra), Vla di mír
Šramka (Tren èín), Ma rián Slo -
bodník (Ban ská Bys tri ca) a Ju -
raj Bu kuš (Ko ši ce) a predsta vi -
te ¾ partnerskej pois�ovne Wüs-
tenrot Eri k Nikmo n. Podpredse -
da OZP v SR Ma rián Magdoško
oso bitne pri ví tal zakla da jú cich
funkcio ná rov OZP La di sla va
Pol ku a Šte fa na Vargu ako aj
bý va lých podpredse dov Šte fa na
Dvor ské ho a Ja ro sla va Šoltý sa.

Tvá rí, zná mych z dlho roènej
spo lu prá ce, však bo lo v sá le vi -
die� ove ¾a viac. Vy me no va�
úplne všetkých nepri chádza lo do
úva hy, pre to že okrem prí ho vo rov
a zhliadnu tia obra zo vé ho do ku -
men tu o 20–roènej histó rii OZP v
SR ma li úèast ní ci slávnostné ho
za sa da nia pred se bou ešte sláv-
nostný akt odme òo va nia odbo rá -
rov, kto rých základné orga ni zá -
cie èi vyššie or gá ny na vrh li na
rôzne stupne oce ne ní OZP.

Už 12. januára 1990 sa
konala ustanovujúca konferen-
cia OZP ZNB v SR, ktorá pred-
chádzala októbrovému I. riadne-
mu zjazdu nových policajných
odborov.  Pripomíname si teda
20. výroèie založenia našej
odborovej organizácie. Príleži-
tos� na širokú rekapituláciu?
Isto. V skutoènosti však každo-
denný tlak reality ve¾mi nedo-
vo¾uje venova� sa dlho spomien-

kam. Žijeme prítomnos�ou a
bezprostrednou budúcnos�ou.
Máme za sebou obdobie viac
ako troch rokov plných turbu-
lentných zmien, z ktorých sa
mnohé ukázali ako ve¾mi pozi-
tívne. Iné stále narážajú na
odpor, prípadne pretrváva ne -
spokojnos� s aktuálnym stavom.
Zároveò sme na prahu roka, v
ktorom parlamentné vo¾by opä-
tovne môžu v mnohom ovplyvni�
ïalšie dianie v našom rezorte.
Ve¾a tém na rozhovor. Predse-
dovi OZP v SR Miroslavovi Lit-
vovi pri tejto príležitosti kládol
otázky Peter Ondera.

l Pán predseda, kde sme a
kam kráèame?

V prvom rade si uvedomme,
že kríza ešte neskonèila. Kríza
vždy znamená, že finanèných

prostriedkov je pomenej ako v
štandardnom roku, èiže priorit-
nou úlohou je priebežne monito-
rova� tohoroèný vývoj v rezorte
z h¾adiska rozpoètom daných
možností a dba�, aby sa èo naj-
menej dotkla policajtov a
obèianskych pracovníkov – èi už
v oblasti ocenenia práce alebo
smerovania rezortu. Èlovek
nemôže by� idealista. Ak vieme,
že rozpoèet MV SR je oproti
roku 2009 nižší, tak sa to neja-
kým spôsobom musí objavi�
predovšetkým v oblasti MTZ,
keïže zásahy do oblasti miezd
– naš�astie – neboli. Takže si
všetci musíme uvedomi�, že to
nie je jednoduché a každý sa
musí podie¾a� na tom, aby rezort
aj v týchto s�ažených podmien-
kach plnil svoje hlavné úlohy a

aby sme z toho vyšli so c�ou.
Pevne verím, a som o tom pre-
svedèený, že naši ¾udia cítia
túto situáciu, a sú nato¾ko –
nazvime to uvedomelos�ou –
vnímaví, že v rezorte sa zmenší
priestor na plytvanie.

l Naši ¾udia sú, použijem
váš výraz, uvedomelí, aspoò
drvivá väèšina… neby� zopár
neúnavných jednotlivcov,
kto�rí okolo seba vytrvalo šíria
rôzne zaruèené správy o�zme-
nách v� zákone 328. Keï už
redukcie neprišli doteraz, tak
s� istotou prepuknú hneï po
parlamentných vo¾bách…

Skutoène, tie fámy sú už
únavné, kuvici sa stále nájdu.
Ak je ktoko¾vek v rezorte dosta-
toène vnímavý, tak sa pozrie na
situáciu trebárs v susedných

štátoch a povie si: chvalabohu,
u nás sa niè také nedeje, máme
garancie tejto vlády na èele s jej
premiérom, že sa vo vz�ahu k
328-èke niè zlé neudeje. Roz-
mýš¾a�, èo bude po vo¾bách…
Kto vie, nech povie. Ja neviem,
ale ani nešírim nepodložené
fámy. Mòa skôr trápi, presnejšie
stále sa zaujímam o ïalší vývoj
v oblasti hlavných úloh, ktoré
sme si dali do vienka – to je tre-
bárs druhá etapa realizácie
nového systému odmeòovania
atï. A je mi jasné, že v tomto
èase niet priestoru ani podmie-
nok na jej dotiahnutie. Ale sú tu
ïalšie témy, ktoré si ani nevy-
žadujú ïalšie finanèné pro-
striedky, a tam vidím priestor aj
v tzv. volebnom roku. Mám na
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Na�tému�20.�výroèia�hovoríme�s�predsedom�OZP�v�SR�Miroslavom�Litvom

Jubileum je pekná vec, ale nedáva priestor na sebauspokojenie

Vý�kon�ný�vý�bor�Euro�COP–u�po�prvýkrát�ro�ko�val�v�Bra�tisla�ve

Slávnostné za sa da nie Ra dy predse dov ZO OZP v SR k 20. vý ro èiu vzni ku OZP
Stretnu�tie�pria�te�¾ov�a�ko�le�gov,�utu�že�né�rokmi�spo�lu�prá�ce�v�prospech�všetkých

Bra�ti�sla�va�(on)�–�Na�tom�istom�mieste,�kde�v�októbri�ro�-
ko�va�li�de�le�gá�ti�V.�zjazdu�OZP�v�SR,�ko�na�lo�sa�v�piatok
22.�ja�nuá�ra�2010�v�ho�te�li�SU�ZA�na�Dro�társkej�uli�ci�v�Bra�-
tisla�ve�slávnostné�za�sa�da�nie�Ra�dy�predse�dov�ZO�OZP
v�SR�pri�prí�le�ži�tosti�20.�vý�ro�èia�vzni�ku�OZP�v�SR.�Pa�-
mätní�ci,�ale�aj�tí�neskôr�na�ro�de�ní�si�prišli�pri�po�me�nú�
chví�le,�keï�sa�v�hek�tic�kých�èa�soch�krát�ko�po�pá�de�že�-
leznej�opo�ny�už�12.�ja�nuá�ra�1990�usku�toèni�la�zakla�da�jú�-
ca�konfe�rencia�OZ�príslušní�kov��ZNB�v�SR.�Za�èa�la�sa�pí�-
sa��histó�ria�od�bo�ro�vé�ho�zvä�zu,�kto�rý�dnes�Euro�COP�oz-
na�èu�je� za� je�den� z� na�júspešnejších� v� ce�lej� Európskej
únii.

Slávnostné zasadanie poctili svojou prítomnosťou mnohí vzácni hostia

UPO�ZORNE�NIE!
Vo�vnútri�čísla�nájde-

te� tri� kolektívne� zmluvy
pre�rok�2010�����
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V�srdeènom�ovzdu�ší
Slávnostné za sa da nie sa

nieslo v pria te¾skom, srdeènom
ovzdu ší, vystú pe nia reèní kov
ne raz pre ru šil úprimný smiech a
po tlesk. Predse da OZP v SR
Mi ro slav Lit va však ostal verný
svo jej po vesti a – ako to na zá -
ver sko mento val Ma rián Mag-
doško – mal prí ho vor tra diène
viac pra covný ako slávnostný,
ho ci pí somne pripra ve ný dlhší
pre jav ne po užil. (Roz ho vor s M.
Litvom pri ná ša me na inom

mieste). Predse da v úvo de po -
ïa ko val najmä hos�om, kto rí
svo jou prí tomnos�ou vzda li
odbo rom po ctu a po tvr di li, že
prá ca od bo ro vé ho zvä zu ne bo la
zby toèná, pre to že sa uro bil kus
ro bo ty. „Na dru hej stra ne“, po -
kra èo val, „má me ešte ve¾kú
ces tu pred se bou, kým bu de
uro be né všetko, èo je potrebné
pre to, aby po li cajt bol v prá ci
spo kojný, aby po lí cia bo la sta bi -
li zo va ná, dô ve ry hodná, obèa nia
aby ju plne pod po ro va li, aby
sme ne ma li zby toèné kauzy a
nezneis�o va li sa vzá jomne v

prá ci.“ Zdô raznil, že OZP v SR
sa „od svojho za èiatku držal jed -
nej zá sa dy: kri ti zo val iba vte dy,
keï mal iný ná vrh, o kto rom bol
presvedèe ný, že je lep ší, vždy
bol prístupný disku sii, ni kdy ne -
po va žo val svoj ná vrh za ko neè -
ný, neklá dol ulti má ta, vy jed ná -
val.“ Ale keï bol tla èe ný do kú -
ta, ve del rovna ko odpo ve da�. A
na margo bý va lých funkcio ná -
rov po zna me nal, že sa s kaž -
dým prí tomným vždy da li nájs�
spo loèné vý cho diská. „Mô žem
po ve da�, že kaž dé ho z vás som
si vo va šej prá ci vá žil. Po kia¾
do šlo k ne ja kým rozpo rom, tak
som to bral tak, že kaž dý má me
prá vo na svoj ná zor a dú fal
som, že do ho da, kto rú do -
siahne me, bu de dob rým kom-
pro mi som pre obe stra ny.“

Medzi hlavné úlo hy v najbliž-
šom ob do bí ozna èil Mi ro slav Lit -
va pokra èo va nie na prípra ve
dru hej eta py odme òo va nia, len
èo to eko no mic ké po me ry v re -
zorte do vo lia. Za dô le ži té po va -
žu je aj ïalšie vzde lá va nie po li -
cajtov vo funkciách, prehåbe nie
sys té mu ce lo ži votné ho vzde lá -
va nia a ka riérny po stup, kto rý
by mal by� nasta ve ný tak, aby
¾u dí mo ti vo val postu po va� vyš-
šie. Vy zval odbo rá rov k ïalšie -
mu skva litòo va niu prá ce, pre to -
že re zort pre prá cu utvo ril
potrebné podmienky.

Podpredse da vlá dy SR a mi -
nister vnútra Ro bert Ka li òák, vo
svo jom prí ho vo re oce nil, že
oso bitný úèet pro du ku je dosta -
tok prostriedkov, èo do ka zu je,
že bol dobre nasta ve ný. Za
tvor bu me cha nizmu je ho fungo -
va nia po ïa ko val ge ne rálnym
riadi te ¾om Mo ni ke Ši mo vej i
Ondre jo vi Va raèko vi, ale i odbo -
rom, kto ré odviedli ve¾ký kus
prá ce aj pri konštruo va ní no vé -
ho sys té mu odme òo va nia. „Ja
mám skú se nosti s odbo rármi
ve¾mi dob ré,“ zhrnul. Pod¾a je ho
slov by re zort chcel v  najbliž-
šom možnom èa se skva litni�
sta rostli vos� o za mestnancov
systé mom by to vej po li ti ky a pô -
ži èiek s vý hod ným úve rom.
Spo me nul aj kauzy, za kto ré ho
pre nasle du jú mé diá a pri pustil,
že z èa su na èas sa pritra fia
indi vi duálne zly ha nia. „Vždy bo -
li, sú a bo hu žia¾ mu sím po ve da�,
že vždy bu dú, pre to že je nás
23–ti síc…“ „Som na všetkých
po li cajtov mi mo riadne hr dý a je
mi c�ou, že mô žem s ni mi pra -
co va� aj so všetký mi chy ba mi,“
zdô raznil v zá ve re svojho ne -
formálne ho prí ho vo ru.

Uzna�nie�z�Lu�xemburgu
Na za sa da ní vzá pä tí krát ko

vystú pil aj pre zi dent Euro -
COP–u Heinz Kiefer. Po ïa ko val
za oce ne nie, kto ré je mu i ko le -
gom z ve de nia Euro COP–u
ude lil slo ven ský od bo ro vý zväz.
„Je to pre mòa ve¾ká èes� a ta -
kisto pre mo jich ko le gov, že
som do stal ta ké vy so ké oce ne -
nie. A pri púš�am, že som ve¾mi
hr dý na to, že je tu ta ká orga ni -
zá cia, kto rá pí še 20 ro kov
úspešnej histó rie. Keï pre zi dent
Euro COP–u pri šiel za šty ri me -
sia ce dvak rát na Slo ven sko, do -
konca do tej istej sá ly, tak to tiež
o  nieèom ho vo rí,“ po ve dal uz -
nanli vo. „Vy ako odbo rá ri mô že -

te by� hr dí na svo ju prá cu. Exis -
tu je v Euró pe viace ro od bo ro -
vých orga ni zá cií, kto ré so zá -
vis�ou po ze ra jú na va šu prá cu.
Vá že ný pán mi nister, mô že te
by� hr dý na va šich odbo rá rov,
na va šich po li cajtov,“ uzatvo ril.

Rovna ko ve dú ci po¾skej

odbo ro vej de le gá cie To masz
Krze mienski sa vy jadril o prá ci
OZP uznanli vo. Po ïa ko val
najmä za po moc, kto rú náš
zväz posky tol po¾ským odbo rá -
rom pri de cembro vom pro teste
vo Varša ve a vy jadril presve-
dèe nie, že tá to spo luprá ca bu de
pokra èo va�, pre to že „má me
spo loèné ciele“. Pr vý vi ce pre zi -
dent NSZZP ob da ro val nášho
predse du pa mätnou pla ke tou a
bron zo vou soš kou a tlmo èil sr -
deè ný po zdrav od predse du
Anto ni ho Du du.

Na pó diu sa vzá pä tí za èa li
zo ra ïo va� sku pi ny odbo rá rov,
kto rí z rúk predse du Mi ro sla va
Lit vu prevza li od bo ro vé oce ne -
nia v po do be me dai lí a pla kiet.
Po slávnostnom akte po zval
Ma rián Magdoško všetkých prí -
tomných na ma lé obèerstve nie

v priesto roch ho te la, kde sa
úèast ní ci moh li do chu ti vy -
rozprá va� a za ba vi�, èo mno hí aj
uro bi li, najmä však strá vi li ho di -
ny v rozho vo roch s bý va lý mi ko -
le ga mi, s kto rý mi sa ne raz aj ce -
lé ro ky ne vi de li. A èo sa nám vi -
de lo ob zvláš� sym pa tic ké, bez
usta viè né ho po ze ra nia sa na
ho din ky pri sto loch dlho zotrva li
aj te rajší ve dú ci pra cov ní ci re -
zor tu a po lí cie v  ne formálnych
rozho vo roch so svo ji mi za -
mestnanca mi.

Snímky autor

(Pokraèovanie zo strany 1)

Slávnostné za sa da nie Ra dy predse dov ZO OZP v SR k 20. vý ro èiu vzni ku OZP

V súvislosti s po¾utovania-
hodným prípadom na poprad-
skom letisku je Odborový zväz
polície v Slovenskej republike
znepokojený útokmi na osobu
ministra vnútra Roberta Ka -
liòáka. Stupòujúce sa útoky
navyše vedú k nepodložené-
mu znevažovaniu práce celé-
ho Policajného zboru. OZP v
SR je presvedèený, že urý-
chlené dôkladné vyšetrenie
priebehu celej udalosti zistí
všetky relevantné fakty a
mieru zodpovednosti jednotliv-
cov. OZP v SR zároveò
ministra vnútra dôrazne žiada,
aby po ukonèení kontroly bez-
odkladne prijal potrebné per-
sonálne a organizaèné opatre-
nia, ktoré by podobnému prí-
padu v budúcnosti zabránili.

Odborový zväz polície v SR
v tejto súvislosti konštatuje, že
kritici zabudli na podstatný
fakt: nevyhnutnou podmienkou
odsúhlasenia vstupu SR do
schengenského priestoru bolo
vyèlenenie Úradu hraniènej a
cudzineckej polície (ÚHCP)
mimo Policajný zbor a súèas-
né paralelné zapojenie agen-
túry FRONTEX do riadenia a
kontroly èinnosti hraniènej a
cudzineckej polície v podmien-
kach SR. Neznalým pripomí-

name, že agentúra FRONTEX
je zriadená Európskou komisi-
ou na kontrolu a riadenie
ochrany vonkajšej hranice EÚ,
ktorej súèas�ou sú aj medziná-
rodné letiská. Napriek množ-
stvu vykonaných spoloèných
cvièení zo strany agentúry
FRONTEX dosia¾ neboli
vytknuté žiadne nedostatky v
oblasti postupov príslušníkov
ÚHCP pri kontrole osôb a
batožín.

Odborový zväz polície v SR
je presvedèený, že Robert
Kaliòák nenesie osobnú zod-
povednos� za kauzu a plne
podporuje jeho ïalšie zotrva-
nie vo funkcii. Odborový zväz
polície v SR sa dlhodobo usi-
luje o stabilizáciu pomerov v
rezorte, ktoré práve èasté
výmeny ministrov v minulosti
vždy negatívne poznaèili.
Naviac, pán minister Robert
Kaliòák sa do histórie PZ zapí-
še ako minister, ktorý sa
mimoriadnym spôsobom za -
slúžil o skvalitnenie pracov-
ných a sociálnych podmienok
príslušníkov PZ.

v Bratislave 8. 1. 2010

Predsedníctvo Odborového
zväzu polície v SR

Vyhlásenie�OZP�v�SR
K�popradskému�prípadu

Medaila�I.�stupòa�
Medera Jaroslav TN
Janešik Adam CA
Repel Jozef  PP
Žitník Kamil PB
Bagi Dušan PPZaMV
Špánik Ivan MT
Novák Miroslav AO
Tatár Anton ZA
Kubala Miroslav NZ
Siegl František KN
Hronec Adam MT
Nováková O¾ga BA
Šúry ¼uboš GA
Kalièák Rastislav CA
Harvát Dušan B.B.
Leder Peter PO
Brenkus Henrich NO
Šefèík Ján TS
Sobek František PPZaMV
Michalèík Karol PPZaMV
Koš�ál Štefan PPZaMV
Michalík Pavol ZA
Molnárová Mária KE
Didliè Štefan TV
Szögediová O¾ga RO
Kostka Karol RO
Dvorský Štefan BA

Medaila�II.�stupòa
Jelínek Ivo TN
Urbanovský Ján TN
Pastor ¼ubomír TV
Lenárt Anton KE 
Toplánsky Ivan RO 
Múdra Janka TV 
Kotz JurajBA
Žec Peter PO 
Klika Marián BA 
Rossa Dušan RK 
Herdics Zoltán DS 
Kyšíková Gabriela B.B. 
Michalenko Peter HN 
Kulanga Slávko SL 
Šusteková Darina ZH 

Medaila�III.�stupòa
Kraslan Roland PPZaMV
Antalová Elena TN
Kováè Miroslav AO
Èáslovský Tomáš LC
Stellmach Adrián LM
Karman Boris LM
Jaceèko Štefan BJ    
Hegedušová Jarmila BJ
Tomaško Jozef GE
Surák Miroslav SNV
Ihnaèík Marek MI
Hudák Pavol KE
Slovák Juraj KE-okolie
Procházka Marián VK 

Plaketa:
Horsica Imrich BA

Ocenení�domáci�hostia�
Medaila�I.�stupòa

Fico Robert
Kaliòák Robert
Packa Ján
Krajèi Gustáv

Pamätná�plaketa
Šimko Ivan
Èarnogurský Ján 

Ocenení�zahranièní�hostia
Medaila�I.�stupòa

Kiefer Heinz
Lutz Hermann

Medaila�II.�stupòa
Schonkeren Jan

Medaila�III.�stupòa
Velleman Jan 

Pamätná�plaketa
Lillemor Melin Sving

Naši�odborári�a�hostia,�ocenení�pri�
príležitosti�20.�výroèia�vzniku�OZP�v�SR

Odborový zväz polície v SR ocenil súčasného, niektorých býva-
lých ministrov vnútra i policajného prezidenta

Pozvanie na slávnostné zasadanie prijali (zľava) aj Lillemor
Melin Sving, Jan Velleman, Jan Schonkeren, Heinz Kiefer, (všetci
EuroCOP), prorektor APZ Václav Krajník a bývalý prezident UISP
Hermann Lutz
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mysli náš záväzok skvalitni� prá -
cu polície a zlepši� pripravenos�
našich ¾udí na službu, èo je
zasa trebárs otázka celoživot-
ného vzdelávania v PZ. To je
jedna z otvorených tém, na kto-
rej sa dá robi� ïalej.

l Odborový zväz vyroko-
val so zamestnávate¾om dve
dôležité právomoci – vyjadru-
je sa k�všetkým žiadostiam o
spä�prijatie do PZ a�k�žiados-
tiam o� výnimky z� kariérneho
postupu. Stretávame sa s�prí-
padmi, že aj mladí ¾udia ne�-
majú záujem postupova� ïa�-
lej, je im dobre tam, kde sú,
teda na základných pozíciách
– a� potom na vyššie pozície
berieme na výnimku ¾udí z
civilu. V�nieèom je to možno
odozva nedokonèenej refor-
my odmeòovania, v� nieèom
iba pohodlnos�?

Za lanský rok sme dostali
okolo 750 žiadostí o spä�prijatie
do PZ. Je to ohromujúce èíslo,
ve¾a signalizuje. Ak k tomu zvá-
žime, že v tomto období môže-
me prija� už iba každého približ-
ne pätnásteho nového uchá-
dzaèa o PZ, je si z èoho vybe-
ra�. Ve¾kú väèšinu žiadostí o
spä�prijatie motivuje finanèný
prospech a náš názor je známy
– do Policajného zboru sa vstu-
puje len raz, akceptujeme ve¾mi
výnimoèné prípady po ich
dôkladnom preskúmaní. Èo sa
výnimiek týka, ve¾ká väèšina z
nich smerovala do skráteného
vyšetrovania, kde je to
vzh¾adom na stav akceptova-
te¾né. Rovnako v prípadoch ¾udí,
ktorí majú právnické vzdelanie –
ale len vtedy, ak nebol o miesto
záujem v stálom stave. Myslím
si, že tieto anomálie sa utrasú
po zavedení druhej etapy refor-
my odmeòovania – vzrastie pri-
rodzený záujem o kariérny
postup a výnimky prestanú by�
frekventované. Ten personálny
pretlak by sa perspektívne mo -
hol pozitívne odzrkadli� na kvali-
te štruktúry našich ¾udí. Rozho-
dujúca v tomto smere bude kva-
lita riadiacej práce – už od
základných útvarov.

l V�rezorte sa ve¾a disku-
tuje o�zámere doplni� vzdela-
nie dia¾kovým štúdiom na A

PZ všetkým riadiacim pracov-
níkom, ktorí majú iné než
právnické vzdelanie a�menej
ako 20 rokov praxe. Názory
sa rôznia. Pod¾a oèakávania
najmä „postihnutí“ netlieska-
jú, a�vinia odbory, ktoré sa –
èo nie je tajomstvo –�v�tomto
zámere angažovali.

Prirodzene, rátali sme s tým,
že tento zámer narazí na priro-
dzený odpor voèi všetkému
novému najmä u pohodlnejších
¾udí, ktorým sa nechce pracova�
na sebe. Treba si však uvedo-

mi�, že pokrok spoloènosti je ne -
zastavite¾ný, ale jednotlivci mô -
žu zaosta� za jej vývojom. Vzde-
lávanie našich ¾udí bude ma�
nesmierny význam – každým
rokom väèší – vo vz�ahu k tomu,
ako sa budú zbližova� pomery v
jednotlivých èlenských krajinách
Európskej únie. Bolo by dobré,
keby sme si to uvedomili èo naj-
skôr. Políciu a justíciu tento
trend neobíde, naopak, tieto
zložky by mali by� prvými, v kto-
rých bude dosiahnutie aspoò
európskeho priemerného štan-
dardu životnou potrebou. Kto sa
chce v týchto podmienkach
uspokoji�, že má konzervató-
rium alebo veterinu, no chce
pracova� vo vyšetrovaní? Nebo-
lo by správne podporova� tento
poh¾ad. Aké máme možnosti

nápravy? Skvalitni� prípravu ¾udí
alebo ich vymieòa�. Budú si
musie� vybra�. Viïme tento
trend – vrátane celoživotného
vzdelávania – nie ako nutné zlo,
ale ako nevyhnutnú podmienku
pre každého, kto chce osob-
nostne napredova� v kariére.

l Nie je chybou minister-
stva, že tento rezort v�oblasti
vzdelávania policajtov dlhé
roky stagnoval, a� teraz to
¾udia vnímajú ako neèakané
zlo?

Bolo to tak, urèite. Ale teraz

už tu možnosti sú a zo strany
¾udí mi chýba väèší záujem,
pochopenie tejto nutnosti. Oèa-
kával som – aj zo strany vede-
nia rezortu – dynamickejší prí-
stup v tejto veci.

l Prípad zabudnutej
výbušniny v� batožine na
popradskom letisku napokon
otvoril celý rad otázok, zdanli-
vo len nepriamo spojených s
touto kauzou. Odborový zväz
polície v�SR sa otvorene, pro-
stredníctvom verejného vy�-
hlásenia zastal ministra Ka�-
liòáka. Na druhej strane na�-
znaèujete, že kauza poodhali-
la urèité problémy v� organi-
zaènej štruktúre rezortu, v
systéme riadenia…

Áno, niektoré prípady, ktoré
sa v rezorte udiali, nás vedú k
úvahám, èi je organizaèná
štruktúra optimálna. Vo všeo-
becnosti sa o potrebe ïalšej
optimalizácie hovorí – urèitým
signálom je štatistický ukazova-
te¾ poètu obyvate¾ov na jedného
policajta u nás a v ïalších kraji-
nách Európy. Èi chceme, èi nie,
toto porovnávanie bude z roka
na rok intenzívnejšie, detailnej-
šie a prinúti nás kona�, meni�
štruktúru a prispôsobova� ju
štandardu. Je to, samozrejme,
ve¾mi široká téma. My už dlho
hovoríme, že ïalšie zvyšovanie
poètu policajtov by nikam ne -
viedlo a treba poveda�, že náš
hlas bol v tomto smere do istej
miery vyslyšaný, pretože tlaky
jednotlivých zložiek na ïalšie
zvyšovanie poètov boli a sú,
pretrvávajú. Neutíchajú ani tlaky
na delenie zložiek na menšie a
menšie celky, z ktorých každý
chce by� strašne dôležitý. Kde

staèilo oddelenie, chceme zrazu
odbor, kde staèil odbor, chceme
úrad, potom sekciu… to je u nás
dlhodobý problém a zabráni�
týmto trendom je ve¾mi obtiaž-
ne, pán minister o tom tiež vie
svoje. Ale èo takéto èlenenie v
skutoènosti znamená, aký má
efekt?

l Však aj náš rezort si už
nechal urobi� nejaké perso-
nálne èi iné audity, ktoré mali
urèi� optimálnu štruktúru…

Audity stoja ve¾a peòazí, ale
prestali sme používa� èosi, èo

sa nazýva zdravý sedliacky
rozum. Akoby sme na prísluš-
ných miestach prestali zamest-
náva� ¾udí so znalos�ou veci a
schopnos�ou zdravo sedliacky
rozmýš¾a�. Príležitos� napravi�
stav však ešte stále je.

l Vrá�me sa k� podmien-
kam pre našich ¾udí. Možno je
okruh príèin väèší, ale zdá sa,
že kríza na trhu realít pribrzdi-
la rezortné zámery v� oblasti
bytového programu, rekreaè-
ných možností a� zdravotníct-
va. Mýlim sa?

Žia¾, realita je taká. Zdroje zo
štátneho rozpoètu objektívne
nie sú, situácia zabrzdila dobrý,
prospešný zámer získa� pro-
striedky predajom nepotrebné-
ho majetku. V tejto chvíli je
�ažké poveda� nieèo viac. Všet-
ko je závislé na ïalšom vývoji
ekonomickej situácie. Sme radi,
že aspoò napredujú práce na
výstavbe novej nemocnice v
centre Bratislavy.

l Za pochodu sa vlani for-
movali dve „naše“, teda štát-
ne akciovky. Okrem zdravot-
níctva vznikla jedna akciová
spoloènos� z�našich automo-
bilových opravovní, a štart
nebol najslávnejší. Vy ste
napokon aj èlenom predsta-
venstva tejto akciovky ako
zástupca odborov. Aká je
situácia dnes?

V tejto novej automobilovej
opravovni je naozaj nieko¾ko
prvkov, ktoré neviem pochopi�,
resp. mi prekážajú. Rozhodnu-
tie zriadi� jednu akciovú spoloè-
nos� z našich automobilových
opravovní je potvrdené vládou,
teda je nezvratné, ale dnes mi
je jasné, že v rámci príprav na

jej utvorenie niektoré úlohy
neboli splnené, a preto zápasí-
me s problémami. Nie som sto-
tožnený s niektorými krokmi,
ktoré sa tu stali. Èo mi chýba, to
je otázka prijatia záverov z pro-
blémov, ktoré vznikli a chýba mi
aj jasná odpoveï na otázku,
ktorú som položil ešte rok pred
jej vznikom: v èom je prínos
tejto novej spoloènosti? Ak
chceme ma� z tejto našej akcio-
vej spoloènosti ekonomicky
úspešnú spoloènos�, èaká nás
ešte dos� dlhá cesta. V tejto
chvíli verejne nepoviem viac,
ale kto ma pozná, tak vie, že na
príslušných miestach nemlèím,
keï vidím problémy a najmä sa
usilujem nájs� východiská.

l V� posledných dvoch
rokoch sa kolektívne vyjedná-
vanie podarilo dokonèi�
neobyèajne rýchlo. Bude tak
aj v�roku 2010?

Kým vyjde tento rozhovor,
oèakávame, že už budú podpí-
sané minimálne zmluvy pre
verejnú a štátnu službu obèian-
skych pracovníkov. Mohol by
dokonca padnú� termínový
rekord. Ani so zmluvou pre poli-
cajtov nie sú problémy. Problém
je len s horskou záchrannou
službou, kde chýba ešte 13 400
eur do sociálneho fondu a na
gastro. Dúfam, že aj tento pro-
blém èoskoro doriešime.

l Odborový zväz polície v
SR si pripomína 20. výroèie
založenia. Trpezlivos�ou a
húževnatos�ou si vybojoval
pozíciu, ktorá mu umožòuje
úèinne vstupova� do diania v
rezorte vždy a všade tam, kde
je potrebné a�možné aspoò o
krôèik napomôc� zlepšenie
pracovných alebo sociálnych
podmienok zamestnancov. Je
to právo odborov zakotvené v
zákone, podložené každoden-
nou prácou. Napadlo by vás
pred 20 rokmi, v� akej pozícii
bude raz OZP v�SR? Aký je to
pocit?

Za tých dvadsa� rokov sme
dosiahli ve¾a pozitívneho, ale
spa� na vavrínoch sa nedá.
Každý ïalší krôèik je èoraz
�ažší, pretože obe strany sa už
nauèili dobre ráta�. Dozreli sme,
dospeli, a v takom veku si už
musíme uvedomi�, že odbory
nie sú len na to, aby stále nieèo
pýtali, ale že musia by� schop-
né, a že sú aj povinné nies�
spoluzodpovednos� za ïalší
vývoj. Keï niekomu povieme:
Daj!, musíme vedie� poveda� aj
to, odkia¾ má rezort zobra�
peniaze. Viïme do budúcnosti.
Európa smeruje k zjednocova-
niu legislatívnych a iných pravi-
diel života spoloènosti – a to
vonkoncom nehovorím len o
odboroch. Stretneme sa v urèi-
tom bode a na toto stretnutie by
sme mali prís� náležite priprave-
ní. Nielen my ako rezort, ale aj
justícia èi prokuratúra, pretože
nikomu nebudeme môc� vy -
svet¾ova�, že máme nejaký špe-
cifický model, ktorý nie je kom-
patibilný s ostatkom Európy.
Skúsme teda všetci pozera� tro-
chu viac za hranice dneška,
pretože tam vidím priestor pre
ïalší pohyb a vývoj.

Zhováral sa Peter Ondera

(Pokraèovanie zo strany 1)

Jubileum je pekná vec, ale nedáva priestor na sebauspokojenie

Účastníci slávnostného zasadania spomínali aj pri sledovaní filmového dokumentu o histórii OZP,
ktorý spracoval podpredseda Marián Magdoško

Chvíle pred začiatkom: dialógu R. Kaliňáka a M. Litvu načúvajú
E. Tomáš a J. Packa
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Ladislav Polka, spoluzakla-
date¾ OZP v�SR:

Zakladal som už všelijaké
organizácie, ale najtvrdšie jadro
toho dobrého, èo sa tu založilo,
je odborový zväz polície. Bolo to
aj vïaka Hermannovi Lutzovi a
nemeckým kamarátom, tí nám
excelentne poradili a pomohli.
Pozerám sa s obdivom, pretože
patríte medzi organizácie, o kto-
rých sa ve¾a nehovorí, ale ktorá
ve¾a dokáže. Èes� vám!

Štefan Varga, spoluzakla-
date¾ OZP v�SR:

Bol som ve¾mi dojatý, aj
hrdlo mi stiahlo, keï ma sem
pozvali. Bol som ve¾mi rád, že si
na mòa spomenuli, hoci som
bol aj na 10. výroèí. Keï si spo-
meniem na zaèiatok, keï sme
sa rozhodli založi� odbory…
nikto vtedy nevedel, ako sa veci
vyvinú, èo z toho bude. Stretá-
vali sme sa na 4. fakulte vtedaj-
šej vysokej školy, radili sme sa,
èo urobíme, akú formu tomu
dáme. V Nových Zámkoch, kde
som pôsobil, sme posledný pra-
covný deò pred vianoènými
sviatkami v roku 1989 urobili
ustanovujúcu schôdzu a my
Novozámèania sme ich potom
postavili pred hotovú vec, že to
bude odborový zväz polície.
Medzi sviatkami v roku 1989
sme v záujme toho zorganizo-
vali aj výzvu o založení odbo-
rov, oboznamovali sme všetky
zložky. Zrazu mi volali z minis-
terstva vnútra, aby som sa
dostavil k istej vysokej šarži, k
jednému plukovníkovi. Priznám
sa, po odslúžených 12 rokoch
som mal malú dušièku…
Naš�astie, zastreli� ma nechceli,
nejako sme sa dohodli. Musím
poveda�, že tie zaèiatky boli
neisté, my sme žili vlastne na
vidieku a Mira Litvu som osobne
ve¾mi nepoznal. Priznám sa, že
sme mu vtedy ve¾mi neverili,
lebo predsa len – bol v Bratisla-
ve, bol riadiacim pracovníkom v
ústredných automobilových
opravovniach a my sme sa báli,
èi to nebude nejaká nastrèená
figúrka z ministerstva. Vedenie
ministerstva nás chcelo zruši�,
preto sme rozvinuli ve¾kú akciu
medzi policajtmi a poslancami,

ktorí sa zaèali pýta� vtedajšieho
ministra vnútra Meèiara, že
preèo chce zruši� odbory. A
zabralo to, odbory nikto nezru-
šil. Vidie� dnes prácu odborové-
ho zväzu na èele s Mirom Lit-
vom, to je ako keï som sa
pozeral na svoje dcéry a sledo-
val, ako rastú. Je to pekné, som
ve¾mi rád.

Jan Schonkeren, I. vicepre-
zident EuroCP–u:

Poznám Slovensko, odboro-
vý zväz a Mira Litvu už dlhší
èas. Pokrok, ktorý urobili pove-
dzme v èasovom rozpätí po -
sledných desiatich rokov, èo ich
poznám, je úžasný. To, èo oni
dokázali, trvalo nám v Belgicku,
vo Francúzsku, v Holandsku èi
hocikde inde tridsa� rokov, aby
sme sa dostali tam, kde sa Slo-
váci dostali za desa�. Navštívil
som väèšinu krajín Európy, a
keï vidím organizáciu, ako je
vaša, keï vidím túto slávnos�,
akú ste urobili, kde vás prišli
pozdravi� to¾kí policajní vysokí
riadiaci pracovníci, keï ste
minule na zjazde mali premiéra,
dokonca zástupcu hlavy štátu,
keï tu máte ministra a bývalých
ministrov, policajných preziden-
tov – to je signál toho, že máte
renomé a ste rešpektovaní.
Myslím si, že Miroslav má s tým
ve¾a spoloèného. Máte dobrú
organizáciu, systém práce,
ciele, smerovanie. A Mirova
práca vo výkonnom výbore
EuroCOP–u? Pozorne všetci
poèúvajú, keï hovorí. Teraz
máte organizáciu, ktorá je plne
porovnate¾ná s hociktorou inou
v Európe, a to hovorím aj o
ve¾mi starých policajných odbo-
rových organizáciách. Verte mi,
všetko je to ve¾mi pozitívne. Ja
som v našom belgickom zväze
tridsa� rokov, a keï porovnám
situáciu v mojej organizácii so
situáciou v OZP, tak verte alebo
nie, sú na rovnakej úrovni. Nie
sme lepší, oni nie sú horší. Èo
sa týka krajín východnej Euró-
py, nedávno sme navštívili
Lotyšsko, sú v ove¾a horšej
situácii, problémy tam, a myslím
si, že problémy v mnohých ïal-
ších východných krajinách sig-
nalizujú, že spolupráca v Euró-
pe je nevyhnutná, potrebná pre
rozvoj demokracie, pretože vidí-
me, že autority v týchto štátoch
majú vážne �ažkosti akceptova�
odbory, a ich existencia je abso-
lútne nevyhnutná pre rozvoj
demokracie. Keï sa pozriem na
situáciu v Maïarsku, v Rumuns-
ku, v Bulharsku, kde autority
majú problém akceptova� taký
jednoduchý fakt, ako sú kolek-
tívne práva… a vy ste za 20
rokov vybudovali ve¾mi dobre

rešpektovanú organizáciu a
nemáte také problémy, aké som
spomínal, tak je vidie� ten kus
cesty, ktorý ste za to isté obdo-
bie prešli. Vidie�, že vaše odbo-
ry sú tu akceptované v celej
spoloènosti, a to je pre ïalší
pokrok nesmierne dôležité.
Miroslav je ve¾mi inteligentný a
skúsený èlovek. Keï sa stal èle-
nom výkonného výboru Euro-
COP–u, prvý rok neotvoril ústa,
len poèúval, pozoroval. Ale
teraz už ve¾mi dobre vie, o èom
to je, a jeho prínos je ve¾mi pozi-
tívny. Boli by sme, myslím tým
západné krajiny, urobili ve¾mi
zle, keby sme sa uzatvorili do
seba. Pre východné krajiny,
ktoré som spomínal, je jediná
cesta – dobre vybudova� svoje

odborové organizácie, vybudo-
va� demokratické inštitúcie a
získa� si rešpekt u autorít. Len
tak môžete urobi� nieèo dobré
pre svojich èlenov. A nikdy si
nemyslite, že my sme lepší, pre-
tože keï je Miroslav rešpekto-
vaný v celej Európe, je to výsle-
dok toho, že ste naozaj urobili
úžasný pokrok, je to obdivuhod-
né.

Jozef Holdoš, bývalý prezi-
dent PZ:

Vybaví sa mi, že odbory od
poèiatku hájili sociálne zabez-
peèenie polície, tvrdo a intenzív-
ne bojovali za to, komunikovali
a konzultovali tieto veci, èi už so
mnou, keï som bol policajným
prezidentom, ale aj s ïalšími. V
mnohých veciach sme sa zhod-
li, v mnohých nie, ale je to orga-
nizácia, ktorá si zaslúži sòa� klo-
búk pred òou, lebo dokázala za
tých 20 rokov vybojova� pre
policajtov také vymoženosti, že
neviem o inej organizácii, ktorá
by to dokázala. Opodstatnenos�
odborov je namieste na èele s
ich predsedom. Aj teraz, ako
civilná osoba vnímam tú robotu,
ktorú robia, a robia to ve¾mi
dobre.

Miroslav Štìpánek, predse-
da èeského policajného od�-
bo�rového zväzu (NOSP):

Asi štyri roky to ako predse-
da môžem sledova� z bezpro-
strednej blízkosti, èo som vo
funkcii. Nielen toto výroèie, ale
celá èinnos� OZP je pre mòa
ve¾kou motiváciou a ve¾kým
vzorom. Neskrývam, že sme o
nieèo pozadu, hoci sme zaèína-
li v tom istom roku. Vedenie
vášho zväzu na èele s Mirom
Litvom aj s podpredsedami zna-
mená pre mòa pomoc a vzor
toho, èo sa usilujeme robi�.
Tým, že sme urèité roky stratili,
tak máme èo doháòa� a stále sa
uèi�, som vïaèný za každý kon-
takt a  s trochou ¾útosti vidím,
vnímam, èo sa dá dosiahnu�,
keï odborový zväz funguje. Pre
mòa sú to nielen ve¾mi príjemné
chvíle, ale aj vzor.

Ivan Šimko, bývalý minis-
ter vnútra SR:

Vždy musí existova�, a aj exi-
stuje urèité prirodzené napätie
medzi ministrom a odborovým
zväzom, alebo medzi vedúcim
akejko¾vek organizácie a odbo-
rovým zväzom. Ale myslím si,
že je vždy dobré, keï sa vedia
dohodnú�. Mám pocit, že v
èase, keï som mal tú èes� slúži�
na ministerstve vnútra, tak toto
sa nám darilo. Myslím si, že tie
naše diskusie o problémoch,
ktoré vtedy boli, boli chlapské,
ale vždy sme našli nejaké rieše-
nie. Èo si pamätám, boli to neja-
ké veci, ktoré sa dotýkali statu-
su policajtov a potom to boli aj
niektoré problémy, najmä s
alkoholom za volantom. Musel
som prija� opatrenia, bola to
nutnos�. Niežeby som ¾uïom
nedoprial, ja sám si rád veèer
dám pohárik, ale jednoducho ak
si má sadnú� za volant a ešte k
tomu je v službe, tak to nejde, to
sa musí dodržiava�. Odborový
zväz sa vtedy ve¾mi výrazne
zasadil za tie opatrenia, spolu
sme h¾adali riešenia.

Štefan Lastovka, bývalý
prezident PZ:

Policajné odbory za tých 20
rokov prešli aj dobrým aj zlým.
Samozrejme, èasto si zaspomí-

name, keï sa stretnem s Mirom
Litvom, alebo teraz s pánom
viceprezidentom, názory sa
vylaïovali. Zaèiatky Policajného
zboru a odborov, to bolo krásne
obdobie, všetci sme sa uèili,
každý sme mali svoj názor, ale
usilovali sme sa to vydiskutova�.
Som ve¾mi rád, že dnes tak fun-
guje polícia aj odbory, stále idú
dopredu a jeden druhého tlaèia.
Je potrebné vždy si vysvetli�
veci a pokia¾ sa budú odborárs-
ki funkcionári policajtov zastá-
va�, tak to má ma� aj druhú stra-
nu, ktorú Miro Litva spomínal,
že je potrebné, aby si to poniek-
torí policajti uvedomili, že ko¾ko
sa pre nich robí a ako sa za nich
bojuje, aby si to sami uvedomili
a sami sa posúvali dopredu,
aby mali záujem.

Gustáv Krajèi, bývalý
minister vnútra SR:

Dobre si spomínam na tie
èasy, keï som prevzal funkciu
po svojom predchodcovi. Na
ministerstve bola predtým zása-
da, že odborári nebudú prizýva-
ní na gremiálne porady, ale boli
tam problémy, ktoré bolo treba
rieši� aj s odbormi, tak moje
prvé opatrenie bolo, že som
odbory pozval na porady a
zaèali sme sa venova� problé-
mom. Doba to nebola ¾ahká, ale
z mojej strany beriem spoluprá-
cu ako ve¾mi dobrú, ja som ich
pripomienky bral ve¾mi vážne ,
snažili sme sa rieši� veci. Nebo-
lo možné rieši� všetko, ale naša
vláda vtedy, v roku 1998 prijí-
mala zákon o štátnej službe,
tam sme sa ve¾mi dlho na�aho-
vali, v podstate sme sa všetci
dohodli na tom zákone, akurát
dva paragrafy tam ostali také
nedoriešené, to bola otázka
odchodného, kedy my sme pre-
sadzovali, aby odchodné dostal
policajt až po dovàšení dôchod-
kového veku, aby sme tak poli-
cajta stimulovali osta� až do
konca, a nie, aby odchádzali.
Táto úvaha sa z èasu na èas
objavila aj potom, v podstate aj
predseda vo svojom prejave
zdôraznil potrebu stabilizácie.
Možno treba h¾ada� možnosti,
ako to rieši�. Som ve¾mi rád, že
po dlhom èase som sa tu stretol
s mnohými ¾uïmi, s ktorými som
vtedy spolupracoval, a som rád,
že títo ¾udia sa uplatnili, pretože
je vidie�, že sú to ¾udia schopní,
dokázali sa presadi� a ide sa
ïalej. Odborárski funkcionári sú
vlastne stále tí istí, došlo k
malým zmenám, to svedèí o
tom, že sú to ¾udia spo¾ahliví,
majú svoj cie¾ a vytrvalo idú za
ním.

– red –

Èo sa vám vybaví, keï povieme: 20. výroèie vzniku OZP v SR?

NAŠA ANKETA
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Mi�nis�ter�stvo vnútra Slo�venskej re�pub�li�ky zastú�pe�né mi�nistrom vnútra
Slo�venskej re�pub�li�ky p. Ro�bertom KA�LI�ÒÁ�KOM

na jed nej stra ne
a

Od�bo�ro�vý zväz po�lí�cie v�Slo�venskej re�publi�ke zastú�pe�ný
p. Mi�rosla�vom LITVOM

na dru hej stra ne

u�z�a�t v�á r a�j ú

KO�LEKTÍVNU ZMLU�VU
pre po�li�cajtov

na rok 2010

Èl.�1
VŠE�OBEC�NÉ�USTA�NO�VE�NIA

(1) Pod¾a zá ko na è. 2/1991 Zb. o ko lektívnom vy jedná va ní v zne ní neskorších
predpi sov, zá ko na è. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušní kov Po li cajné ho zbo ru,
Slo venskej informaènej služ by, Zbo ru vä zenskej a justiènej strá že SR a Že lezniènej
po lí cie v zne ní neskorších predpi sov (ïa lej len „zá kon è. 73/1998 Z. z.“) a zá ko na è.
328/2002 Z. z. o so ciálnom za bez pe èe ní po li cajtov a vo ja kov a o zme ne a doplne ní
niekto rých zá ko nov v zne ní neskorších predpi sov (ïa lej len „zá kon è. 328/2002  Z.
z.“), uzatvá ra Mi nis ter stvo vnútra Slo venskej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) na
jed nej stra ne a Od bo ro vý zväz po lí cie v Slo venskej re publi ke (ïa lej len „od bo ro vý
zväz“) na stra ne dru hej (ïa lej len „zmluvné stra ny“) tú to Ko lektívnu zmlu vu pre po li -
cajtov na rok 2010 (ïa lej len „ko lektívna zmlu va“).

(2) Tá to ko lektívna zmlu va sa uzatvá ra na úrov ni podni ko vej zmlu vy a je zá väzná
pre obidve zmluvné stra ny. Je tiež zá väzná pre Pre zí dium Po li cajné ho zbo ru, útva ry
mi nis ter stva (okrem sekcie ve rejnej sprá vy mi nis ter stva a pre zí dia Ha siè ské ho a zá -
chran né ho zbo ru a orga ni zá cií a za ria de ní v ich pô sobnosti), roz poè to vé orga ni zá cie
a príspevko vé orga ni zá cie a za ria de nia mi nis ter stva, kraj ské riadi te¾stvá Po li cajné ho
zbo ru a okresné riadi te¾stvá Po li cajné ho zbo ru (ïa lej len „útvar mi nis ter stva a Po li -
cajné ho zbo ru“) a or gá ny od bo ro vé ho zvä zu. Zmlu va ur èu je vše obec né podmienky
zá väzné pre ko lektívne zmlu vy uzavre té medzi základný mi orga ni zá cia mi od bo ro vé -
ho zvä zu a príslušným nadria de ným, a to ako podmienky mi ni málne s vý nimkou ob -
las ti mzdo vých ná ro kov.

(3) Zmluvné stra ny za bezpe èia za cho va nie všetkých od bo ro vých práv na útva roch
mi nis ter stva a Po li cajné ho zbo ru v sú la de s plat ný mi právny mi predpismi a medzi ná -
rodný mi zmlu va mi so za me ra ním na naplne nie Re zo lú cie Ra dy Euró py è. 690/1979
Dekla rá cia o po lí cii a Európskej so ciálnej char ty.

(4) Od bo ro vým partne rom mi nis tra vnútra Slo venskej re pub li ky (ïa lej len „mi -
nister“) je Ra da predse dov základných orga ni zá cií od bo ro vé ho zvä zu, zastú pe ná jej
predse dom, prí padne podpredse da mi. To rovna ko pla tí pre ro ko va nie štátne ho ta -
jomní ka mi nis ter stva a pre zi den ta Po li cajné ho zbo ru. Partne rom pre ro ko va nie so šta -

1

(2) Mi nis ter stvo predlo ží na po žia da nie od bo ro vé mu zvä zu preh¾ad a potrebné
pod kla dy o èer pa ní mzdo vých prostriedkov.

(3) Fi nanèné prostriedky ur èe né na odme ny po li cajtov v ro ku 2010 rozpoèto va né
v ka te gó rii mzdy, pla ty, slu žobné príjmy a ostatné vy rovna nia vo výške 2,58% zo sta -
no ve né ho ob je mu funkèných pla tov a prí davku za vý slu hu ro kov. V rám ci vyèle ne né -
ho li mi tu na odme ny po li cajtov riadi te lia roz poè to vých orga ni zá cií mi nis ter stva vyèle -
nia li mit vo výške 2,19% pre kaž dý podria de ný útvar vo svo jej pô sobnosti. Ob jem
vyèle ne ných fi nanèných prostriedkov po pre ro ko va ní so zástupca mi od bo ro vé ho zvä -
zu štvr�roène pí somne ozná mia podria de ným útva rom. Zadržia va nie fi nanèných pro-
striedkov orga ni zá cia mi pre podria de né útva ry je mož né len vo vý ni moèných prí pa -
doch po predchádza jú com súhla se od bo ro vé ho zvä zu. Zme nu percentuálnej výš ky li -
mi tu odmien je mož né vy ko na� len po predchádza jú com súhla se od bo ro vé ho zvä zu

(4) Mi nis ter stvo v rozpi se roz poè tu fi nanèných prostriedkov sta no ví zodpo ve da jú -
cu výš ku fi nanèných prostriedkov na lieèebno–pre ventívnu sta rostli vos� na ce lý roz-
poèto vý rok.

(5) Zmluvné stra ny sa do hod li, že na úrov ni roz poè to vých orga ni zá cií bu dú pra vi -
delne raz za polrok pre hodno co va né ob je my osobných príplatkov na podria de ných
útva roch. Pri de ¾o va nie fi nanèných prostriedkov na osobné príplatky pre podria de né
útva ry bu de pre ro ko va né so zástupca mi od bo ro vé ho zvä zu.

(6) V rám ci vzá jomných sty kov po li cajných zbo rov bu de umožne né posky to va� re -
ciproène uby to va nie zahra nièným návšte vám v uby to va cích za ria de niach, kto ré sú v
sprá ve jed not ných roz poè to vých orga ni zá cií a príspevko vých orga ni zá cií za ce nu ako
u po li cajtov.

(7) Mi nis ter stvo umož ní od bo ro vé mu zvä zu vy jadro va� sa k návrhom všeo becne
zá väzných právnych predpi sov a interných predpi sov v oblastiach vy medze ných v §
228 ods. 1 zá ko na è. 73/1998 Z. z.

(8) Zmluvné stra ny sa do hod li, že po li cajtom bu de za bez pe èe né stra vo va nie zod-
po ve da jú ce zá sa dám správnej vý ži vy vo všetkých zme nách vý ko nu štátnej služ by v
zmysle všeo becne zá väzných právnych predpi sov najmä  na ria de nia mi nis tra vnútra
Slo venskej re pub li ky è. 31/1998 o za bezpe èo va ní stra vo va nia v prie be hu pra covnej
zme ny v zne ní na ria de nia mi nis tra vnútra Slo venskej re pub li ky è. 72/1999.

(9) Ak dåžka zme ny po li caj ta pri za bezpe èo va ní vý ko nu štátnej služ by bu de trva�
dlhšie ako 11 ho dín, po skyt ne sa mu ïalšie hlavné jed lo za podmie nok uve de ných v
odse ku 8. Ak dåžka zme ny bu de trva� dlhšie ako 17 ho dín, bu dú mu po skyt nu té tri
hlavné jedlá Ak po li cajt na zákla de prí ka zu nadria de né ho bu de vy ko ná va� štátnu služ -
bu nad základný èas služ by v týždni ale bo slu žobnú po ho to vos� na pra co visku, bu de
mu za bezpe èo va né stra vo va nie za predpokla du, že do ba ich trva nie bu de dlhšia ako
šty ri ho di ny.

Ak bu de po li cajt vy sla ný na slu žobnú ces tu do miesta tr va lé ho bydliska, po èas kto -
rej mu pod¾a § 112 ods. 5 zá ko na è. 73/1998 Z. z. ne patrí stravné, za bez pe èí sa mu
stra vo va nie pod¾a podmie nok uve de ných v odse ku 8.

(10) Zmluvné stra ny sa do hod li, že pri praktickom vy uží va ní:
a)pria mej zmluvnej for my stra vo va nia vo ve re ných stra vo va cích za ria de niach (reš-

tau rá cie s ob slu hou) bu de no mi nálna hod no ta stravné ho lístka od 01. 01. 2010 naj-
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viac do výš ky 3,15 ; to sa ne bu de vz�a ho va� na prí pa dy stra vo va nia za bezpe èo va né -
ho využí va ním pria mej zmluvnej for my v stra vo va cích za ria de niach, kto ré poskytnú
miesto na se de nie bez ob slu hy pre vopred vy medze ný po èet stravní kov (je dálne v zá -
vo doch, družstvách, úra doch ale bo iných vy medze ných priesto roch). Konkrétnu no mi -
nálnu hod no tu stravné ho lístka pri pria mej zmluvnej forme si do hodnú v ko lektívnych
zmlu vách so ciálni partne ri na úrov ni roz poè to vých a príspevko vých orga ni zá cii.

b)sprostredko va te¾skej for my stra vo va nia (gastro lístky) bu de no mi nálna hod no ta
od 01. 01. 2009 vo výške 3,15 €,

c)v prí pa de žiadosti po li caj ta o diétne stra vo va nie do lo že nej pí somným odpo rú èa -
ním od bor né ho ošetru jú ce ho le ká ra mu bu de umožne né využí va nie sprostredko va -
te¾skej for my stra vo va nia; to rovna ko pla tí v prí pa doch nut nos ti dodržia va nia diétne ho
stra vo va nia,

d)v prí pa de, ak za mestná va te¾ dis po nu je vlastným stra vo va cím za ria de ním, kto ré
využí va na prípra vu je dál, ale bo aj len na vý daj je dál za bezpe èo va ným do dá va -
te¾ským spô so bom, je po vin ný zria di� stra vo va ciu ko mi siu, kto rej èlen bu de aj zástup-
ca od bo ro vé ho zvä zu.

(11) Za mestná va te¾ mô že v zá vis los ti od fi nanèných podmie nok poskytnú� vo
vlastných a zmluvných stra vo va cích za ria de niach v zmysle plat ných predpi sov stra vu
pre nepra cu jú cich dô chodcov – bý va lých po li cajtov, kto rí odišli na dô cho dok z re zor -
tu Mi nis ter stva vnútra Slo venskej re pub li ky, za podmie nok ako pre za mestnancov.

(12) Po li cajtom a ich ro din ným príslušní kom bu de umožne né využí va� rekreaèné
za ria de nia mi nis ter stva na ro dinnú rekreá ciu, pri èom ce na rekreaèné ho pou ka zu bu -
de sta no ve ná na zákla de objektívne vy na lo že ných pria mych nákla dov jed not li vých
rekreaèných za ria de ní pri zoh¾adòo va ní da ne z pri da nej hod no ty. Pre za bezpe èe nie
spo lo èenskej kon tro ly tvor by cien rekreaèných pouka zov mi nis ter stvo zria di ko mi siu,
èle nom kto rej bu de aj ur èe ný zástupca od bo ro vé ho zvä zu.

(13) Mi nis ter stvo bu de posky to va� po li cajtom uby to va nie v uby to va cích za ria de -
niach mi nis ter stva do výš ky vo¾nej ka pa ci ty. Ce ny za poskytnu tie uby to va cích slu žieb
v týchto za ria de niach bu dú sta no ve né v su me pria mych nákla dov.

(14) Ak roz poè to vé orga ni zá cie KR PZ dispo nu jú uby to va cí mi za ria de nia mi využí -
va ný mi aj na rekreaèné úèe ly po li cajtov a za mestnancov vo ve rejnej a štátnej službe,
mu sí by� zria de ná ko mi sia na obsadzo va nie týchto za ria de ní a na tvor bu cien za ich
využí va nie, v kto rej bu de aj zástupca od bo ro vé ho zvä zu.

(15) Zmluvné stra ny sa do hod li, že v sú la de so zá ko nom NR SR è. 152/1994 Z.
z. o so ciálnom fonde a o zme ne a doplne ní zá kon è. 286/1992 Zb. o da niach z prí-
jmov v zne ní neskorších predpi sov bu dú od 1. 1. 2010 roz poè to vé orga ni zá cie a prí-
spevko vé orga ni zá cie mi nis ter stva tvo ri� so ciálny fond vo výške 1,25 % zo súhrnu hru -
bých slu žobných príjmov zúèto va ných na vý pla tu za bežný rok. V jed not li vých roz poè -
to vých príspevko vých orga ni zá ciách bu de so ciálny fond spo loèný pre po li cajtov, štát-
nych za mestnancov a za mestnancov pri vý ko ne prá ce vo ve rejnom záujme.

(16) Zmluvné stra ny sa do hod li, že so ciálny fond bu de orientaène rozde le ný nasle -
dovne:

a)30 % na stra vo va nie,
b)10 % na re ge ne rá ciu pra covných síl,
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Èl.�6
SPO�LOÈNÉ�A�ZÁ�VE�REÈNÉ�USTA�NO�VE�NIA

(1) Podmienky do hod nu té v tejto zmlu ve sú podmienky mi ni málne pre vytvo re -
nie, podpí sa nie ko lektívnych zmlúv na úrov ni jed not li vých roz poè to vých orga ni zá cií
a príspevko vých orga ni zá cií mi nis ter stva a príslušnej odbo ro vej orga ni zá cii. Tieto
podmienky mož no na zákla de ko lektívne ho vy jedná va nia rozší ri� a rozpra co va� na
vlastné podmienky pod¾a tejto ko lektívnej zmlu vy a zá ko na.

(2) Zmluvné stra ny mô žu pí somne predlo ži� ná vr hy na rieše nie spo rov vyplý va -
jú cich z plne nia tejto ko lektívnej zmlu vy a spo rov pri uzatvá ra ní ko lektívnych zmlúv
na úrov ni roz poè to vých orga ni zá cií a príspevko vých orga ni zá cií mi nis ter stva. Na ten -
to úèel vytvo rí mi nister po do ho de s od bo ro vým zvä zom do 15 dní od podpí sa nia
tejto ko lektívnej zmlu vy 6 èlennú ko mi siu v pa ritnom zastú pe ní oboch strán. Zá ve ry
pri ja té na spo loèných ro ko va niach sú zá väzné pre obidve zmluvné stra ny.

(3) Kto rá ko¾vek zo zmluvných strán mô že navrhnú� ro ko va nie o zme nách,
neplne ní ale bo doplne ní tejto zmlu vy. O ná vr hu sú po vin né zmluvné stra ny ro ko va�
do 15 dní od obdàža nia ná vr hu.

(4) Zmluvné stra ny sa za vä zu jú, že je den krát za štvr�rok spo loène vy ko na jú vy -
hodno te nie plne nia ko lektívnej zmlu vy, o kto rom vy ho to via pí somný zá pis.

(5) Mi nis ter stvo sa za vä zu je, že uve rejní ko lektívnu zmlu vu vo Vestní ku mi nis ter -
stva a na interne to vej stránke do 15 dní od jej podpí sa nia, kto rá bu de zá väzná pre
všetky útva ry mi nis ter stva a Po li cajné ho zbo ru.

(6) Ko lektívna zmlu va je plat ná dòom podpí sa nia zmluvný mi stra na mi.
(7) Ko lektívna zmlu va sa uzatvá ra na obdo bie do 31. de cembra 2010. Jej plat-

nos� vrá ta ne do datkov sa po uply nu tí tohto obdo bia predåži na obdo bie ïalšie ho ka -
lendárne ho ro ka, ak pred ukon èe ním do by plat nos ti kto rá ko¾vek zo zmluvných strán
ne po dá ná vrh na uzatvo re nie no vej ko lektívnej zmlu vy, ale bo ne dôjde k podpí sa niu
no vej ko lektívnej zmlu vy. Tá to ko lektívna zmlu va po tom strá ca platnos� dòom pod-
pí sa nia no vej ko lektívnej zmlu vy.
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tu tá rom rozpoèto vej orga ni zá cie Úrad mi nis ter stva je predse da Ra dy od bo ro vé ho zvä -
zu orga ni zá cie útva rov mi nis ter stva a Po li cajné ho zbo ru. Partne rom pre ro ko va nie s
riadi te ¾om kraj ské ho riadi te¾stva Po li cajné ho zbo ru je predse da ale bo po ve re ný èlen
krajskej ra dy od bo ro vé ho zvä zu. Partne rom pre ro ko va nie s riadi te ¾om okresné ho ria-
di te¾stva Po li cajné ho zbo ru je predse da ale bo po ve re ný èlen vý bo ru základnej orga -
ni zá cie od bo ro vé ho zvä zu. V ostat ných roz poè to vých orga ni zá ciách a príspevko vých
orga ni zá ciách mi nis ter stva je partne rom šta tu tárne mu zástupco vi predse da základnej
orga ni zá cie od bo ro vé ho zvä zu.

(5) Od bo ro vý part ner pod¾a odse ku 4 je èle nom všetkých po radných orgá nov mi -
nis ter stva.

(6) Mi nister, štátny ta jomník mi nis ter stva, ge ne rálni riadi te lia  a riadi te lia útva rov
mi nis ter stva a pre zi dent Po li cajné ho zbo ru ma jú prá vo zú èastòo va� sa za sadnu tí
orgá nov od bo ro vé ho zvä zu. To to rovna ko pla tí aj pre nadria de ných na niž ších stu-
pòoch riade nia.

(7) Na útva roch mi nis ter stva a Po li cajné ho zbo ru, kde nie je základná orga ni zá cia
od bo ro vé ho zvä zu a keï všeo becne zá väzný právny predpis ale bo interný predpis mi -
nis ter stva vy ža du je pre ro ko va nie ale bo súhlas od bo ro vé ho or gá nu, plne nie tejto po -
vin nos ti je po vin ný nadria de ný uplatni� u príslušnej ra dy od bo ro vé ho zvä zu.

(8) Prá va a po vin nos ti vyplý va jú ce z tejto zmlu vy sa vz�a hu je na všetkých prísluš-
ní kov Po li cajné ho zbo ru (ïa lej len „po li cajt“).

Èl.�2
LE�GISLA�TÍVNA�OBLAS�

(1) Od bo ro vý zväz je riadnym úèastní kom vnútro re zortné ho pri po mienko vé ho ko -
na nia k návrhom všeo becne zá väzných právnych predpi sov a interných predpi sov mi -
nis ter stva s vý nimkou všeo becne plat ných právnych predpi sov, kto ré sú predme tom
štátne ho ta jomstva.

(2) Ná vr hy všeo becne zá väzných právnych predpi sov, kto ré bu dú za sie la né mi -
nis ter stvu na pri po mienko vé ko na nie bu dú postú pe né prostredníctvom sekcie le gisla -
tí vy a vonkajších vz�a hov mi nis ter stva na pri po mienko vé ko na nie od bo ro vé mu zvä zu,
po kia¾ ich ob sah bu dú okru hy tý ka jú ce sa právnych, eko no mic kých, so ciálnych istôt a
vzde lá va nia po li cajtov.

(3) K návrhom interných predpi sov mi nis ter stva, kto ré upra vu jú právne, so ciálne a
eko no mic ké isto ty po li cajtov, bezpeènos� a ochra nu zdra via pri vý ko ne štátnej služ by
bu de sta no vis ko od bo ro vé ho zvä zu sú èas�ou ná vr hu.

(4) Mi nis ter stvo sa za vä zu je zo sú la di� N MV SR è.17/2008 s § 91 ods. 4 zá ko na
è. 73/1998 Z. z. v nadväznosti na pre ro ko va nie ta ké ho to zvý še nia osobné ho príplat-
ku s od bo ro vým zvä zom.

Èl.�3
SLU�ŽOBNÉ�A�OD�BO�RO�VÉ�OR�GÁ�NY�VO�VZ�A�HU�K�PO�LI�CAJTOM

(1) Zmluvné stra ny si bu dú vzá jomne posky to va� potrebné informá cie tý ka jú ce sa

KOLEKTÍVNA��ZMLUVA�PRE POLICAJTOV�NA ROK 2010

2

ïalších kri té rií ur èe ných pre posky to va nie príspevkov zo so ciálne ho fon du pod¾a zá -
ko na o so ciálnom fonde, pod¾a príslušných interných predpi sov a podmie nok do hod -
nu tých v ko lektívnej zmlu ve. Rozhodnu tie ko mi sie je pre šta tu tárny or gán orga ni zá cie
zá väzné. Riadi te¾ orga ni zá cie ako šta tu tár mô že v odô vodne ných prí pa doch po zasta -
vi� rozhodnu tie ko mi sie, ak je v rozpo re so všeo becne zá väzný mi právny mi predpis-
mi.

(25) V so ciálnej ko mi sii príslušnej rozpoèto vej orga ni zá cie ale bo príspevko vej
orga ni zá cie bu de zastú pe ná kaž dá základná orga ni zá cia od bo ro vé ho zvä zu jedným
èle nom. Zastú pe nie slu žobné ho úra du je v kompe tencii riadi te ¾a príslušné ho slu -
žobné ho úra du, pri èom po èet zástupcov slu žobné ho úra du je rovna ký ako po èet
zástupcov od bo ro vé ho zvä zu. Predse dom so ciálnej ko mi sie je zástupca od bo ro vé ho
zvä zu, ta jomní kom so ciálnej ko mi sie je zástupca slu žobné ho úra du.

(26) Z dô vo dov uspo ko jo va nia potrieb po li cajtov, po schvá le ní so ciálnou ko mi siou
je mož né pre sú va� pe òažné prostriedky medzi jed not li vý mi po ložka mi odse ku 16, ne -
èerpa ný mi v plá no va nom roz sa hu, pod¾a potrieb príslušnej rozpoèto vej orga ni zá cie
ale bo príspevko vej orga ni zá cie mi nis ter stva.

(27) Mi nis ter stvo pod¾a potre by zria di centrálnu rozhodcovskú ko mi siu zlo že nú z
dvoch zástupcov od bo ro vé ho zvä zu a dvoch zástupcov mi nis ter stva za úèe lom rieše -
nia prí padných spo rov vzniknu tých na zákla de roz hod nu tí so ciálnych ko mi sií o pri de -
le ní prostriedkov zo so ciálne ho fon du na jed not li vé dru hy so ciálnych vý po mo cí.

(28) Zda òo va nie príspevkov zo so ciálne ho fon du sa usku toèòu je pod¾a všeo becne
zá väzných právnych predpi sov.

(29) Zmluvné stra ny sa do hod li, že predse do via základných orga ni zá cií od bo ro vé -
ho zvä zu, predse do via kraj ských rád od bo ro vé ho zvä zu, ale bo po li caj ti, kto rí bo li zvo -
le ní do funkcií v od bo ro vých orgá noch bu dú ma� na admi nistra tívnu odbo rársku prá -
cu vyèle ne ný je den deò slu žobné ho vo¾na za me siac v základnej orga ni zá cii, kto rá
má do 100 èle nov, dva dni slu žobné ho vo¾na za me siac v základnej orga ni zá cii nad
100 èle nov s ná ro kom na slu žobný plat. Uve de né dni sa im v plnom roz sa hu za po èí -
ta va jú do me saèné ho fon du pra covné ho èa su.

Èl.�5
MA�TE�RIÁLNO–TECH�NIC�KÉ�ZA�BEZPE�ÈE�NIE

Roz sah ma te riálno–tech nic ké ho za bezpe èe nia èin nos ti od bo ro vých orgá nov bu de
rea li zo va ný pod¾a § 228 zá ko na. Za ne vyhnutné ma te riálno–tech nic ké za bezpe èe nie
pre èinnos� cen trá ly od bo ro vé ho zvä zu sa po va žu je bez plat né poskytnu tie kance -
lárskych priesto rov s vy ba ve ním ná bytkom, vý poèto vou tech ni kou a te le ko mu ni -
kaèným spo je ním. For mou vý po žièky bu dú od bo ro vé mu zvä zu po skyt nu té dve mo to -
ro vé vo zidlá, kto ré bu dú po uží va né pod¾a je ho potrieb. Zmlu vu o vý po žièke uzatvo rí
predse da od bo ro vé ho zvä zu s ge ne rálnym riadi te ¾om sekcie eko no mi ky mi nis ter stva.
Iné bez plat né a ne vyhnutné ma te riálno–tech nic ké za bezpe èe nie èin nos ti od bo ro vých
orgá nov je mož né iba po do ho de mi nis tra vnútra s predse dom od bo ro vé ho zvä zu.
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c)10 % na do pra vu na miesto vý ko nu štátnej služ by a spä�,
d)10 % na so ciálnu ne návratnú vý po moc,
e)40 % na so ciálnu návratnú vý po moc.
(17) Orientaène 30 % z vytvo re né ho so ciálne ho fon du (ïa lej len „zo SF“) sa vyèle -

ní na stra vo va nie v prie be hu vý ko nu zmien. Tam, kde 30 % zo SF ne do sa hu je výš ku
0,1€na jed no hlavné jed lo sa tá to su ma upra ví pre su nom z po lo žiek v odse ku 15 do
výš ky 0,1€,a to rovna ko pri vy uží va ní rôznych fo riem stra vo va nia.

(18) Slu žobný úrad mô že poskytnú� príspe vok na stra vo va nie zo so ciálne ho fon -
du aj iným oso bám, kto ré spl ni li podmienky ná ro ku na výslu ho vý dô cho dok a zá ro veò
dovàši li vek 55 ro kov, ale bo spl ni li podmienky ná ro ku na sta robný dô cho dok pod¾a
oso bitné ho predpi su, a to pod¾a konkrétnych fi nanèných mož nos tí.

(19) Orientaène 10 % zo SF sa mô že vyèle ni� na re ge ne rá ciu pra covných síl, a to
najmä na do má ce a zahra nièné rekreá cie, lieèe nia, re ha bi li tá cie, re kondí cie, te lo vý -
cho vu, šport, kultú ru, služ by resp. zdra votné a lieèebné úko ny sú vi sia ce so sta rostli -
vos�ou o zdra vie po li caj ta ním hra de né. Ten to príspe vok sa po skyt ne bez predlo že nia
dokla dov vo forme pe òažné ho plne nia mi ni málne dvak rát roène (za obdo bie pr vé ho
polro ka a za obdo bie  dru hé ho polro ka), a to pod¾a po è tu po li cajtov, za mestnancov v
štátnej službe a za mestnancov pri vý ko ne prá ce vo ve rejnom záujme (ïa lej len „po -
li caj ti a za mestnanci“) a ob je mu fi nanèných prostriedkov so ciálne ho fon du k do hod -
nu té mu ter mí nu.

(20) Orientaène 10 % zo SF sa mô že vyèle ni� na do pra vu na miesto vý ko nu štát-
nej služ by a spä�. Príspe vok na do pra vu (auto bu so vú do pra vu, že lezniènú do pra vu a
MHD) bez predlo že nia dokla dov o cestovných vý davkoch bu de po sky to va ný for mou
pe òažné ho plne nia mi ni málne dvak rát roène (za obdo bie pr vé ho polro ka a za obdo -
bie dru hé ho polro ka), pod¾a po è tu po li cajtov a za mestnancov, ob je mu fi nanèných pro-
striedkov so ciálne ho fon du k do hod nu té mu èa so vé mu ter mí nu a prí padných ïalších
kri té rií vy pra co va ných orga ni zá cia mi mi nis ter stva v spo lu prá ci so so ciálnou ko mi siou
a od bo ro vým zvä zom.

(21) Orientaène 10 % zo SF sa mô že vyèle ni� na so ciálnu ne návratnú vý po moc.
So ciálna ne ná vrat ná vý po moc bu de po sky to va ná na zákla de indi vi duálnych žiadostí
za mestnancov, pod¾a sta vu fi nanèných prostriedkov so ciálne ho fon du a podrobnej-
ších kri té rií vy pra co va ných rozpoèto vý mi orga ni zá cia mi a príspevko vý mi orga ni zá cia -
mi mi nis ter stva po do ho de s od bo ro vým zvä zom.

(22) Orientaène 40 % zo SF sa mô že vyèle ni� na so ciálnu návratnú vý po moc.
Zdro jom fi nanco va nia so ciálnych návratných vý po mo cí je do hod nu té percentuálne vy -
jadre nie z tvor by so ciálne ho fon du bežné ho ro ka (t. j. do hod nu tá èas� z prí de lu do so -
ciálne ho fon du) a splát ky z po skyt nu tých so ciálnych návratných vý po mo cí. Ne po uži té
pe òažné prostriedky vyèle ne né na ten to úèel pre chádza jú ako ich zdroj do ïalšie ho
ro ka. Tieto zdro je bu dú ana ly tic ky sle do va né.

(23) So ciálna ná vrat ná vý po moc nie je ná ro ko va ná. Po stup uplatòo va nia, schva -
¾o va nia a posky to va nia návratných vý po mo cí upra vu je interný predpis.

(24) Šta tu tárny or gán rozpoèto vej orga ni zá cie ale bo príspevko vej orga ni zá cie mi -
nis ter stva zria ïu je so ciálnu ko mi siu, kto rá je po vin ná vypra co va� šta tút ko mi sie. Tá to
roz ho du je o po uži tí prostriedkov so ciálne ho fon du pod¾a šta tú tu, zá sad jej èin nos tí a
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podmie nok za bezpe èo va nia vý ko nu štátnej služ by po li cajtov, ich so ciálnych a eko no -
mic kých podmie nok a v sú èinnosti pô so bi� na odstra òo va nie ne dostatkov.

(2) Mi nister ale bo Ge ne rálny riadi te¾ Sekcie kon tro ly a inšpekènej služ by mi nis ter -
stva sa za vä zu jú zria di� na po žia da nie od bo ro vé ho zvä zu ko mi siu na objektívne pre -
šetre nie s�ažností po da ných na po li cajtov od obèa nov ale bo iných subjektov, v kto rej
bu de ma� zastú pe nie i od bo ro vý zväz.

(3) Mi nis ter stvo ako zria ïo va te¾ príspevko vých rekreaèných za ria de ní Ples ni vec,
Kre me nec, Smre ko vec a kú pe¾no–re ha bi li taèné ho ústa vu Byst rá bu de v spo lu prá ci s
od bo ro vým zvä zom orga ni zo va� vý menné zahra nièné rekreaèné po by ty.

(4) Mi nis ter stvo sa za vä zu je, že bu de pod¾a usta no ve nia § 228 zá ko na è. 73/1998
Z. z. reali zo va� v pra xi tak, že po do ho de s od bo ro vým zvä zom usta no ví do po radných
orgá nov a ko mi sií aj po li cajtov na vrh nu tých od bo ro vým zvä zom. Ná vrh na ude ¾o va nie
discipli nárnych odmien pod¾a § 51 ods. 1 písm. c) a odmien pod¾a § 102a ods. 2 zá -
ko na è. 73/1998 Z. z. bu de pre ro ko va ný s od bo ro vým zvä zom.

(5) Mi nis ter stvo najme nej 60 dní pred usku toène ním orga ni zaèných a štruktu -
rálnych zmien tieto pre ro ku je s od bo ro vým zvä zom. Ak je zástupca od bo ro vé ho zvä -
zu èle nom ko mi sie pripra vu jú cej orga ni zaèné ale bo štruktu rálne zme ny, ne mu sí by�
tá to èa so vá le ho ta dodrža ná.

(6) Mi nis ter stvo sa za vä zu je, že v zmysle § 228 zá ko na è. 73/1998 Z. z. v rám ci
sú èinnosti, sa od bo ro vé mu zvä zu umož ní vy jadri� k návrhom na perso nálne obsa de -
nie riadia cich funkcií na jed not li vých stupòoch riade nia.

(7) Po li caj to vi, kto rý v dôsledku orga ni zaènej zme ny bu de vy ko ná va� iný druh vý -
ko nu štátnej služ by, slu žobný úrad za bez pe èí ne vyhnutné vzde lá va nie a preško le nie.

(8) Zmluvné stra ny si bu dú pri reali zo va ní usta no ve nia § 226 ods. 3 a 4 zá ko na
è. 73/1998 Z. z. vy chádza� v ústre ty, kontro lo va� ho v pra xi a ope ra tívne za bezpe èo -
va� ná pra vu u tých útva rov mi nis ter stva a Po li cajné ho zbo ru, kde dôjde k nezho dám
medzi nadria de ným a od bo ro vým funkcio ná rom.

(9) Mi nis ter stvo sa za vä zu je, že zria de nie no vo vytvo re ných miest v existu jú cich ta -
bu¾kách zlo že nia a poètov a no vo vytvo re ných ta bu liek a ich za ra de nie do pla to vých
tried pre ro ku je s od bo ro vým zvä zom.

(10) Zmluvné stra ny sa do hod li , že vý nimky zo zá sad ka riérne ho po stu pu pod¾a
èl.13 N MV è.3/2007 bu dú ude ¾o va né len po predchádza jú com súhla se predse du od -
bo ro vé ho zvä zu, v prí pa de je ho neprí tomnosti urèe né ho podpredse du od bo ro vé ho
zvä zu.

(11) Mi nis ter stvo sa za vä zu je, že vytvo rí dosta toèné ka pa ci ty na špe cia li zo va né
po li cajné štú dium na zákla de potrieb vý ko nu služ by.

(12) Mi nis ter stvo sa za vä zu je, že zno vupri jí ma nie za po li caj ta bu de reali zo va� len
po predchádza jú com súhla se od bo ro vé ho zvä zu.

Èl.�4
SO�CIÁLNA�OBLAS�

(1) Mi nis ter stvo a útva ry mi nis ter stva a Po li cajné ho zbo ru pre ro ku jú ná vrh roz poè -
tu a  roz pis roz poè tu s od bo ro vým zvä zom a s príslušnou od bo ro vou orga ni zá ciou.
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je v kompe tencii šta tu tárne ho or gá nu, pri èom po èet zástupcov za mestná va te ¾a je rov-
na ký ako po èet zástupcov od bo ro vé ho zvä zu. Predse dom so ciálnej ko mi sie je zástup-
ca od bo ro vé ho zvä zu, ta jomní kom ko mi sie je zástupca za mestná va te ¾a. So ciálna ko -
mi sia roz ho du je o po uži tí prostriedkov zo so ciálne ho fon du v zmysle zá ko na Ná rodnej
ra dy Slo venskej re pub li ky è. 152/1994 Z. z. o so ciálnom fonde a o zme ne a doplne -
ní zá ko na è. 286/1992 Zb. o da niach z príjmov v zne ní neskorších predpi sov a za pod-
mie nok sta no ve ných v zmlu ve. Rozhodnu tie ko mi sie je pre za mestná va te ¾a zá väzné.
Šta tu tárny or gán mô že v odô vodne ných prí pa doch po zasta vi� rozhodnu tie ko mi sie, ak
je v rozpo re s plat ný mi právny mi predpismi3).

VI.�èas�
Zá�ve�reèné�usta�no�ve�nia

1. Zmluvné stra ny mô žu navrhnú� ro ko va nie o zme ne ale bo doplne ní tejto ko -
lektívnej zmlu vy, o ná vr hu je dru há stra na po vin ná ro ko va� do 15 dní od do ru èe nia ná -
vr hu.

2. Zme ny a do dat ky tejto ko lektívnej zmlu vy sa pri jí ma jú iba v pí somnej forme.
3. Mi nis ter stvo obozná mi za mestná va te ¾ov uve de ných v I. èasti, bod 3 ob vyk lým

spô so bom s obsa hom tejto ko lektívnej zmlu vy.
4. Od bo ro vý zväz obozná mi so zne ním ko lektívnej zmlu vy svo je základné orga ni -

zá cie.
5. Ko lektívna zmlu va je plat ná a úèin ná dòom jej podpí sa nia. Je zá väzná v do be

jej plat nos ti aj pre prí padných právnych nástupcov zmluvných strán.
6. Ko lektívna zmlu va sa uzatvá ra na obdo bie do 31. 12. 2010. Jej platnos� sa pre-

dlžu je na obdo bie ïalšie ho ro ka, ak pred ukon èe ním do by plat nos ti kto rá ko¾vek zo
zmluvných strán ne po dá ná vrh na uzavre tie no vej ko lektívnej zmlu vy. Tá to ko lektívna
zmlu va strá ca platnos� dòom podpí sa nia no vej ko lektívnej zmlu vy.
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V�záujme�vytvá�ra�nia�priazni�vejších�pra�covných�podmie�nok�za�mestná�va�nia
za�mestnancov�na�rok�2010

zmluvné stra ny
Mi�nis�ter�stvo�vnútra�Slo�venskej�re�pub�li�ky�zastú�pe�né�Ro�bertom�Ka�li�òá�kom,

mi�nistrom�vnútra�Slo�venskej�re�pub�li�ky
a

Od�bo�ro�vý�zväz�po�lí�cie�v�Slo�venskej�re�publi�ke�zastú�pe�ný�
Mi�rosla�vom�Litvom,�predse�dom

uzatvá�ra�jú
pod¾a�usta�no�ve�ní�zá�ko�na�è.�2/1991�Zb.�o�ko�lektívnom�vy�jedná�va�ní

v�zne�ní�neskorších�predpi�sov

KO�LEKTÍVNU�ZMLU�VU
Pre�za�mestnancov�odme�òo�va�ných�pod¾a�zá�ko�na�è.�553/2003�Z.�z.�o

odme�òo�va�ní�niekto�rých�za�mestnancov�pri�vý�ko�ne�prá�ce�vo�ve�rejnom
záujme

NA�ROK�2010

I.�èas�
Vše�obec�né�usta�no�ve�nia

1. Tá to ko lektívna zmlu va (ïa lej len „ko lektívna zmlu va“) upra vu je vzá jomné vz�a -
hy medzi Mi nisterstvom vnútra Slo venskej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) a Od bo -
ro vým zvä zom po lí cie v Slo venskej re publi ke (ïa lej len „od bo ro vý zväz“). Upra vu je
prá va a po vin nos ti zmluvných strán v roz sa hu sta no ve nom všeo becne zá väzný mi
právny mi predpismi, kto ré sa vz�a hu jú na ko lektívne vy jedná va nie pod¾a zá ko na è.
2/1991 Zb. o ko lektívnom vy jedná va ní (ïa lej len „zá kon è. 2/1991 Zb.“) a pod¾a zá ko -
nov upra vu jú cich pra covnoprávne vz�a hy: zá ko na è. 552/2003 Z. z. o vý ko ne prá ce
vo ve rejnom záujme (ïa lej len „zá kon è. 552/2003 Z. z.“), zá ko na è. 553/2003 Z. z. o
odme òo va ní niekto rých za mestnancov pri vý ko ne prá ce vo ve rejnom záujme (ïa lej
len „zá kon o odme òo va ní“) a zá ko na è. 311/2001 Z. z. Zá konník prá ce v zne ní neskor-
ších predpi sov (ïa lej len „Zá konník prá ce“). Zmlu va ur èu je rozší re né ná ro ky za -
mestnancov v pra covnom po me re pri vý ko ne prác vo ve rejnom záujme (ïa lej len „za -
mestnanci“ ) vyplý va jú ce aj z iných všeo becne zá väzných právnych predpi sov, kto rí
odišli do dô chodku z útva rov MV SR, na kto ré sa vz�a hu je tá to ko lektívna zmlu va, pla -
tia jej usta no ve nia v roz sa hu vy medze nom v príslušných èlánkoch.

2. Ko lektívna zmlu va je zá väzná pre obidve zmluvné stra ny. Je zá väzná pre za -
mestnancov, vy ko ná va jú cich prá ce v pra covnom po me re,  kto rí sú odme òo va ní pod¾a
zá ko na è. 553/2003 Z. z., bez oh¾a du na ich príslušnos� k od bo ro vé mu zvä zu. Na bý -
va lých za mestnancov – nepra cu jú cich dô chodcov sa vz�a hu je v roz sa hu vy medze -
nom v jej jed not li vých èastiach. Nevz�a hu je sa na za mestnancov pra cu jú cich na
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11. Za mestná va te¾ vy pla tí za mestnancom, s kto rý mi skon èí pra covný po mer:
1. Do ho dou z dô vo dov uve de ných v § 63 ods.1 písm. a) a b) Zá konní ka prá ce od -

stup né nad mi ni málny ná rok usta no ve ný pod¾a § 76 ods. 1 ZP a Ko lektívnej zmlu vy
vyššie ho stupòa na rok 2010 vo výške:

a) jedné ho funkèné ho pla tu, ak pra covný po mer za mestnanca tr val u za mestná -
va te ¾a

nepretrži te me nej ako pä� ro kov,
b) dvoch funkèných pla tov, ak pra covný po mer za mestnanca tr val u za mestná va -

te ¾a nepretrži te najme nej pä� ro kov.
2. Vý po ve ïou z dô vo dov uve de ných v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zá konní ka prá ce

od stup né nad mi ni málny ná rok usta no ve ný pod¾a § 76 ods. 1 ZP vo výške:
a) jedné ho funkèné ho pla tu ak pra covný po mer za mestnanca tr val nepretrži te u

za mestná va te ¾a me nej ako de sa� ro kov
b) dvoch funkèných pla tov ak pra covný po mer za mestnanca tr val u za mestná va -

te ¾a nepretrži te najme nej de sa� ro kov a do sia hol vek 45 ro kov.
3. Vý po ve ïou ale bo do ho dou z dô vo dov uve de ných v § 63 ods. 1 písm. c) od -

stup né vo výške dva nás� ná sob ku funkèné ho pla tu za mestnanca.
12. Ak za mestná va te¾ ne mo hol uvo¾ni� za mestnanca k ter mí nu orga ni zaènej zme -

ny z dô vo du reali zá cie úloh sú vi sia cich s orga ni zaèný mi zme na mi a z tohto dô vo du
sa pra covný po mer skon èil na zákla de do ho dy o skon èe ní pra covné ho po me ru v
neskoršej do be, najneskôr však do troch me sia cov po na do budnu tí úèin nos ti orga ni -
zaèných zmien, za mestná va te¾ vy pla tí za mestnanco vi od stup né nad usta no ve ný roz -
sah pod¾a § 76 ods. 1 Zá konní ka prá ce vo výške šty roch funkèných pla tov.

13. Za mestná va te¾ bu de vo¾né pra covné miesta obsadzo va� prednostne vlastný mi
za mestnanca mi, ak o uve de nú funkciu pre ja via záujem a bu dú spåòa� kva li fi kaèné
predpokla dy.

14. V prí pa doch, v kto rých sa pra covné miesto ale bo funkcia obsadzu je na zákla -
de vý be ro vé ho ko na nia, bu de do vý be ro vej ko mi sie no mi no va ný aj zástupca prísluš-
né ho od bo ro vé ho or gá nu ako riadny èlen vý be ro vej ko mi sie.

15 V sú la de s aktuálny mi potre ba mi za mestná va te¾ umož ní za mestnancom úèas�
na vzde lá va cích po du ja tiach za úèe lom prehåbe nia kva li fi ká cie. Úèas� na tom to vzde -
lá va ní sa po va žu je za vý kon prá ce, za kto rú prislú cha za mestnanco vi mzda. Ïalšie
ná kla dy spo je né týmto štú diom hra dí za mestná va te¾.

16. Pra covné vo¾no bez ná hra dy mzdy sa po skyt ne za mestnanco vi nad rá mec
usta no ve ný všeo becne zá väzný mi právny mi predpismi v prí pa doch sta rost li vos ti:

a) o inva lidné die�a bez obmedze nia je ho ve ku, kto ré ne má v trva lej do má cej opa -
te re – dva pra covné dni v ka lendárnom me sia ci,

b) o ma lo le té die�a – je den pra covný deò v ka lendárnom me sia ci,
c) o zdra votne postihnu té ale bo inva lidné die�a bez obmedze nia je ho ve ku, kto ré

má v trva lej do má cej opa te re – na do bu najviac tri me sia ce v ka lendárnom ro ku,
d) o cho ré ho man že la, dru ha, druž ku, ro di èa za mestnanca, ako aj ro di èa je ho

man že la – dru ha a sta rost li vos ti o cho ré die�a za mestnanca, po kia¾ sú tieto oso by v
poope raènom ale bo vážnom zdra votnom sta ve, vy ža du jú com oso bitnú opa te ru a pre-
u ká za né potvrde ním ošetru jú ce ho le ká ra – najviac pä� pra covných dní v každom jed-
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notli vom prí pa de ocho re nia, pri èom pra covné vo¾no z uve de ných dô vo dov sa po skyt -
ne len jedné mu z ro din ných príslušní kov.

17. Pra covné vo¾no s ná hra dou mzdy sa po skyt ne za mestnanco vi na iný úkon vo
všeo becnom záujme na èinnos� ve dú ce ho tá bo ra pre de ti a mlá dež, je ho zástupcu
pre hospo dárske ve ci a zástupcu pre zdra votné ve ci, oddie lo vé ho ve dú ce ho, vy cho -
vá va te ¾a, inštrukto ra, príp. zdra votní ka v tá bo re, resp. po èas rekreá cie pre de ti a mlá -
dež orga ni zo va nej MV SR.

IV.�èas�
Odme�òo�va�nie

1.Mi nis ter stvo, útva ry mi nis ter stva a Po li cajné ho zbo ru pre ro ku jú ná vrh roz poè tu a
roz pis roz poè tu s od bo ro vým zvä zom a s príslušnou od bo ro vou orga ni zá ciou. V roz-
pi se roz poè tu predlo ži� informá ciu o zá väzných uka zo va te ¾och, t.j. su mu kat. 610 –
Mzdy, pla ty, slu žobné príjmy a OOV a po è ty za mestnancov.

2. Mi nis ter stvo predlo ží na po žia da nie od bo ro vé mu zvä zu preh¾ad a potrebné pod -
kla dy o èer pa ní mzdo vých prostriedkov.

3. Od 1. 1. 2010 sa stup ni ce pla to vých ta ríf pre za mestnancov zvý šia tak to:
a) o 1 % základná stupni ca pla to vých ta ríf za mestnancov pri vý ko ne prá ce vo ve -

rejnom záujme, kto rá tvo rí prí lo hu è. 3 zá ko na o odme òo va ní,
b)  o 1 % oso bitná stupni ca pla to vých ta ríf vy bra ných sku pín za mestnancov, kto -

rá tvo rí prí lo hu è. 4 zá ko na o odme òo va ní,
c) o 1 % oso bitná stupni ca pla to vých ta ríf uèi te ¾ov vy so kých škôl, výskumných a

vý vo jo vých za mestnancov a  zdra votníckych za mestnancov, kto rá tvo rí prí lo hu è. 5
zá ko na o odme òo va ní,

d) o 1 % pla to vé ta ri fy pe da go gic kých za mestnancov, kto ré tvo ria prí lo hu è. 7 zá -
ko na o odme òo va ní.

4. Za mestná va te¾ po skyt ne za mestnanco vi odme nu za pra covné zá slu hy pri do -
siahnu tí 50 ro kov ve ku vo výške:

a) 50 % je ho funkèné ho pla tu pri trva ní pra covné ho po me ru v re zorte mi nis ter stva
do 5 ro kov,

b) 100 % je ho funkèné ho pla tu pri trva ní pra covné ho po me ru v re zorte mi nis ter -
stva najme nej 5 ro kov.

5. Plat sa bu de za mestnancom vyplá ca� najneskôr v 10. deò nasle du jú ce ho ka -
lendárne ho me sia ca.

V.�èas�
So�ciálna�oblas�

1. Za mestná va te¾ za bez pe èí bezplatnú do pra vu na pra co visko a spä� na tých
od¾ahlých pra co viskách, kde nie je mož né použi� hro mad ný dopravný prostrie dok.

2. Na vzdia le ných pra co viskách s mi ni málnym poètom 50 za mestnancov za -
mestná va te¾ po do ho de s príslušným od bo ro vým orgá nom mô že po vo li� do pra vu na
tieto pra co viská za úhra du preu ká za ných nákla dov.
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zákla de do ho dy o prá cach vy ko ná va ných mi mo pra covné ho po me ru a do ho dy o bri -
gádnickej prá ci štu dentov.

3. Ko lektívna zmlu va sa vz�a hu je na všetkých za mestnancov útva rov mi nis ter stva,
za ria de ní mi nis ter stva a orga ni zá cií mi nis ter stva, roz poè to vých a príspevko vých orga -
ni zá cií mi nis ter stva1) (ïa lej len „za mestná va te¾“) okrem Pre zí dia ha siè ské ho a zá -
chran né ho zbo ru, Vzde lá va cie ho a tech nic ké ho ústa vu krí zo vé ho ma nažmentu a ci -
vilnej ochra ny Slo ven ská ¼upèa, sekcie ve rejnej sprá vy a orga ni zá cií zria de ných v ich
pô sobnosti a na  príspevko vé orga ni zá cie, kto rých ob jem vý davkov na mzdy, pla ty,
slu žobné príjmy a ostatné osobné vy rovna nia je vyš ší ako príspe vok z roz poè tu zria -
ïo va te ¾a.

4. Zmluvné stra ny bu dú vies� jed not li vé útva ry a od bo ro vé or gá ny ku ko lektívne -
mu vy jedná va niu s cie¾om uzavrie� ko lektívne zmlu vy na útva roch pod¾a odse ku 3
tejto ko lektívnej zmlu vy a bu dú spo lu pre ro ko vá va� pripra vo va né opatre nia a zá me ry,
kto ré sa bu dú do tý ka� spo loèných záujmov v oblastiach spo lu prá ce.

5. Od bo ro vý zväz bu de neodkladne a objektívne signa li zo va� za mestná va te ¾om
vznik so ciálne ho na pä tia, je ho prí èi ny a spo lu pô so bi� pri ich rieše ní.

6. Zmluvné stra ny bu dú spo lupra co va� a navzá jom sa informo va� o svo jich sta no -
viskách pri tvorbe právnych predpi sov a opatre ní, kto ré ma jú vplyv na pra covné, so -
ciálne a eko no mic ké podmienky za mestnancov. Za mestná va te¾ bu de predkla da� ná -
vr hy právnych predpi sov a me to dických opatre ní na zauja tie sta no vis ka od bo ro vé mu
zvä zu.

II.�èas�
Posta�ve�nie�od�bo�ro�vých�orga�ni�zá�cií

1.Mi nis ter stvo uzná va od bo ro vý zväz, je ho or gá ny a základné orga ni zá cie za
oprávne ných predsta vi te ¾ov za mestnancov pri ko lektívnom vy jedná va ní so za mestná -
va te¾mi.

2.Za mestná va te¾ bu de v ne vyhnutnom roz sa hu bezplatne posky to va� od bo ro vým
orga ni zá ciám a orgá nom priesto ry na pra co viskách, vrá ta ne ich vy ba ve nia na orga ni -
zaènú, kultúrnu a vzde lá va ciu èinnos� a hra di� ná kla dy spo je né s ich údrž bou a tech -
nic kou pre vádzkou vo vopred do hodnu tom roz sa hu.

3.Na vy ko ná va nie odbo rárskych funkcií, úèas� na odbo rárskych schôdzach, kon-
fe renciách kongre soch a po du ja tiach odbo rárskej vý cho vy po skyt ne za mestná va te¾
za mestnancom pra covné vo¾no pod¾a § 240 Zá konní ka prá ce. Rovna ko po skyt ne pra -
covné vo¾no s ná hra dou mzdy na vy ko ná va nie ne vyhnutných a tech nic kých prác spo -
je ných s vý ko nom funkcie v odbo ro vom zvä ze.

4. Za mestná va te¾ ne bu de diskri mi no va� funkcio ná rov od bo ro vé ho zvä zu zastu pu -
jú cich za mestnancov za ich ná me ty a kri tic ké pri po mienky, pri èom bu de plne rešpek-
to va� ich právnu ochra nu pod¾a Zá konní ka prá ce.

5. Po ukon èe ní funkèné ho obdo bia za mestná va te¾ po núkne uvo¾ne né mu funkcio -
ná ro vi od bo ro vé ho zvä zu vhod né pra covné za ra de nie v sú la de so všeo becne zá -
väzný mi právny mi predpismi.

6. Za mestná va te¾ na zákla de žiadosti príslušné ho od bo ro vé ho or gá nu bezplatne
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9. Za mestná va te¾ mô že v zá vis los ti od fi nanèných podmie nok poskytnú� vo vlast-
ných a zmluvných stra vo va cích za ria de niach v zmysle plat ných predpi sov stra vu pre
nepra cu jú cich dô chodcov, kto rí odišli na dô cho dok z re zor tu Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky, za podmie nok ako pre za mestnancov.

10. Ak pra covná zme na za mestnanca bu de trva� viac ako 11 ho dín, za mestná va -
te¾ mu za bez pe èí dve hlavné jedlá.

11. Za mestnanco vi, kto rý bu de vy ko ná va� prá cu nad základný èas ale bo pra covnú
po ho to vos� na pra co visku v trva ní mi ni málne šty roch ho dín, za bez pe èí za mestná va te¾
stra vo va nie pod¾a podmie nok uve de ných v bo de 9.

12. Za mestnanco vi, kto rý po žia da za mestná va te ¾a o diétne stra vo va nie a svo ju
žiados� do lo ží odpo rú èa ním od bor né ho ošetru jú ce ho le ká ra, bu de stra vo va nie za -
bezpe èo va né sprostredko va te¾skou for mou (bod 8 písm. b/).

13. Orientaène 30 % z vytvo re né ho so ciálne ho fon du sa vyèle ní na stra vo va nie v
prie be hu vý ko nu zmien. Tam, kde 30 % zo so ciálne ho fon du ne do sa hu je výš ku 0,10 €

na jed no hlavné jed lo, sa tá to su ma upra ví pre su nom z po lo žiek uve de ných v bo de 7
do výš ky 0,10 EUR rovna ko pri vy uží va ní rôznych fo riem stra vo va nia.

14. Za mestná va te¾ mô že poskytnú� príspe vok na stra vo va nie zo so ciálne ho fon du
aj iným oso bám, kto ré spl ni li podmienky ná ro ku na sta robný ale bo inva lidný dô cho -
dok pod¾a oso bitné ho predpi su2), a to pod¾a konkrétnych fi nanèných mož nos tí.

15. Za úèe lom za bezpe èo va nia doplnko vých (nadštandardných) stra vo va cích slu -
žieb bu dú vytvá ra né podmienky na pre ná jom objektov mi nis ter stva na ten to úèel sub-
jektom, kto ré ma jú oprávne nie na posky to va nie slu žieb tohto dru hu.

16. Príspe vok na re ge ne rá ciu pra covných síl a príspe vok na do pra vu na miesto
vý ko nu prá ce a spä� (auto bu so vú, že lezniènú, MHD) bu de za mestnancom po skyt nu -
tý bez predlo že nia dokla dov vo forme pe òažné ho plne nia polroène pod¾a cel ko vé ho
po è tu za mestnancov a cel ko vé ho ob je mu fi nanèných prostriedkov so ciálne ho fon du
vytvo re né ho k do hod nu té mu ter mí nu.

17. Ne ná vrat ná so ciálna vý po moc zo so ciálne ho fon du sa po skyt ne na zákla de
indi vi duálnych žiadostí za mestnancov, pod¾a sta vu fi nanèných prostriedkov so ciálne -
ho fon du a  kri té rií vy pra co va ných za mestná va te ¾om po do ho de s od bo ro vým zvä zom
(bod 7 písm. d).

18. Ná vrat ná so ciálna vý po moc sa po skyt ne za mestnancom v sú la de s na ria de -
ním mi nis tra vnútra SR è. 4/2008 o postu pe, podmienkach schva ¾o va nia a reali zá cie
návratnej so ciálnej vý po mo ci zo so ciálne ho fon du. Ná vrat ná so ciálna vý po moc nie je
ná ro ko vá (bod 7 písm. e/).

19. Za mestná va te¾ bu de posky to va� za mestnancom pri ces tách do zahra ni èia v
rám ci dru žobných sty kov medzi po li cajný mi zbormi pra covné vo¾no s ná hra dou mzdy
v ne vyhnutnom roz sa hu.

20. Za mestná va te¾ zria di pod¾a potre by centrálnu rozhodcovskú ko mi siu zlo že nú
z dvoch zástupcov mi nis ter stva a dvoch zástupcov od bo ro vé ho zvä zu za úèe lom rie-
še nia prí padných spo rov vzniknu tých na zákla de roz hod nu tí so ciálnych ko mi sií o pri -
de le ní prostriedkov zo so ciálne ho fon du na jed not li vé dru hy so ciálnych vý po mo cí.

21. Za mestná va te¾ zria ïu je so ciálnu ko mi siu. V ko mi sii bu de zastú pe ná kaž dá
základná orga ni zá cia od bo ro vé ho zvä zu jedným èle nom. Zastú pe nie za mestná va te ¾a
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3. Za mestná va te¾ za bez pe èí v re zortných zdra votníckych za ria de niach pre ventívne
le kárske prehliadky pod¾a plat ných interných predpi sov mi nis ter stva. Pre ventívne le -
kárske prehliadky za mestnancov bu dú sú èas�ou šta tistické ho vy hodno co va nia èin nos -
ti slu žobných le ká rov.

4. Za mestná va te¾ umož ní za mestnancom a ich ro din ným príslušní kom a bý va lým
za mestnancom – dô chodcom a ich ro din ným príslušní kom rekreá ciu v rekreaèných
za ria de niach mi nis ter stva for mou rekreaèných pouka zov, pri èom ce na rekreaèné ho
pou ka zu bu de sta no ve ná na zákla de objektívne vy na lo že ných pria mych nákla dov jed -
not li vých rekreaèných za ria de ní pri zoh¾adne ní da ne z pri da nej hod no ty. Na za bezpe -
èe nie spo lo èenskej kon tro ly tvor by cien rekreaèných pouka zov za mestná va te¾ zria di
pra covnú ko mi siu, èle nom kto rej bu de aj ur èe ný zástupca od bo ro vé ho zvä zu.

5. Za mestná va te¾ bu de posky to va� za mestnancom uby to va nie v uby to va cích za -
ria de niach mi nis ter stva. Ce ny za poskytnu tie uby to va cích slu žieb v týchto za ria de -
niach bu dú sta no ve né v su me pria mych nákla dov a upra ve né po ky nom ge ne rálne ho
riadi te ¾a sekcie eko no mi ky mi nis ter stva.

6. So ciálny fond sa vytvá ra vo výške 1,25 % zo súhrnu hru bých miezd (pla tov)
zúèto va ných na vý pla tu za bežný rok, z kto rých sa zis�u je prie merný zá ro bok na pra -
covno–právne úèe ly a je spo loèný pre za mestnancov v štátno za mestna neckom po -
me re, pre za mestnancov pri vý ko ne prá ce vo ve rejnom záujme a pre príslušní kov Po -
li cajné ho zbo ru.

7. So ciálny fond bu de orientaène rozde le ný nasle dovne:
a) 30 % na stra vo va nie,
b) 10 % na re ge ne rá ciu pra covných síl,
c) 10 % na do pra vu do za mestna nia – na miesto vý ko nu prá ce a spä�,
d) 10 % na ne návratnú so ciálnu vý po moc,
e) 40 % na návratnú so ciálnu vý po moc.
8. Za mestná va te¾ za bez pe èí za mestnancom stra vo va nie zodpo ve da jú ce zá sa dám

správnej vý ži vy vo všetkých zme nách pod¾a všeo becne zá väzných právnych predpi -
sov a na ria de nia mi nis tra vnútra Slo venskej re pub li ky è. 31/1998 o za bezpe èo va ní
stra vo va nia v prie be hu pra covnej zme ny v zne ní na ria de nia mi nis tra vnútra Slo -
venskej re pub li ky è. 72/1999. For my stra vo va nia bu dú s prihliadnu tím na miestne pod-
mienky a zdra votný stav za mestnancov do hod nu té s príslušným od bo ro vým orgá nom.
Pri praktickom vy uží va ní:

a) pria mej zmluvnej for my stra vo va nia vo ve re ných stra vo va cích za ria de niach
(reštau rá cie s ob slu hou) bu de no mi nálna hod no ta stravné ho lístka od 01. 01. 2010
najviac do výš ky 3,15 €; to sa ne bu de vz�a ho va� na prí pa dy stra vo va nia za bezpe èo -
va né ho využí va ním pria mej zmluvnej for my v stra vo va cích za ria de niach, kto ré poskyt-
nú miesto na se de nie bez ob slu hy pre vopred vy medze ný po èet stravní kov (je dálne
v zá vo doch, družstvách, úra doch ale bo iných vy medze ných priesto roch). Konkrétnu
no mi nálnu hod no tu stravné ho lístka pri pria mej zmluvnej forme si do hodnú v ko -
lektívnych zmlu vách so ciálni partne ri na úrov ni roz poè to vých a príspevko vých orga ni -
zá cii.

b) sprostredko va te¾skej for my stra vo va nia (gastro lístky) bu de no mi nálna hod no ta
stravné ho lístka od 1. 1. 2010 vo výške 3,15 €.
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za bez pe èí vý ber èlen ských príspevkov èle nov od bo ro vých orga ni zá cií for mou zrážky
zo mzdy a v pra vi del ných interva loch ich odve die na úèet odbo ro vej orga ni zá cie za
predpokla du, že od bo ro vá orga ni zá cia po skyt ne za mestná va te ¾o vi pí somný súhlas
za mestnanca – èle na odbo ro vej orga ni zá cie s ta kou to for mou pla te nia èlen ských prí-
spevkov.

III.�èas�
Pra�covnoprávne�vz�a�hy

1. Za mestná va te¾ najme nej 60 dní pred usku toène ním orga ni zaèných a štruktu -
rálnych zmien, kto ré sa dotknú väèšie ho po è tu za mestnancov tieto pre ro ku je s od bo -
ro vým orgá nom. Le ho ta na pre ro ko va nie sa po do ho de zmluvných strán mô že skrá -
ti�.Na žiados� za mestnanca, kto ré ho sa tieto zme ny dotknú, za bez pe èí je ho preško -
le nie v pri me ra nom roz sa hu.

2. Za mestná va te¾ vy ko ná aké ko¾vek zme ny pra covné ho po riadku len s predchá-
dza jú cim súhla som od bo ro vé ho zvä zu pod¾a § 84 Zá konní ka prá ce.

3. Pra covný èas za mestnanca je 37 a ½ho di ny týždenne. Za mestna nec, kto rý má
pra covný èas rozvrhnu tý tak, že pra vi delne vy ko ná va prá cu strie da vo v oboch zme -
nách v dvojzmennej pre vádzke, má pra covný èas 36 a ¼ho di ny týždenne a vo všet-
kých zme nách v trojzmennej ale bo nepretrži tej pre vádzke má pra covný èas ma xi -
málne 35 ho dín týždenne.

4. Usta no ve ný denný pra covný èas u za mestná va te ¾a je od 7,30 h do 15,30 h.
5. Po kia¾ to pre vádzko vé dô vo dy do vo lia a väèši na za mestnancov na jed nom pra -

co visku o to pre ja ví záujem, za mestná va te¾ bu de súhla si� so za ve de ním pruž né ho
pra covné ho èa su pod¾a § 88 Zá konní ka prá ce.

6. Vý me ra do vo len ky za mestnancov sa zvy šu je o je den týždeò nad roz sah usta -
no ve ný v § 103 ods.1 až 3 Zá konní ka prá ce.

7. Výš ka príspevku na doplnko vé dô chodko vé spo re nie za mestnancov je 19,92 €
me saène na jedné ho za mestnanca.

8. Výš ka ná hra dy príjmu pri do èasnej pra covnej ne schop nos ti za mestnanca je pr -
vých se dem dni 70 % denné ho vy me ria va cie ho zá kla du a od ôsme ho do de sia te ho
dòa 55 % denné ho vy me ria va cie ho zá kla du.

9. Pri prvom skon èe ní pra covné ho po me ru po na do budnu tí ná ro ku na predèasný
sta robný dô cho dok, na sta robný dô cho dok ale bo inva lidný dô cho dok, ak po kles
schop nos ti vy ko ná va� zá robko vú èinnos� je viac ako 70 %, za mestná va te¾ po skyt ne
za mestnanco vi nad mi ni málny ná rok usta no ve ný pod¾a § 76 ods. 6 Zá konní ka prá ce
a Ko lektívnej zmlu vy vyššie ho stupòa na rok 2010 aj ïalšie odchodné:

a) vo výške jedné ho funkèné ho pla tu za mestnanco vi, kto ré ho pra covný po mer v
re zorte mi nis ter stva tr val nepretrži te me nej ako de sa� ro kov,

b) vo výške dvoch funkèných pla tov za mestnanco vi, kto ré ho pra covný po mer v re -
zorte mi nis ter stva tr val nepretrži te najme nej de sa� ro kov.

10. Vý po vedná do ba v sú la de s § 62 Zá konní ka prá ce je rovna ká pre za mestná -
va te ¾a aj za mestnanca a je dva me sia ce. Ak je da ná vý po veï za mestnanco vi, kto rý
od pra co val u za mestná va te ¾a najme nej pä� ro kov, je vý po vedná do ba tri me sia ce.

KOLEKTÍVNA��ZMLUVA�PREZA�MESTNANCOV�ODME�ÒO�VA�NýCH
PODĽA�ZÁ�KO�NA�È.�553/2003�Z.�Z.NAROK2010

3
IV.
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Èlá�nok�I.
Vše�obec�né�usta�no�ve�nia

1. Tá to pod ni ko vá ko lektívna
zmlu va (ïa lej len „ko lektívna zmlu -
va“) sa uzatvá ra v sú la de s § 2
ods. 3 písm. a/ zá ko na è. 2/1991
Zb. o ko lektívnom vy jedná va ní v
zne ní neskorších predpi sov. Ko -
lektívna zmlu va je zá väzná pre
všetkých štátnych za mestnancov a
pre všetky slu žobné úra dy v pô -
sobnosti Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky (ïa lej len „slu -
žobný úrad“) pod¾a zá ko na è.
400/2009 Z. z. o štátnej službe a o
zme ne a doplne ní niekto rých zá ko -
nov v zne ní neskorších predpi sov
(ïa lej len „zá kon o štátnej služ-
be“), zá ko na è. 311/2001 Z. z. Zá -
konník prá ce v zne ní neskorších
predpi sov (ïa lej len „Zá konník prá -
ce“) okrem štátnych za mestnancov
a slu žobných úra dov v pô sobnosti
Pre zí dia Ha siè ské ho a zá chran né -
ho zbo ru, Vzde lá va cie ho a tech -
nic ké ho ústa vu krí zo vé ho ma -
nažmentu a ci vilnej ochra ny Slo -
ven ská ¼upèa, sekcie ve rejnej
sprá vy Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky a orga ni zá cií
zria de ných v ich pô sobnosti. Na
bý va lých štátnych za mestnancov –
nepra cu jú cich dô chodcov, kto rí
odišli do dô chodku zo slu žobných
úra dov, na kto ré sa vz�a hu je tá to
ko lektívna zmlu va, pla tia jej usta -
no ve nia v roz sa hu vy medze nom v
príslušných èlánkoch.

2. Cie¾om ko lektívnej zmlu vy je
udrža� so ciálny zmier a upra vi�
priazni vejšie podmienky pre vy ko -
ná va nie štátnej služ by v podmien-
kach Mi nis ter stva vnútra Slo -
venskej re pub li ky (ïa lej len „mi nis -
ter stvo“) štátny mi za mestnanca mi
v ro ku 2010, a to bez oh¾a du na
ich príslušnos� k odbo rom. Tou to
zmlu vou sa upra vu jú vzá jomné
vz�a hy zmluvných strán, štátno za -
mestna necké právne vz�a hy, od -
me  òo va nie štátnych za mestnan -
cov a so ciálna oblas�.

Èlá�nok�II.
Vzá�jomné�vz�a�hy�zmluvných

strán

1. Mi nis ter stvo uzná va Od bo ro -
vý zväz po lí cie v Slo venskej re -
publi ke (ïa lej len „OZP“), je ho or -
gá ny a základné orga ni zá cie za
oprávne ných predsta vi te ¾ov štát-
nych za mestnancov pri ko -
lektívnom vy jedná va ní so slu -
žobný mi úradmi a uzná va prá va
odbo rov vyplý va jú ce z plat ných
pra covno–právnych predpi sov a
tejto ko lektívnej zmlu vy.

2. Slu žobný úrad po skyt ne štát-
ne mu za mestnanco vi slu žobné
vo¾no s ná hra dou mzdy na vý kon
funkcie v odbo ro vom orgá ne a
úèas� na odbo rárskom vzde lá va ní
v roz sa hu usta no ve nom v § 240
Zá konní ka prá ce.

3. Slu žobný úrad na zákla de
žiadosti príslušné ho od bo ro vé ho
or gá nu bezplatne za bez pe èí vý ber
èlen ských príspevkov èle nov od bo -
ro vých orga ni zá cií for mou zrážky
zo mzdy a  v pra vi del ných interva -
loch ich odve die na úèet odbo ro vej
orga ni zá cie za predpokla du, že
od bo ro vá orga ni zá cia po skyt ne
slu žobné mu úra du pí somný súhlas
štátne ho za mestnanca – èle na
odbo ro vej orga ni zá cie na ta kú to
for mu pla te nia èlen ských príspev-
kov.

Èlá�nok�III.
Štátno�za�mestna�necké�právne

vz�a�hy

1. Slu žobný èas štátne ho za -
mestnanca je 37 a ½ ho di ny týž-
denne. Štátny za mestna nec, kto rý
má slu žobný èas rozvrhnu tý tak,
že pra vi delne vy ko ná va štátnu
služ bu strie da vo v oboch zme nách
1v dvojzmennej pre vádzke, má
slu žobný èas 36 a ¼ ho di ny týž-
denne a vo všetkých zme nách v
trojzmennej ale bo v nepretrži tej
pre vádzke, má slu žobný èas 35
ho dín týždenne.

2. Po kia¾ to pre vádzko vé dô vo -
dy umožnia a väèši na štátnych za -
mestnancov na jed nom pra co visku
o to pre ja ví záujem, slu žobný úrad
bu de súhla si� so za ve de ním pruž -
né ho slu žobné ho èa su pod¾a § 88
Zá konní ka prá ce.

3. Vý me ra do vo len ky štátnych
za mestnancov sa zvy šu je o je den
týždeò nad vý me ru usta no ve nú v §
67 ods. 1 zá ko na o štátnej službe.

4. Slu žobný úrad najme nej 60
dní pred usku toène ním orga ni -
zaèných zmien a štruktu rálnych
zmien, kto ré sa dotknú väèšie ho
po è tu štátnych za mestnancov,
tieto pre ro ku je s príslušným od bo -
ro vým orgá nom. Le ho ta na pre ro -
ko va nie sa mô že po do ho de
zmluvných strán skrá ti�.

5. Výš ka príspevku na doplnko -
vé dô chodko vé spo re nie štátne mu
za mestnanco vi je 19,92 eur me -
saène na jedné ho štátne ho za -
mestnanca.

6. Denná výš ka ná hra dy príjmu
pri do èasnej pra covnej ne schop -
nos ti štátne ho za mestnanca je pr -
vých se dem dní 70 % je ho denné -
ho vy me ria va cie ho zá kla du a od
ôsme ho do de sia te ho dòa je 55 %
je ho denné ho vy me ria va cie ho zá -
kla du.

7. Do vý be ro vej ko mi sie na
vo¾né miesto štátne ho za mest -
nanca ale bo predsta ve né ho bu de
no mi no va ný aj zástupca od bo ro vé -
ho zvä zu ako riadny èlen vý be ro -
vej ko mi sie.

Èlá�nok�IV.
Odme�òo�va�nie

1. Mi nis ter stvo, útva ry mi nis ter -
stva a Po li cajné ho zbo ru pre ro ku jú
ná vrh roz poè tu a roz pis roz poè tu s
od bo ro vým zvä zom a s príslušnou
od bo ro vou orga ni zá ciou. V rozpi se
roz poè tu predlo ži� informá ciu o zá -
väzných uka zo va te ¾och, t.j. su mu
kat. 610 – Mzdy, pla ty, slu žobné
príjmy a OOV a po è ty za mest -
nancov.

2. Mi nis ter stvo predlo ží od bo ro -
vé mu zvä zu preh¾ad a potrebné
pod kla dy o èer pa ní mzdo vých pro-
striedkov.

3. Pla to vé ta ri fy štátnych za -
mestnancov sa od 1.1.2010 zvý šia
o 1 %.

4. Slu žobný úrad po skyt ne štát-
ne mu za mestnanco vi odme nu pri
do siahnu tí 50 ro kov ve ku do výš ky:

a) 50 % je ho funkèné ho pla tu
pri dåžke nepretrži té ho trva nia pra -
covné ho po me ru a štátno za -
mestna necké ho po me ru k mi nis -
ter stvu me nej ako pä� ro kov,

b) 100 % je ho funkèné ho pla tu
pri dåžke nepretrži té ho trva nia pra -
covné ho po me ru a štátno za mest -
na necké ho po me ru k mi nis ter stvu
najme nej pä� ro kov.

5. Pri prvom skon èe ní štátnej

služ by po preu ká za ní ná ro ku na
predèasný sta robný dô cho dok, na
sta robný dô cho dok ale bo inva lidný
dô cho dok patrí štátne mu za -
mestnanco vi v štátno za mestna -
neckom po me re odchodné nad
roz sah usta no ve ný v § 54 odsek 1
zá ko na o štátnej službe vo výške
je ho funkèné ho pla tu.

6. Slu žobný úrad po skyt ne štát-
ne mu za mestnanco vi pri prvom
skon èe ní štátno za mestna necké ho
po me ru po na do budnu tí ná ro ku na
predèasný sta robný dô cho dok, na
sta robný dô cho dok ale bo inva lidný
dô cho dok odme nu vo výške

a) jedné ho funkèné ho pla tu
štátne ho za mestnanca, kto ré ho
pra covný po mer a štátno za mest -
na necký po mer k mi nis ter stvu tr val
nepretrži te me nej ako de sa� ro kov

b) dvoch funkèných pla tov štát-
ne mu za mestnanco vi, kto ré ho pra -
covný a štátno–za mestna necký
po mer k mi nis ter stvu tr val nepretr-
ži te najme nej de sa� ro kov a me nej
ako pätnás� ro kov

c) troch funkèných pla tov štát-
ne mu za mestnanco vi, kto ré ho pra -
covný a štátno–za mestna necký
po mer k mi nis ter stvu tr val nepretr-
ži te najme nej pätnás� ro kov.

7. Plat sa bu de štátnym za -
mestnancom vyplá ca� najneskôr v
10. deò nasle du jú ce ho ka len dár -
ne ho me sia ca.

Èlá�nok�V
So�ciálna�oblas�

1. V pô sobnosti mi nis ter stva
vnútra je od 1. 1. 2010 po vin ný prí-
spe vok roz poè to vých orga ni zá cií a
príspevko vých orga ni zá cií do so -
ciálne ho fon du 1,25 % zo súhrnu
funkèných pla tov zúèto va ných štát-
nym za mestnancom na vý pla tu na
bežný rok.

2. So ciálny fond sa vytvá ra spo -
loène za za mestnancov v štátno -
za mestna neckom po me re, za za -
mestnancov pri vý ko ne prá ce vo
ve rejnom záujme a za príslušní kov
Po li cajné ho zbo ru (ïa lej len „za -
mestnanci“).

3. Zmluvné stra ny sa do hod li,
že vytvo re ný so ciálny fond bu de
orientaène rozde le ný nasle dovne:

a) 30 % na stra vo va nie
b) 10 % na re ge ne rá ciu pra -

covných síl
c) 10 % na do pra vu do miesta

vý ko nu štátnej služ by a spä�
d) 10 % na ne návratnú so ciálnu

vý po moc
e) 40 % na návratnú so ciálnu

vý po moc.
4. Orientaène 30 % z vytvo re -

né ho so ciálne ho fon du sa vyèle ní
na stra vo va nie štátnych za mest -
nancov. Tam, kde vyèle ne né pro-
striedky ne do sa hu jú výš ku 0,10
EUR na jed no hlavné jed lo, sa
chý ba jú ca su ma dokry je pre su nom
z po lo žiek uve de ných v odse ku 3
do výš ky 0,10 eur rovna ko vo všet-
kých for mách stra vo va nia.

5. Príspe vok na re ge ne rá ciu
pra covných síl a príspe vok na do -
pra vu do miesta vý ko nu štátnej
služ by a spä� (auto bu so vú, že -
lezniènú a mestskú hro madnú do -
pra vu) bu de štátnym za mest -
nancom po skyt nu tý bez predlo že -
nia dokla dov vo for mu pe òažné ho
plne nia polroène pod¾a cel ko vé ho
po è tu za mestnancov a cel ko vé ho
ob je mu fi nanèných prostriedkov
so ciálne ho fon du vytvo re né ho k
do hod nu té mu ter mí nu.

6. Štátnym za mestnancom, kto -
rí sa ne za vi ne ne do sta li do fi -
nanènej tiesne najmä zo zdra -
votných dô vo dov (dlho do bá prá ce -
neschopnos�), mož no poskytnú�
ne návratnú so ciálnu vý po moc. O
jej prizna ní a  výške roz hod ne prí-
slušná ko mi sia na reali zá ciu so -
ciálnej po li ti ky v ob las ti so ciálne ho
fon du na zákla de po sú de nia kaž -
dé ho jed not li vé ho prí pa du .

7. Ná vrat ná so ciálna vý po moc
je ur èe ná na rieše nie skva litne nia
by to vej si tuá cie štátnych za -
mestnancov. Zdro jom fi nanco va nia
návratnej so ciálnej vý po mo ci je
do hod nu té percentuálne vy jadre -
nie z tvor by so ciálne ho fon du bež-
né ho ro ka a splát ky z už poskytnu -
tej so ciálnej vý po mo ci zo so ciálne -
ho fon du. Ne vy èer pa né fi nanèné
prostriedky vyèle ne né na ten to
úèel pre chádza jú do ïalšie ho ka -
lendárne ho ro ka. Tieto zdro je bu dú
ana ly tic ky sle do va né obidvo mi
zmluvný mi stra na mi.

8. Ná vrat ná so ciálna vý po moc
je ne ná ro ko vá. Po stup uplatòo va -
nia, schva ¾o va nia a posky to va nia
návratnej so ciálnej vý po mo ci zo
so ciálne ho fon du upra vu je na ria -
de nie mi nis tra vnútra Slo venskej
re pub li ky è. 4/2008 o postu pe,
podmienkach schva ¾o va nia a reali -
zá cie návratnej so ciálnej vý po mo ci
zo so ciálne ho fon du v zne ní na ria -
de nia mi nis tra vnútra Slo venskej
re pub li ky è. 98/2008.

9. Šta tu tárny or gán slu žobné ho
úra du zria ïu je so ciálnu ko mi siu,
kto rá je spo loèná pre všetkých za -
mestnancov. So ciálna ko mi sia roz -
ho du je o po uži tí prostriedkov so -
ciálne ho fon du pod¾a šta tú tu, zá -
sad jej èin nos ti a ïalších kri té rií ur -
èe ných pre posky to va nie príspev-
kov zo so ciálne ho fon du. Rozhod-
nu tie ko mi sie je pre šta tu tárny or -
gán zá väzné. V odô vodne ných prí -
pa doch mô že šta tu tárny or gán roz-
hodnu tie ko mi sie po zasta vi�, ak to -
to rozhodnu tie je v rozpo re so
všeo becne zá väzný mi právny mi
predpismi.

10. Šta tu tárny or gán slu žobné -
ho úra du pod¾a potre by zria di cen-
trálnu rozhodcovskú ko mi siu zlo -
že nú z dvoch zástupcov OZP a
dvoch zástupcov slu žobné ho úra -
du za úèe lom rieše nia prí padných
spo rov vzniknu tých na zákla de
roz hod nu tí so ciálnych ko mi sií o pri -
de le ní prostriedkov zo so ciálne ho
fon du na jed not li vé dru hy so ciálnej
vý po mo ci.

11. Slu žobný úrad bu de posky -
to va� štátnym za mestnancom stra -
vo va nie vo vlastných stra vo va cích
za ria de niach v zmysle na ria de nia
mi nis tra vnútra Slo venskej re pub li -
ky è. 31/1998 o za bez pe èe ní stra -
vo va nia v prie be hu pra covnej zme -
ny.

12. Slu žobný úrad mô že v zá -
vis los ti od fi nanèných podmie nok
poskytnú� vo vlastných a zmluv-
ných stra vo va cích za ria de niach v
zmysle plat ných predpi sov stra vu
pre bý va lých štátnych za mest -
nancov – nepra cu jú cich dô chod -
cov, kto rí odišli na dô cho dok z mi -

nis ter stva za rovna kých podmie -
nok ako pre ostat ných štátnych za -
mestnancov.

13. Pri sprostredko va te¾skej for -
mu stra vo va nia (gastro lístky) bu de
no mi nálna hod no ta stravné ho líst-
ka od 1. 1. 2010 vo výške3,15 eur.
Pri pria mej zmluvnej forme stra vo -
va nia vo ve rejných stra vo va cích
za ria de niach (reštau rá cie) bu de
no mi nálna hod no ta stravné ho líst-
ka od 1. 1. 2010 najviac do výš ky
3,15 eur. Konkrétnu no mi nálnu
hod no tu strá ve né ho lístka si do -
hodnú so ciálni partne ri v ko -
lektívnych zmlu vách na úrov ni roz -
poè to vých orga ni zá cií a príspevko -
vých orga ni zá cii mi nis ter stva.

14. Štátne mu za mestnanco vi,
kto rý po žia da slu žobný úrad o diét-
ne stra vo va nie a svo ju žiados� do lo -
ží odpo rú èa ním od bor né ho ošetru jú -
ce ho le ká ra, bu de stra vo va nie za -
bezpe èo va né sprostredko va te¾skou
for mou stra vo va nia (bod 13).

15. Ak pra covná zme na štátne -
ho za mestnanca bu de trva� viac
ako 11 ho dín, slu žobný úrad mu
za bez pe èí dve hlavné jedlá.

16. Slu žobný úrad umož ní štát-
nym za mestnancom a ich ro din -
ným príslušní kom, ako aj bý va lým
štátnym za mestnancom – dô -
chodcom a ich ro din ným príslušní -
kom rekreá ciu v rekreaèných za -
ria de niach mi nis ter stva for mou
rekreaèných pouka zov, pri èom ce -
na rekreaèné ho pou ka zu sa ur èí
na zákla de objektívne vy na lo že -
ných pria mych nákla dov jed not li -
vých rekreaèných za ria de ní pri
zoh¾adne ní da ne z pri da nej hod no -
ty. Na za bezpe èe nie spo lo èenskej
kon tro ly tvor by cien rekreaèných
pouka zov slu žobný úrad, kto rým je
mi nis ter stvo, zria di pra covnú ko mi -
siu, èle nom kto rej bu de aj ur èe ný
zástupca OZP.

Èlá�nok�VI.
Zá�ve�reèné�usta�no�ve�nia

1. Zmluvné stra ny mô žu
navrhnú� ro ko va nie o zme ne ale bo
doplne ní tejto ko lektívnej zmlu vy.
O predlo že nom ná vr hu je dru há
stra na po vin ná ro ko va� najneskor-
šie do 15 dní od do ru èe nia pí -
somné ho ná vr hu.

2. Slu žobný úrad, kto rým je mi -
nis ter stvo obozná mi všetky slu -
žobné úra dy v je ho  pô sobnosti s
obsa hom tejto ko lektívnej zmlu vy
ob vyk lým spô so bom.

3. Ko lektívna zmlu va na do bú da
úèinnos� dòom jej podpí sa nia
zmluvný mi stra na mi a v do be jej
plat nos ti je zá väzná i pre prí pad -
ných právnych nástupcov zmluv -
ných strán.

4. Ko lektívna zmlu va sa uzatvá -
ra na obdo bie do 31. 12. 2010. Jej
platnos� sa po uply nu tí tohto obdo -
bia predlžu je na obdo bie ïalšie ho
ka lendárne ho ro ka, ak pred ukon -
èe ním do by plat nos ti kto rá ko¾vek
zo zmluvných strán ne po dá ná vrh
na uzatvo re nie no vej ko lektívnej
zmlu vy. Ko lektívna zmlu va po tom
strá ca platnos� dòom podpí sa nia
no vej ko lektívnej zmlu vy.

V�záujme�vytvá�ra�nia�priazni�vejších�podmie�nok�vy�ko�ná�va�nia�štátnej�služ�by�štátny�mi�za�mestnanca�mi�na�rok�2010
zmluvné�stra�ny

Mi�nis�ter�stvo�vnútra�Slo�venskej�re�pub�li�ky�zastú�pe�né�Marti�nom�Èatlo�šom,�ve�dú�cim�slu�žobné�ho�úra�du
a

Od�bo�ro�vý�zväz�po�lí�cie�v�Slo�venskej�re�publi�ke�zastú�pe�ný�Mi�rosla�vom�Litvom,�predse�dom
uzatvá�ra�jú

pod¾a�usta�no�ve�ní�zá�ko�na�è.�2/1991�Zb.�o�ko�lektívnom�vy�jedná�va�ní�v�zne�ní�neskorších�predpi�sov

KO�LEKTÍVNU�ZMLU�VU�PRE�ZA�MESTNANCOV�V�ŠTÁTNEJ�SLUŽBE�NA�ROK�2010
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Fotoobjektívom z osláv 20. výroèia vzniku OZP v SR

Slávnostné zasadanie sa nieslo v priateľskej, srdečnej atmosfé-
re

Stáli pri zrode: Š. Varga, M.
Litva, L. Polka. Podujatie mo -
deroval M. Magdoško

Gratuláciu prijíma Adam
Hronec, duša odborového živo-
ta v Martine

Ministerstvo zastupovali
generálni riaditelia sekcií
(zľava) Ondrej Varačka, Moni-
ka Šimová a šéf inšpekcie Šte-
fan Kočan 

„So „svojimi“ posedel aj ria-
diteľ KR PZ v B. Bystrici M.
Slobodník

Realizačný štáb: našim podpredsedom OZP L. Gračíkovi a P.
Mekiňovi pomáhali študentky, ale aj výkonná tajomníčka Erika
Sečányová a ekonómka Oľga Nováková (vpravo)

Generáli J. Packa a S. Jan-
kovič predviedli nové modely
parádnych rovnošiat...

Snímky Peter Ondera  

Pán� Hermann� Lutz� bol
dlho�roèným�pre�zi�den�tom
európskej�fe�de�rá�cie�po�li�-
cajných�odbo�rov�ÚISP�–
predchodcu� dneš�né�ho
Euro�COP–u.� Po�èas� je�ho
návšte�vy�v�Bra�tisla�ve�sa
za�ují�mal�aj�o�kauzy,�v�kto�-
rých�sa�po�lí�cia�stá�va�obe�-
�ou� po�li�tic�ky� mo�ti�vo�va�-
ných� úto��kov� na� ve�de�nie
po�lí�cie� i� re�zor�tu.� Re�-
dakcia�PO�LÍ�CIA�ho�po�žia�-
da�la�o�vyslo�ve�nie�ná�zo�ru.

l Za�re�gi�stro�va�li ste ak�ti�vi�ty
na�šich ka�mio�nistov, kto�rí na
pro�test pro�ti za�ve�de�niu elek�-
tro�nic�ké�ho mý�ta blo�ko�va�li ve�-
rejné ko�mu�ni�ká�cie. Ste dlho�-
roèným po�li�cajným dôs�tojní�-
kom: akú po�zí�ciu má v�týchto
prí�pa�doch zauja� po�lí�cia? Ako
rieši po�lí�cia po�dob�né prí�pa�dy
u�vás do�ma v�Ne�mecku?

Z ústavné ho ako i po li cajné ho
poh¾a du je vy ko ná va nie základ-
ných ¾udských práv ma jetkom
hod ným ochra òo va nia a patrí k

základným
úlo hám po -
lí cie. Po ní -
ma nie slo -
bo dy ná zo -
ru vo forme
de monštrá -
cie je zá -

sadne ochra òo va né: cestné blo -
ká dy patria k prá vu na de -
monštrá ciu. Obmedze nia sú v
kaž dej európskej kra ji ne riade né
vlastný mi zá konmi. Ak na Slo -
ven sku, ako stre doeu rópskej
kra ji ne, prí de k blo ká de ve -
rejných ciest, je to pod¾a ústa vy
vy ko ná va nie základné ho prá va,
kto ré ale mu sí by� me ra te¾né s
iný mi základný mi ¾udský mi prá -
va mi. V tom to špe ciálnom prí pa -
de prišlo k obmedze niu slo bo dy
iných úèastní kov ve rejnej do pra -
vy. V tejto na pä tej si tuá cii medzi
se bou konku ru jú cich ¾udských
práv má po lí cia – nie mi nister

vnútra – zvá ži� všetky èa so vé a
kva li ta tívne aspek ty a pri ja� pri -
me ra né opatre nia. V zá ve re to
zna me ná: Ak dopravco via do -
siahli významnú po zornos� ve -
rejnosti, ma li by ostatné základ-
né prá va, ako je prá vo na slo bo -
du a prá vo na slo bodný po hyb
ostat ných úèastní kov cestnej
pre mávky, opä� vystú pi� do
popre dia. Pod¾a zá sa dy rov no -
vá hy mu sí po lí cia blo ká du ve -
rejných a súkromných ciest uko-
nèi� prostriedka mi ako odtiahnu -
tie a po dobne. Úlo ha po li ti ky
spo èí va v tom, aby na šla rieše -
nia so zdru že nia mi a odbormi
dopravcov. Mi nister vnútra uro bí
dobre, keï pre ne chá rozhodnu -
tia o rieše ní na po lí cii. Ako náhle
by sa za mie šal do rozho do va nia
po lí cie, niesol by ri zi ko, že pri
nesprávnom roz hod nu tí by pri -
šiel o ru ky. Ne má to tiž žiadny
po li cajný vý cvik.

l Medzi�ná�rodný škandál sa
vy�vi�nul z� kúska vý�buš�ni�ny,
kto�rá sa ne�po�zornos�ou prí-
slušní�ka Hra�niènej a� cudzi�-
neckej po�lí�cie do�sta�la na pa�lu�-
bu lietadla, sme�ru�jú�ce�ho do
Dub�li�nu. Kto má pod¾a vás
nies� zodpo�vednos�?

Prepra va vý buš né ho ma te ri á -
lu zo slo ven ské ho le tiska do
Írska je vý ni moèný prí pad a nie
je sys té mo vý pri kon tro lách na
Slo ven sku. Štandardy kont rol sú
v rám ci Euró py za da né a per so -
nál je pri me ra ne vy ško le ný. Tak
isto je aj sta no ve né, kto mô že
tieto kon tro ly vy ko ná va�. Za to by
mi nister mal – ak to na sta ne –
jasne vysvetli� tieto rozdie ly a
ozna èi� to ho, kto má zodpo -
vednos�. ¼ahko vážne obvi ne nia
však nie sú vecné a ne ve dú k
objasne niu skut ko vé ho sta vu.
Po li tic ký tlak na oka mži té urèe -
nie vin ní ka, bez dôkladné ho vy -
šetre nia a ziste nia všetkých
okol nos tí, mô že vies� k chyb ným
zá ve rom a nesprávnym ná sled -
ným opatre niam. A prá ve to to
po li tic ké ovplyvòo va nie je pre
prá cu po lí cie ne bez peè né.   (er)

Poh¾ad�skú�se�né�ho�ne�mecké�ho�po�li�cajné�ho�dôstojní�ka�na�na�še�tzv.�kauzy

Aj�pri�pro�testoch�pla�tí�princíp�rov�no�vá�hy

List�Já�na�Èarno�gurské�ho�predse�do�vi
OZP�v�SR�Mi�rosla�vo�vi�Litvo�vi

Od bo ro vý zväz po lí cie v SR po zval na slávnostné za sa da nie
predse dov ZO OZP všetkých predchádza jú cich mi nistrov vnútra.
Niekto rí svo ju neúèas� ospra vedl ni li te le fo nic ky, prí padne mai-
lom. Ján Èar no gur ský po slal predse do vi OZP v SR list, kto rý (so
súhla som au to ra) pub li ku je me v plnom zne ní.

Vá�že�ný pán predse�da,
do vo¾me mi pozdra vi� slávnostné za sadnu tie Od bo ro vé ho

zvä zu po lí cie v Slo venskej re publi ke pri prí le ži tosti je ho dvadsia -
te ho vý ro èia za lo že nia. Rád si spo mí nam na spo luprá cu s od bo -
ro vým zvä zom v èa se, keï som krátko do bo bol po ve re ný riade -
ním re zor tu Mi nis ter stva vnútra v ro ku 1990 a opä tovne v ro ku
2001. Dvadsia te vý ro èie za lo že nia OZP v SR nadvä zu je na
osla vy dvadsia te ho vý ro èia zá sadných spo lo èenských zmien v
na šej kra ji ne, kto ré za po èa li v no vembri 1989. De mokra ti zá cia
po me rov v ce lom štá te umož ni la aj orga ni zo va nie sa vte dajších
príslušní kov Po li cajné ho zbo ru do od bo ro vé ho zvä zu. Od bo ro vý
zväz po sil nil „spätnú väzbu“ od po li cajtov sme rom ho re až k ve -
de niu re zor tu, a tým vytvo ril podmienky pre po silne nie vnú tornej
bez peè nos ti štá tu. Za lo že nie od bo ro vé ho zvä zu umož òu je aj
lepšiu ochra nu so ciálnych práv po li cajtov. Va ši ko le go via sa na -
chádza jú na hro te po tie ra nia po ru šo va nia zá ko na a s tým spo -
je ných ri zík.

Chcem po ïa ko va� všetkým príslušní kom po lí cie v Slo venskej
re publi ke za zodpo vednú služ bu, kto rú vy ko ná va jú dòom aj no -
cou. Pra jem Od bo ro vé mu zvä zu po lí cie v Slo venskej re publi ke
úspešné pô so be nie a tvo ri vú úèas� na za bezpe èo va ní a zlepšo -
va ní vnú tornej bez peè nos ti v na šej kra ji ne.

S pozdra vom
JUDr. Ján Èar no gur ský
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Vá�že�ná�re�dakcia!

V no vi nách od bo ro vé ho zvä -
zu PO LÍ CA è. 11 z no vembra
2008 bol èlá nok ve no va ný pro-
blé mom obèianskych za -
mestnancov, kde bo lo aj spo -
me nu té, že k da nej proble ma ti -
ke sa v najbližšom èa se vrá ti te.

Kaž dý me siac sme oèa ká va li
no vý výtla èok no vín, kde by
sme sa dozve de li nieèo no vé o
na šich problé moch. Èo mys lí te
pán re dak tor, ko¾ko ich bo lo?
Pri niesli ne ja kú zme nu v náš
prospech? Pri niesli…

Dnešné ho dòa 3. 12. 2009
nám bo li do ru èe né no vé Ozná -
me nia o výške a zlo že ní funkè-
né ho pla tu štátne ho za -
mestnanca upra ve né ho pod¾a
usta no ve ní zá ko na è. 400/2009
Z. z. o štátnej službe a o zme -
ne a doplne ní niekto rých zá ko -
nov s úèinnos�ou od 1. 11.
2009. Po preštu do va ní bo lo
hneï jas né, že kaž dej z nám
funkèný plat mu se li vy rovna�
pod¾a § 133 ods. 1 ci to va né ho
zá ko na (cca 20). Kla die me si
otáz ku: „Ne bo lo potrebné sa

ve no va� proble ma ti ke odme òo -
va nia štátnych za mest nan -
cov?“

Pri ja tie no vé ho zá ko na o
štátnej službe nám nepri nieslo
žiadne vý ho dy, prá ve na opak.
Bo lo nám zru še né slu žobné ho
hodno te nie, kto ré je den krát
roène pri nieslo k pla tu 3 %. Vy -
rovná va ním funkèných pla tov v

bu dúcnosti prí de me o aké -
ko¾vek fi nanèné ohodno te nie,
až do do by, kým sa pla ty ne vy -
rovna jú do te raz sta no ve nej
výš ky. Aká bu de va lo ri zá cia
pla tov štátnych za mestnancov
v ro ku 2010?

Pra cu je me v re zorte Mi nis -
ter stva vnútra SR už 26, 19, 16
… ro kov. V sú èasnosti nám bo -
la k 31.10.2009 prizna ná slu -
žobná prax vo výške ma xi -
málne 6 ro kov. Z to ho vyplý va,
že keï bu de me ma� fy zic ký
vek 60 a viac, bu de sa na nás
vz�a ho va� úpra va zá ko na pod¾a
§ 132 ods. 2: „Ak od bor ná prax
štátne ho za mestnanca pod¾a
odse ku 1 pre siahla 32 ro kov,
patrí štátne mu za mestnanco vi
me saène rozdie lo vý prípla tok v
su me, kto rou za kaž dý ïalší

rok tejto odbornej pra xe nad 32
ro kov je 1% z pla to vej ta ri fy.“
Aký je vý po èet zlo že nia funkè-
né ho pla tu, ak za mestnancom,
kto rí bo li pri ja tí do štátno za -
mestna necké ho po me ru v
zmysle zá ko na è. 312/2001 Z.
z. o štátnej službe, a bo la im
prizna ná ce lá prax, ma jú ta ké
isté vy rovna nie ako tí za -

mestnanci, kto rým ne bo la
uzna ná od bor ná prax?

Uveï�me�príkla�dy.

Ak je do Po li cajné ho zbo ru
pri ja tý za mestna nec MV SR,
kto rý od pra co val urèi tú do bu
ako obèiansky za mestna nec,
uzná va sa mu 2/3 odbornej
pra xe. Ak obèiansky za mestna -
nec MV SR od pra co val urèi tú
do bu a bol následne pri ja tý do
štátno za mestna necké ho po me -
ru, ne uzna jú mu ani je den deò
od bornej pra xe, tak ako je to v
na šom prí pa de.

Za mestnanci vo ve rejnej
službe ma jú prizna nie odbornej
pra xe, resp. zvý še nie pla tu
ošetre né v zá ko ne o ve rejnej
službe, prizna ním pla to vé ho

stupòa k pla to vej ta ri fe kaž dé
tri ro ky. Za mestnanci v štátnej
službe pla to vé stupne ne ma jú.

Väèši na z nás pra cu je na
odde le ní dokla dov. V mi nu los ti
to bo li tri sa mo stat né odde le -
nia, na kto rých sa vy ko ná va la
èin nos ti v agende obèianske
preu ka zy, ces tov né pa sy, vo -
dièské preu ka zy a evi dencia
oby va te ¾ov. Na týchto odde le -
niach pra co va li aj po li caj ti.
Tieto èin nos ti sú te raz vy ko ná -
va né na jed nom odde le ní štát-
ny mi za mest nan ca mi, t.j. kaž dý
za mestna nec mu sí ovlá da� pro -
ble ma ti ku kaž dej agen dy ve¾mi
podrobne. Pra covných èin nos tí
pri bú da a fi nanèné ohodno te -
nie kle sá.

Pri ja tie no vé ho zá ko na o
štátnej službe je pre nás
ve¾kým skla ma ním. Má me oba -
vu, o za cho va nie na šich so -
ciálnych istôt. Domnie va me sa,
že sa za bú da na štátnych za -
mestnancov, kto rí svo jou pra -
xou na do budli pro fe sio nálnu
vý konnos�.

S pozdra vom

štátni za mestnanci
Okresné ho riadi te¾stva PZ

v Barde jo ve

No vý zá kon è. 400/2009 Z. z.
o štátnej službe a o zme ne a
doplne ní niekto rých zá ko nov
(ïa lej len „zá kon o štátnej služ-
be“), kto rý na do bu dol úèinnos�
1. no vembra 2009, okrem no vej
úpra vy štátno za mestna neckých
vz�a hov štátnych za mestnancov
pri nie sol aj zme ny v systé me
odme òo va nia štátnych za mest -
nancov.

Niekto ré atri bú ty pô vodné ho
zá ko na o štátnej službe, plat né -
ho do 31. októbra 2009, aj keï
v mo di fi ko va nej po do be, sa
opä� vrá ti li do sys té mu. Ide na -
príklad o zvy šo va nie pla to vej ta -
ri fy, kto ré je viaza né na dåžku
slu žobnej pra xe štátne ho za -
mestnanca.

Slu žobná prax však na roz-
diel od za po èí ta nej pra xe, kto rá
bo la súètom èa su odbornej pra -
xe a ïalšie ho èa su a v systé me
odme òo va nia štátnych za mest -
nancov sa uplat òo va la iba do
31. de cembra 2003, sa pri za -
cho va ní pô vodne prizna né ho
ná ro ku v podsta te viaže len na
vy ko ná va nie štátnej služ by
pod¾a zá ko na è. 312/2001 Z. z.
o štátnej službe a o zme ne a
doplne ní niekto rých zá ko nov v
zne ní neskorších predpi sov (ïa -
lej len „zá kon è. 312/2001 Z. z.
o štátnej službe“).

Za po èí ta va nie èa su vy ko ná -
va nia štátnej služ by sa pre -
mietne do každo roèné ho zvý še -
nia pla to vej ta ri fy štátne ho za -
mestnanca, a to za je den rok
slu žobnej pra xe o 1%. Zvý še nie
pla to vej ta ri fy patrí najviac za 32
ro kov slu žobnej pra xe. Týmto
me cha nizmom sa vo vz�a hu k
zá konné mu zvy šo va niu pla to -
vých ta ríf vytvo ri li po rovna te¾né
podmienky, ako sú napríklad v
zá ko ne è. 553/2003 Z. z. o
odme òo va ní niekto rých za -
mestnancov pri vý ko ne prá ce
vo ve rejnom záujme a o zme ne

a doplne ní niekto rých zá ko nov v
zne ní neskorších predpi sov, prí -
padne aj v oso bitných zá ko noch
o štátnej službe.

Spô sob zvy šo va nia pla to -
vých ta ríf za slu žobnú prax v
podsta te predsta vu je ako by
stupni cu pla to vých ta ríf. Pô -
vodne upra ve né zvy šo va nie
pla to vých ta ríf, resp. po stup do
vyššie ho pla to vé ho stupòa v zá -
vis los ti od po è tu ro kov za po èí ta -
nej pra xe bo lo od 1. ja nuá ra
2004 nahra de né zvy šo va ním
pla to vej ta ri fy štátne ho za -
mestnanca na zákla de výsled-
kov slu žobné ho hodno te nia. Ta -
ké to zvy šo va nie pla to vej ta ri fy
sa v ro koch 2004 až do 31. 10.
2009 v Slo venskej re publi ke
uplat òo va lo vý luène u štátnych
za mestnancov, u kto rých sa po -
stu po va lo pod¾a zá ko na è.
312/2001 Z. z. o štátnej službe.
Vy puste nie zvy šo va nia pla to vej
ta ri fy na zákla de výsledkov slu -
žobné ho hodno te nia v zá ko ne o
štátnej službe však ne zna me ná,
že by zá kon o štátnej službe ne -
upra vo val hodno te nie kva li ty
plne nia slu žobných úloh štátne -
ho za mestnanca. Pod¾a ust. §
11 ods. 1 písm. b) zá ko na o
štátnej službe ve dú ci za mestna -
nec je aj na ïa lej oprávne ný
hodno ti� svo jich podria de ných
prie bežne po èas ce lé ho ro ka,
pri èom im mô že za kva litné
plne nie slu žobných úloh prizna�
fi nanèné ohodno te nie for mou
posky to va nia osobné ho príplat-
ku ale bo po skyt nu tím odme ny.

Pla to vé ná le ži tos ti a niekto ré
ïalšie ná le ži tos ti sú upra ve né v
piatej èasti zá ko na o štátnej
službe.

Urèe nie pla to vej ta ri fy sa aj
na ïa lej viaže na ná roènos� èin -
nos tí, kto ré štátny za mestna nec
pod¾a svojho opi su štátno za -
mestna necké ho miesta vy ko ná -
va. Najná roènejšia èinnos� z

opi su štátno za mestna necké ho
miesta je kri té riom na za ra de nie
do funkcie, kto rej v ust. § 29
ods. 1 zá ko na o štátnej službe
je zá ro veò  pri ra de ná aj pla to vá
trie da. V slu žobných úra doch,
kto rý mi sú or gá ny štátnej sprá -
vy, sa uplat òu je je de nás�triedny
pla to vý sys tém.

Zvý še né pla to vé ta ri fy pod¾a
pla to vých tried v ïalších ro koch
na zákla de splno mocne nia v §
113 zá ko na o štátnej službe vy -
dá vlá da na ria de ním. Na rok
2010 bo li zvý še né pla to vé ta ri fy
štátnych za mestnancov usta no -
ve né Na ria de ním vlá dy SR
è.550 z 19. 12. 2009. So zvý še -
ním pla to vej ta ri fy sa v ta rifnom
pla te sú èasne zvy šu je aj su ma
zvý še nia pla to vej ta ri fy za slu -
žobnú prax. To to zvý še nie sa
tý ka všetkých štátnych za -
mestnancov, pri èom su my
ostat ných zlo žiek funkèné ho
pla tu (te da aj rozdie lo vý prípla -
tok a vy rovna nie) zostá va jú za -
cho va né.

Ta rifný plat štátne ho za -
mestnanca pod¾a ust. § 84 ods.
1 zá ko na o štátnej službe tvo rí
sú èet pla to vej ta ri fy a zvý še nia
pla to vej ta ri fy za slu žobnú prax.

Od bor ná prax za po èí ta ná
štátne mu za mestnanco vi do 31.
de cembra 2003 zostá va za cho -
va ná s tým, že štátna služ ba vy -
ko ná va ná pod¾a zá ko na è.
312/2001 Z. z. o štátnej službe
sa k tejto pra xi pri po èí ta. Taktiež
sa za cho vá va ná rok štátne ho
za mestnanca, kto rý k 31. de -
cembru 2003 mal prizna ných
viac ako 32 ro kov odbornej pra -
xe. Ta ké mu to štátne mu za -
mestnanco vi patrí rozdie lo vý
prípla tok v su me, kto rú tvo rí 1%
je ho pla to vej ta ri fy za kaž dý
ïalší rok nad 32 ro kov odbornej
pra xe prizna nej k 31. de cembru
2003 a je ho štátno za mestna -
necký po mer tr vá. Èas vy ko ná -

va nia štátnej služ by od 1. ja nuá -
ra 2004 sa týmto štátnym za -
mestnancom do slu žobnej pra -
xe už ne za po èí ta va.

Napr. štátny za mestna nec k
31. de cembru 2003 mal za po èí -
ta ných 38 ro kov odbornej pra xe.
Dòom úèin nos ti zá ko na, t. j. od
1. 11. 2009 mu patrí

– zvý še nie pla to vej ta ri fy za
32 ro kov slu žobnej pra xe pod¾a
§ 84 ods. 2 a

– rozdie lo vý prípla tok v su -
me, kto rú predsta vu je 11% z je -
ho pla to vej ta ri fy prizna nej od 1.
ja nuá ra 2009 (z to ho 6 ro kov
odbornej pra xe prizna nej k 31.
de cembru 2003 a 5 ro kov slu -
žobnej pra xe za obdo bie od
1.1.2004 do 31.10.2009). Su ma
rozdie lo vé ho príplatku sa po èas
trva nia štátno za mestna necké ho
po me ru ne me ní.

Usta no ve nie § 133 ods. 1 za -
ru èu je štátne mu za mestnanco vi
za cho va nie výš ky funkèné ho
pla tu k dòu úèin nos ti zá ko na o
štátnej službe. Ak je ho funkèný
plat by bol pod¾a no vé ho zá ko -
na o štátnej službe niž ší ako
funkèný plat, kto rý mu bol pri-
zna ný k 31. 10. 2009, patrí mu
vy rovna nie do su my funkèné ho
pla tu prizna né ho k 31. 10. 2009
(vý nimky sú uve de né v ust. §
133 ods. 1). Rovna ko ako su ma
rozdie lo vé ho príplatku sa po èas
trva nia štátno za mestna necké ho
po me ru ne me ní ani su ma vy -
rovna nia.

Rozdie lo vý prípla tok a vy -
rovna nie sa uplat ni li len k dòu
úèin nos ti zá ko na o štátnej služ-
be.

Mgr. Andrea Le gá to vá,
riadi te¾ka od bo ru riade nia
štátno za mestna necké ho 

a pra covné ho po me ru Sekcie
riade nia ¾udských zdro jov 

MV SR

No vý zá kon o štátnej službe

Po�ma�los��sú�dov�tres�tá
najmä�Štrasburg

Slo ven ským sú dom trva jú
niekto ré prí pa dy dlhé ro ky. Pla tí
za to štát, roène nás to vy jde
vy še sto ti síc eur za prehra té
spo ry pred Európskym sú dom
pre ¾udské prá va (ES¼P) v
Štrasburgu.

Kra ji na pri tom èas to pla tí
dvak rát. Najskôr odškodne nie
získa jú s�a žo va te lia na na šom
Ústavnom sú de, neskôr no vé
od škod né vy ru bí ešte Štras-
burg. Ten argu men tu je aj tým,
že su my prizna né u nás nie sú
dosta toène vy so ké.

Chy ba však pod¾a zástupky -
ne Slo ven s ka v Štrasburgu
Ma ri ce Pi ro ší ko vej nie je len na
stra ne ústavných sudcov. V po -
sledných dvoch ro koch do kon -
ca ústav ní sudco via pod¾a nej
prizná va jú podstatne vyššie od -
škod né ako v ob do bí 2002 až
2006.

Rozhodnu tia európske ho
sú du na vy še pod¾a Pi ro ší ko vej,
po kia¾ ide o výš ku prizná va nej
ne ma jetko vej ujmy, nie sú
dosta toène odô vodne né. „Po -
rovná va ním jed not li vých prí pa -
dov je nieke dy obtiažne zisti�, èi
su mu prizna nú Ústavným sú -
dom bu de európsky súd po va -
žo va� za dosta toènú, ale bo
nie.“

Z roz hod nu tí ES¼P sa tiež
ne dá vopred urèi�, ko¾ko ko mu
pri sú di. Za tia¾ èo ro di na pa ni
Horvátho vej vy sú di la za pä� -
roèné prie �a hy 4000 eur, pán
Kiš za vy še šes� ro kov dlhé ko -
na nie do stal od európske ho sú -
du 800 eur. Ústav ní sudco via
ho od škod ni li v ro ku 2004 zhru -
ba 500 eura mi.

Pi ro ší ko vá ho vo rí, že sa mot -
ný európsky súd uva žu je o
zme ne svojho prístu pu. Je to tiž
otázne, èi je ho roz sud ky sú
dosta toèným ná vo dom pre vnú-
troštátne or gá ny.

Právnièka Ive ta Rajtá ko vá
na zákla de vlastnej pra xe pri -
púš�a, že pria me pra vid lo, ako
európsky súd odškodòu je, ne -
exis tu je. „Ne dá sa však po ve -
da�, že by rozho do va nia európ-
ske ho sú du bo li ta ké vágne, že
by sa z nich ne da la vy èí ta� vše -
obec ná tendencia,“ ho vo rí Raj-
tá ko vá. Ne dá sa pod¾a nej oèa -
ká va� úplne rovna ké odškodòo -
va nie obe tí po ru še nia prá va na
do má cej aj medzi ná rodnej
úrov  ni. Dô vo dov, pre èo to tak
je, je viac.

Ko na nie pred Ústavným sú -
dom napríklad tr vá nieko¾ko
me sia cov, ale v Štrasburgu aj
šes� ro kov. Aj Rajtá ko vá si však
mys lí, že v posledných dvoch
ro koch sa Ústavný súd svo ji mi
rozhodnu tia mi pribli žu je roz-
hodnu tiam európske ho sú du.

O zmenšo va ní rozdie lov
medzi odškodne nia mi ústav-
ných sudcov a európskych ho -
vo rí aj právnik Ra do slav Pro -
cház ka. „Ne mys lím si ani, že by
rozho do va cia èinnos� Európs -
ke ho sú du pre ¾udské prá va bo -
la vo ve ciach za dos�u èi ne nia
me nej ustá le ná ako ju di ka tú ra
Ústavné ho sú du. Ob èas né
úkro ky do stra ny sa však pri ho -
dia na jed nom i na dru hom sú -
de,“ ho vo rí.

(Sme, 30. 12. 2009)
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Má me sa ešte èo uèi�, po ve -
dal pre Prav du Cve tan Cve ta -
nov, bul har ský podpredse da vlá -
dy a zá ro veò mi nister vnútra, po
návra te z prehliadky èasti schen-
genskej hra ni ce odde ¾u jú cej Slo -
ven sko od Ukra ji ny.

Ak dnes na ši nec ho vo rí o Bul -
har sku, tak ho spá ja s oddy chom
pri mo ri ale bo vraž da mi za biele -
ho dòa, ako to bo lo najnovšie v
prí pa de vraž dy no vi ná ra Bo ri sa
Canko va.

Na spo mí na ný prí pad sa tre -
ba po ze ra� v širšom kontexte.
Napríklad aj cez prizmu mi nu los ti
zavražde né ho no vi ná ra. Cankov
mal okrem iné ho za se bou dva -
nás� súdnych pro ce sov, kto ré
mu vy niesli rovna ký po èet tres-
tov. Vždy sa mu však po da ri lo
vy viaznu� s podmienkou…

l Bul�har�sko le�ží na stra�te�-
gickej balkánskej dro�go�vej
ceste. Ako sa da�rí èe�li� pre�ni�-
ka�niu ne�bez�peè�né�ho to�va�ru
no�vé�mu ka�bi�ne�tu Boiko Bo�ri�-
so�va, kto�ré�ho pre je�ho ne�-
kompro�misný po�stoj pro�ti
podsve�tiu niekto�rí vo�la�jú bul�-
har�ský Catta�ni, pod¾a ta�-
lianske�ho ko�mi�sá�ra z kri�mi�-
nálne�ho se�ri�álu Cho�botni�ca?

V záujme ra di kálnej po zi tívnej
zme ny v spo mí na ných oblas-
tiach sme pri ja li ve¾mi tvr dé opat-
re nia. A má me aj vý sled ky.
Napríklad za posledné dva ro ky
sme v Bul har sku za zna me na li
19 úno sov. Vy šetro va nie nepri -
nieslo ni ja ké vý sled ky. Pá cha te -
lia zosta li nezná mi. A nám sa za
dva me sia ce, do po lo vi ce de -
cembra 2009, po da ri lo dosta� za
mre že ce lú sku pi nu orga ni zá to -
rov úno sov. Na vy še, do ká za li
sme ich usvedèi� aj z dvoch
vrážd a obja vi� zavražde né obe -
te za ko pa né v oko lí So fie. Po
prstoch sme po riadne da li aj
nieko¾kým bandám, kto ré sa „ži -
vi li“ krá de ža mi a vykrá da ním.
Za tkli sme za tia¾ de sa� ¾u dí.
Úspešne sme si posvie ti li aj na
živ ly, kto ré sa sústre di li na krá -
de že áut. Mno hí z nich to ne ja ký
èas urèi te ro bi� ne bu dú. Za pol
ro ka, èo sme pri mo ci, sa udia lo
v mi nu los ti èo si ne mysli te¾né.
Bo li dni, keï sme v So fii ne -
zazna me na li ani jed no odcudze -
nie vo zid la.

l A�èo�už�spo�mí�na�né�dro�-
gy?

Za posledných pä� me sia cov
uviazlo v na šej pasci viac ako

250 ki logra mov kva litné ho he roí -
nu, kto rý pre vá ža li ile gálni distri -

bú to ri z Blízke ho vý cho du cez
Tu rec ko a na po kon mal skonèi�

niekde u adre sá tov v zá padnej
Euró pe.

l Ru�ka v ru�ke s orga�ni�zo�-
va�ným zlo�èi�nom však ide aj
ko�rupcia v mo�cen�ských štruk�-
tú�rach, na vládnych mies�tach.
Ako sa vám da�rí bo��jo�va� pro�ti
nej?

V zá pa se s ko rupciou sme sa

neohra ni èi li iba na ším mi -
nisterstvom. Svo ju po zornos�
sme za me ra li na ce lé dianie v
kra ji ne. Za úspech po va žu je me,
že sa nám po da ri lo získa� dosta -
tok dô ka zov o ko rupcii a násled-
ne do siahnu� zba ve nie imu ni ty
niekdajších mi nistrov.

(Prav da, 18. ja nuá ra 2010)

Bezpeènostné zbo ry a po li -
cajné zložky na ce lom sve te
použí va jú slu žobných psov v
bo ji so zlo èinnos�ou prak tic ky
od svojho vzni ku. Využí va nie
fy zio lo gic kých, psy chic kých, fy -
zic kých, ge ne tic ky podmie ne -
ných vlôh psa a je ho vý kon nos ti
získa nej výcvi kom, má v po li -
cajnej prá ci bo ha tú histó riu. Pes
vy cvi èe ný pre po moc po lí cii do -
stal po me no va nie „slu žobný
pes“ a pro ble ma ti ka je ho prípra -
vy i použí va nia pri ja la ná zov
„slu žobná ky no ló gia“.

Slu žobná ky no ló gia na Slo -
ven sku prešla v poslednom ob -
do bí ve¾mi zlo ži tým vý vo jom.
Nie vždy je ten to vý voj pria mo -
èia ry, ale v každom „nepriazni -
vom“ ob do bí na ko niec „schop -
nos ti slu žobné ho psa“ vždy pre-
svedèia kompe tentných o je ho
uži toènosti, ne nahra di te¾nosti a
ne vyhnutnosti.

V histó rii využí va nia psa pre
slu žobné po li cajné potre by bo li
za zna me na né dve kraj nos ti. V
prvej bo li psom pri sudzo va né
vlast nos ti, kto ré pes ne má –
predsta vi vos�, schopnos� úsud -
ku a takmer lo gic ké uva žo va nie
– a na opak ne bo li vy uží va né ich
sku toèné schop nos ti a pu dy.

Dru hou krajnos�ou, bo la sna ha
nahra di� psa tech nic ký mi pro-
striedka mi. Tieto obidva ex tré -
my vyply nu li z ne do stat ku ve -
deckých zákla dov a neexistu jú -
cej teórie. Vý cvik psov sa usku -
toèòo val bez zodpo ve da jú cej
tech ni ky a me to di ky vý cvi ku a
uplat òo va li sa rôzne „vlastné
pa ten ty“ èím sa prípra va sta la

ne do ko na lou a zvie ra tá sa plne
ne vy uži li v po li cajnej pra xi.

Aka dé mia Po li cajné ho zbo ru
v Bra tisla ve za ra di la do svo jich
štu dijných progra mov aj štú -
dium po li cajnej ky no ló gie. Roz -
voj tejto pro ble ma ti ky na vy so -
koškolskej úrov ni podmie nil
vznik medzi ná rodné ho au tor -
ské ho ko lektí vu, kto rý pod od -
bor ným ve de ním prof. Ing. Vác -
la va Krajní ka, CSc. pripra vil pr -
vé uce le né dielo z da nej ob las ti
– vy so koškolskú uèebni cu po li -
cajnej ky no ló gie.

Predkla da ná uèebni ca má
svo jim obsa hom presvedèi�
odbornú po li cajnú ve rejnos�, že
tá to pro ble ma ti ka už pre ko na la
predve decké obdo bie a po li -
cajná ky no ló gia už má pev né
miesto v systé me bo ja so zlo èi -
nom.

Uèebni ca po sky tu je zá kla dy
po li cajnej ky no ló gie vy so ko škol -

ským štu dentom po li cajných
slu žieb, konkrétne me tó dy a ich
teo ret ic ké odô vodne nie.

Na na pí sa nie uèeb ni ce po li -
cajnej ky no ló gie viedlo auto rov
pozna nie, že ta ká to uèebni ca už
dáv no chý ba príslušné mu okru -
hu pra covní kov a štu dentov da -
né ho vedné ho od bo ru. Ide pre -
dovšetkým o ujedno te nie ná zo -

rov, termi no ló gie, sys té mu ale
aj postupnú špe ci fi ká ciu pred-
me tu skú ma nia.

Po nú ka né dielo je zá ro veò aj
odpo rú èa nou štu dijnou li te ra tú -
rou ba ka lárske ho štu dia ky no ló -
gie Uni ver zi ty ve te ri nárske ho le -
kárstva v Ko ši ciach.

Uèebni cu sme tvo ri li s ve do -
mím, že oslo ví sudcov, pro ku rá -
to rov, advo ká tov, kto rí sa vo
svo jej prá ci stre tá va jú s výsled-
ka mi, kto ré sa do siahnu po mo -
cou slu žobných psov. Ide pre -
dovšetkým o pátra nie, zadrža -
nie, pa cho vé prá ce a najmä o
èas to dis ku to va né vý sled ky skú -
ma nia pa chu oso by me tó dou
pa cho vých kon zerv.

Uèebni ca je ur èe ná aj ši ro ké -
mu okru hu záujemcov o vý cvik,
vý ži vu a ošetro va nie psov.

Prof. Ing. Vác lav Krajník, CSc.
Ve dú ci au tor ské ho ko lektí vu

UÈEBNI CA PO LI CAJNEJ KY NO LÓ GIE

JANUÁR  201012

SPOMIENKA
Dòa 14.1.2010 nás po dlhej �ažkej chorobe opustil bývalý 

kolega

JUDr.�Dušan�DRDÁK,
narodený 23.07.1950 v Malackách.

V Policajnom zbore pracoval od 21.12.1971 do
30.9.1999, z toho od roku 1991 do roku 1998

ako odborný uèite¾ v SOŠ PZ Pezinok a od decembra1999 do 
februára 2006 ako uèite¾ zamestnanec v SOŠ PZ Pezinok.
Rozlúèka s Dušanom Drdákom sa uskutoènila v Dome 
smútku v Pezinku dòa 19. januára 2010.

Èes� jeho pamiatke!
František Sobek, predseda ZO OZP è. 8/5
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ROZKAZY��PREZIDENTA��PZ

81. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
77/2009 o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obec-
nej policie v Žiline

82. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
74/2008 o spracúvaní a pred-
kladaní prehľadov o činnosti
útvarov služby poriadkovej polí-
cie Policajného zboru a vyka-
zovaní výslednosti práce pri
objasňovaní priestupkov orgán-
mi Policajného zboru v znení
rozkazu prezidenta Policajného
zboru č. 41/2009

83. o zriadení pracovnej sku-
piny

84. o vymenovaní členov
osobitnej komisie na posudzo-
vanie spoľahlivosti v oblasti
súkromnej bezpečnosti

85. o zriadení odbornej
komisie Policajného zboru na
vykonanie opravnej skúšky

odbornej spôsobilosti príslušní-
kov obecnej polície v Bratislave

86. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
40/2009 o zriadení pracovnej
skupiny na plnenie opatrení na
zlepšenie stavu a úrovne vyše-
trovania a skráteného vyšetro-
vania na úrade justičnej a kri-
minálnej polície Okresného ria-
diteľstva Policajného zboru v
Bratislave V

87. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
73/2004 o zriadení špecializo-
vaného tímu v znení neskorších
predpisov

88. ktorým sa ruší rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
22/2007 o zriadení špecializo-
vaného tímu v znení rozkazu
prezidenta Policajného zboru č.
77/2008

NARIADENIE�PREZIDENTA�PZ

22. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policaj-
ného zboru č. 16/2008 o orga-
nizačnom poriadku Prezídia
Policajného zboru v znení
neskorších predpisov

23. o rokovacom poriadku
osobitnej komisie na posudzo-
vanie spoľahlivosti fyzickej
osoby alebo právnickej osoby v
oblasti súkromnej bezpečnosti
a postupe pri posudzovaní spo-
ľahlivosti fyzickej osoby alebo
právnickej osoby v oblasti
súkromnej bezpečnosti

24. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policaj-
ného zboru č. 17/2008 o čin-
nosti základných útvarov služ-
by poriadkovej polície Policaj-
ného zboru v znení neskorších
predpisov

25. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policaj-
ného zboru č. 12/2008 o analy-
tickej a riadiacej činnosti služby
ochrany objektov Policajného
zboru

26. ktorým sa mení nariade-
nie prezidenta Policajného
zboru č. 19/2009 o podmien-
kach poskytovania služby tech-
nickej ochrany objektov iným
právnickým osobám a fyzickým
osobám útvarmi Policajného
zboru za úhradu

27. o realizácii Komunikač-
nej stratégie Policajného zboru

ISBN 978-80-8054-476-8

Po�ïa�ko�va�nie
Okresné riadi te¾stvo Po li cajné ho zbo ru v Brezne ïa ku je všet-

kým, kto rí sa po èas de sia tich dní za po ji li do pátra cej akcie po
nezvestnom Mi cha lo vi Katre nia ko vi (20) z Brezna. Okrem po li -
cajtov z Brezna za ne zištnú po moc ïa ku je letke Mi nis ter stva
vnútra Slo venskej re pub li ky, OZ Štvorkolky Brezno, záchra ná -
rom Ha siè ské ho a zá chran né ho zbo ru v Brezne, záchra ná rom z
KCZS Gabèí ko va, záchra ná rom z  Rescue sys té mu Ora va,
obèa nom a všetkým, kto rí sa do tejto rozsiahlej akcie za po ji li.

plk. JUDr. Ma rian Mikloško, riadi te¾ OR PZ Brezno

¼u�dia�bul�har�ské�ho�Catta�ni�ho�vy�hlá�si�li�voj�nu�nielen�ma�fii
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