
Ako pre PO LÍ CIU po ve dal
predse da Emil Ra šev, hlavným
cie¾om návšte vy bo lo bližšie sa

obozná mi� s podmienka mi, v
akých pô so bí OZP v SR a zbie ra�
skú se nosti. Orga ni zá to ri pripra vi li

na šim hos�om bo ha tý pro gram, v
kto rom do mi no va li prednášky a
dlhé ho di ny disku sií o všetkých
oblastiach odbo ro vej prá ce v
podmienkach MV SR, pri èom
hostia ma li utvo re ný dosta toèný
èa so vý priestor na otáz ky a bez-
prostrednú vý me nu ná zo rov.

Pod stre chou aka dé mie
Slo ven ských a bul har ských

odbo rá rov pri chý li la pod svo ju
stre chu Aka dé mia PZ. Hneï na

za èiatku ro ko va nia pri šiel hos tí
pri ví ta� no vý rek tor A PZ pro fe sor
Vác lav Krajník. Vy znal zo svojho
vz�a hu k OZP, s kto rým má dlho -
do bé pra covné vz�a hy. „Ostatne,
dô ka zom to ho je aj fakt, že ste tu,
na na šej pô de,“ po zna me nal rek -
tor. „Odbo rárska pro ble ma ti ka je
ve¾mi dô le ži tá, pre to že slu žobné
or gá ny, zá ko ny a na ria de nia nie
sú vždy spra vodli vé. Aj u nás sa
viedli disku sie, èi v ozbro je ných

zložkách ma jú pô so bi� odbo -
rárske disku sie, ale zdra vý ro zum
zví �a zil.“

No vý rek tor Aka dé mie PZ po -
tom bližšie obozná mil de le gá tov s
pro fi lom ško ly, štruktú rou poslu -
chá èov a s jej ïalším sme ro va -
ním. Predse da OZP Mi ro slav Lit -
va za sa priblí žil hos�om mo ti vá -
ciu, kto rá ve die OZP k úzkej spo -
lu prá ci s na ši mi vzde lá va cí mi
inšti tú cia mi a oso bitne s Aka dé -
miou PZ.

V prie be hu dvoch dní predná -
ša li bul har ským ko le gom postup-
ne všetci podpredse do via OZP.
Ma rián Magdoško for mou pre -
zentá cie priblí žil ce lú le gisla tí vu,
najmä zá kon è. 73 o štátnej služ-
be, princí py ko lektívne ho vy -
jedná va nia a využí va nie so ciálne -
ho fon du. La di slav Gra èík ho vo ril
o vnútrozvä zo vej odbo ro vej èin -
nos ti, fi nanco va ní èin nos ti a o
systé me prá ce v štruktú re orgá -
nov OZP. Pa vol Me ki òa sa
sústre dil na pro ble ma ti ku so -
ciálne ho za bezpe èe nia príslušní -
kov PZ, for my so ciálnej vý po mo ci
a fungo va nie podporné ho fon du.
Po kaž dej prednáške – pod¾a ofi -
ciálne ho pro gra mu – nasle do va la
vo¾ná disku sia, v sku toènosti sa
však uká za lo ve¾mi uži toèné, keï
hostia bezprostredne vstu po va li
do predná šok svo ji mi otáz ka mi
pria mo k mo mentom, kto ré ich
za uja li, a tak sa priestor na vo¾nú
disku siu podstatne rozší ril.

Návšte va na KOZ
V pr vý deò návšte vy po po ludní

pri ja li bul har ských odbo rá rov pre -
zi dent KOZ SR Mi ro slav Gazdík a
vi ce pre zi dent Vla di mír Mojš. Zho -
dou okol nos tí prá ve vo štvrtok 10.

V èísle:
l Roz ho vor s M. Magdoškom s.3

l Slo vo má hos� s.4

l Ko lektívne zmlu vy s.5-9
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l Rozkazy s.11
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(Pokraèovanie na strane 2)

Bra ti sla va (on) – V dòoch 9. až 13. februá ra 2011 na pozva -
nie Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR na vští vi la Slo ven sko
de le gá cia bul har ské ho po li cajné ho od bo ro vé ho zvä zu
(NPS) na èe le s je ho predse dom Emi lom Ra še vom. Je de -
nás�èlennú sku pi nu bul har ských odbo rá rov tvo ri lo ve de -
nie a predse do via od bo ro vých rád zo všetkých ob las tí
Bul har ska. 

OZP v SR privítal de le gá ciu bul har ských po li cajných odbo rá rov

Otvo re ná disku sia na spo loèných zákla doch

l Pán predse da, má me za
se bou pr vý me siac rozsiahlych
zmien v štruktú rach Po li cajné -
ho zbo ru. Bo lo to ve¾mi hek tic -
ké obdo bie, pre to že koncom
mi nu lé ho ro ka prak tic ky nepre -
šiel deò, aby sa neobja vil ne ja -
ký no vý vestník s viace rý mi na -
ria de nia mi a rozkazmi. Bo lo
�ažké oriento va� sa v tom a ¾u -
dia sa v mno hých prí pa doch až
v posledný deò ro ka dozve da li,
kde a èo bu dú ro bi� od 1. ja -
nuá ra 2011. Nuž a ho to vú

búrku medzi po li cajtmi vy vo lal
sys tém hodno tia cich kri té rií,
kto ré zve rejnil pre zi dent PZ na
tla èo vej be se de 13. ja nuá ra
2011…

To to obdo bie bo lo naozaj hek -
tic ké. Dusnú at mo sfé ru spô so bi -
lo, že tých zmien bo lo pri ve ¾a v
krátkom, resp. ni ja kom èa so vom
predsti hu. Tre ba asi nieke dy me -
nej nadše nia a viac prá ce. Dru -
hou podmienkou je schopnos�
odhadnú� ná roènos� vy tý èe ných
úloh, zvo li� prá ve pri me ra ný èa so -

vý predstih a pa mä ta�, že na kon -
ci sú ¾u dia, s kto rý mi tre ba ho vo -
ri� a presvedèi� ich o úèel nos ti,
efektívnosti a prí no se na vr ho va -
ných zmien.

l Ta ké to ra zantné zme ny
spre vádza spra vidla ve ¾a ne -
jas nos tí a po chyb nos tí. Aj na

intra ne te bo lo �ažké zo riento -
va� sa, kde ten èi onen roz kaz
ale bo na ria de nie vô bec nájs�,
mno hé ve ci na we be vô bec ne -
bo li, ale bo ne bo li vèas…

Tiež prav da, na tú to té mu sme
už dis ku to va li so sekciou informa -
ti ky. Uká za lo sa, že si tuá cia vo
zve rejòo va ní vestní kov je dos�
kom pli ko va ná, pre to že v rám ci
zni žo va nia sta vov sme sa do sta li
do si tuá cie, že ne má kto na útva -
roch spra co va� komplexné tex ty
predpi sov v zne ní zmien a
doplnkov. V te rajšom systé me
zve rejòo va nia interných aktov
riade nia je naozaj ne jas no, �ažko
sa v tom orien tu je pod¾a èí siel
rozka zov, ešte �ažšie pod¾a
èiastok. Za sa je to vraj otáz ka pe -

òa zí, zdá sa však, že v tejto si tuá -
cii už ob èas ani gesto ri prí -
slušných predpi sov ne ve dia, èo
vlastne pla tí.

l Pria me dôsledky – bo lo
to ho pri ve ¾a …

Zdá sa, že tvorco via ideí nie
dos� dobre od had li roz sah prác,
kto ré si zme ny vy žia da jú a po tom
sa ro bi lo v èa so vej tiesni. Najprv
sa zá me ry postupne stá le rozši -
ro va li, po tom za sa zu žo va li, keï
už tvorco via zisti li, že nestihnú
pripra vi� všetko potrebné a mno -
hé ve ci sú zlo ži tejšie, ako sa im
na pr vý poh¾ad zda lo. Veï pô -
vodne ma la prejs� re for mou aj
hra nièná a cudzi necká po lí cia už
od 1. ja nuá ra, ale mu se li ter mín

M. Lit va: Stá le pla tí: dvak rát me raj, raz rež!
Orga ni zaèné zme ny a ná vrh hodno tia cich kri té rií pre kaž -
dé ho po li caj ta po riadne rozhý ba li ná la dy v Po li cajnom
zbo re. Predse do vi OZP v SR Mi rosla vo vi Litvo vi kádla
otáz ky re dakcia PO LÍ CIA.

(Pokraèovanie na strane 2)

Po podpi se ko lektívnej zmlu vy pre Horskú záchrannú služ bu (22. de cembra 2010 za mi nis ter stvo pod pi so val štátny ta jomník
Ma roš Ži linka) v pr vý februá ro vý deò 2011 mi nister vnútra SR Da ni el Lipšic a ve dú ci slu žobné ho úra du MV SR Mar cel Kli mek
signo va li spo lu s predse dom OZP v SR Mi rosla vom Litvom ko lektívne zmlu vy na rok 2011 pre štátnu služ bu, pre tzv. ve rejnú
služ bu a pre príslušní kov PZ. Všetky tri zmlu vy, ako aj roz ho vor s hlavným vy jedná va èom za za mestnancov, podpredse dom OZP
v SR Ma riá nom Magdoškom nájde te v tom to rozší re nom èís le PO LÍ CIE.

OZP v SR vyzýva na ši ro kú ve rejnú disku siu o hodno tia cich kri té riách

(Na snímke zľava M. Klimek, M. Litva a D. Lipšic)

„Chcem zdô razni�, že
osobná zaanga žo va nos� èo
najväèšie ho po è tu najmä
na šich èle nov je v tom to ob -
do bí ve¾mi dô le ži tá a ga ran -
tu je me kaž dé mu dôslednú
ano ny mi tu.“
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Otvo re ná disku sia na spo loèných zákla doch
februá ra do po ludnia sa na pô de
KOZ usku toèni lo ro ko va nie všet-
kých predse dov od bo ro vých zvä -
zov k proble ma ti ke Zá konní ka
prá ce, kto ré ho sa zú èast nil aj mi -
nister prá ce a so ciálnych ve cí Jo -
zef Mi hál. Následne za ví ta la
medzi odbo rá rov aj pa ni pre -
miérka Ive ta Ra di èo vá, ne èu do,
že pre zi dent KOZ i predse da
OZP bo li pl ní dojmov a informá cií.
Oba ja pre dá ci tak moh li priblí ži�
bul har ským hos�om aktuálnu rea -
li tu odbo ro vej prá ce v podmien-
kach vlá dy pra vi ce. Mi ro slav
Gazdík ve¾mi otvo re ne, ako
medzi blízky mi ¾uïmi, ho vo ril
hos�om o sú èasnej si tuá cii od bo -
ro vé ho hnu tia na Slo ven sku, o
prí èi nách po kle su èlenskej zá -
klad ne, o �a ži vej so ciálnej si tuá cii
väèši ny oby va te¾stva v podmien-
kach krí zy a o ri zi kách, kto ré
vyplý va jú z úsi lia vlá dy a za -
mestná va te ¾ov o zme nu zá konní -
ka prá ce. In for mo val o  ak ti vi tách,
kto ré pro ti týmto sna hám or ga ni -
zu je KOZ a jed not li vé od bo ro vé
zvä zy. „Je tu sna ha predsta vi te -
¾ov vlá dy a za mestná va te ¾ov
odva li� podni ka te¾ské ri zi ko na
za mestnanca, zní ži� svo je ná kla -

dy na pra covnú si lu a zní ži� prá va
odbo rov, a tým aj ochra nu za -
mestnancov,“ konšta to val.

Predse da NPS Emil Ra šev za -
sa pre zi den ta KOZ podrobnejšie
in for mo val o sú èasnej eko no -
mickej a so ciálnej si tuá cii v Bul -
har sku, ako aj o podmienkach
odbo ro vej prá ce v po li cajnom

zbo re. Ho vo ril tiež o problé me
roztriešte nosti spo lo èenské ho a
po li tic ké ho ži vo ta v Bul har sku a
oce nil, že na Slo ven sku exis tu je
len je den po li cajný od bo ro vý

zväz a jed na od bo ro vá cent rá la.
(pozn.red – bližšie v rozho vo re s
Emi lom Ra še vom na inom mies-
te). Pre zi dent KOZ oce nil, že
OZP tvo rí sta bilný „mo no lit, kto rý
sa vie vyspo ria da� aj s �ažký mi si -
tuá cia mi pri vý me ne vlád.“ Tiež
po zna me nal, že v sú èasnosti –
už po urèi tej koncentrá cii – fun gu -

je na Slo ven sku
17 vý robných a
11 ne vý robných
od bo ro vých zvä -
zov, zastre še ných

KOZ, pri èom za opti málne po va -
žu je pô vodných 17 zvä zov.

Na ïalší deò pri jal bulharskú
de le gá ciu aj štátny ta jomník MV
SR Ma roš Ži linka a po tom hostia
po kra èo va li v intenzívnom spoz-
ná va ní prá ce OZP. Dobre im po -
tom pa dol vo¾ný pro gram i pre-
hliadka Bra ti sla vy, s kto rou sa
rozlú èi li v ne de ¾u rá no. Ve de nie
OZP sa týmto chce po ïa ko va�
najmä ve de niu A PZ za utvo re nie
dob rých podmie nok pre ro ko va -
nia, ve de niu MV SR za pri ja tie a
oso bitné po ïa ko va nie si zaslú ži
tlmoèníèka Dag mar Ku sendo vá,
kto rá po ce lý èas návšte vy ne ma -
la ani chví ¾u od dy chu a po da la
naozaj pro fe sio nálny vý kon.

(Pokraèovanie zo strany 1)

Pro blé my ko rupcie
S problé mom ko rupcie sa

od bo ro vý zväz stre tá va prak tic -
ky od svojho vzni ku. Naj -
slabším èlánkom v re �a zi za vä -
zu jú cich podmie nok pre vznik
ko rupcie je a bol vždy èlo vek
so svo jou neisto tou a stra chom
zo si ly iných. Z poh¾a du odbo -
rov de lí me ko rupciu na ko -
rupciu vonkajšiu a vnú tornú –
pod¾a to ho odkia¾ vzni ká, a
pod¾a prostriedkov, kto rý mi sa
pô so bí, na po li tickú a fi nanènú.

Ak by som mal hodno ti� ne -
bezpe èenstvo ko rupcie, na še
skú se nosti sú, že najne bez -
peènejšia je ko rupcia vnú torná
a pod¾a prostriedkov ko rupcia
po li tic ká. Tieto dva dru hy zá ro -
veò utvá ra jú podmienky aj pre
rozši ro va nie vonkajšej a fi nan -
ènej ko rupcie.

Ak by som mal krát ko de fi -
no va� – vnú torná ko rupcia je
ko rupcia, pri kto rej nadria de ný
ko rum pu je podria de né ho zneu -
ží va ním prostriedkov, kto ré má
k dispo zí cii pre mo ti vo va nie
podria de ných. Vnú torná fun gu -
je aj zdo la na hor – posky to va -
ním rôznych slu žieb s cie¾om
získa� vý ho dy v iných oblas-
tiach od nadria de né ho.

Po li tickú ko rupciu je mož né
de fi no va� ako využí va nie pro-
striedkov po li tickej mo ci na
ovplyvòo va nie perso nálnej po li -
ti ky v ob las ti obsadzo va nia od -
bor ných funkcií. Ako spätná
väzba sa po tom pre ja vu je zvý -
hodòo va nie príslušní kov po li tic -
ké ho sub jek tu, kto rý ovplyvnil
me no va nie do funkcie. Je to
ko rupcia for mou posky to va nia
vý hod ných riadia cich miest s
oèa ká va ním pro tislu žieb.

Ako prostriedky bo ja pro ti
ko rupcii vý razne pô so bia èis té
transpa rentné me tó dy vý be ru
do funkcií, dôsledné dodržia va -
nie zá sad ka riérne ho po stu pu,
odstrá ne nie po li tic ké ho ovplyv -
òo va nia vý be ru na riadia ce
funkcie, obmedze nie subjektív-
ne ho rozho do va nia o perso -
nálnych otázkach, ve rejná kon -
tro la odme òo va nia zo stra ny
za mestnancov, za bezpe èe nie
rovna ké ho met ra pre všetkých
a tvr dá repre sia za ziste né po -
ru še nia slu žobných po vin nos tí,
zá ko nov a na ria de ní. Ako zá -
sadný prí nos v tom to sme re
mô že me hodno ti� vznik a fun-
go va nie zá ko na o štátnej služ-
be po li cajtov, kto rý za bez pe èu -
je po li cajtom právne a so ciálne
isto ty.

Na naplne nie zá ko na je
však vždy ne vyhnutná aj reál-
na a zodpo vedná kon tro la do -
držia va nia zá ko na v pra xi zo
stra ny zástupcov za mest nan -
cov, t.j. odbo rov. Ešte aj dnes
sa nájdu funkcio ná ri, kto rí sa
ta kejto kon tro le brá nia. Dô vod
je jed no du chý, transpa rentné
prostre die im ne vy ho vu je a
otáz ka už je len, pre èo a do ke -
dy tu bu dú.

Mi ro slav Lit va

Pozn. re dakcie: Aktuálne,
všakže!? Ten to príspe vok pred-
se du OZP v SR však odznel na
medzi ná rodnom se mi ná ri A PZ
v ro ku 2001…

po su nú�, ne stih li to. Za èa lo sa to
zaèle ne ním že lezniènej po lí cie,
prišla do to ho vnú torná reorga ni -
zá cia okre sov a kra jov, utvo ri la
sa èa so vá tieseò, ¾u dia sa dozve -
da li o zme nách na hra ne mož né -
ho. Ne ho vo riac o tom, že ve ci,
kto ré ma li zme nám predchádza�,
sa rieši li vlastne až následne.
Stá le pla tí – dvak rát me raj, raz
rež. Tu stá le re že me, ši je me a
po tom zno va re že me. V na šom
re zorte to nie je niè no vé, za ži li
sme to už viackrát aj v mi nu los ti.
Ko neène by sme sa moh li pouèi�
a ne ro bi� zby toèné chy by.

l Poïme te da k sys té mu
hodno tia cich kri té rií jednot liv -
cov. Keï si to ¾u dia v te ré ne ro -
zobra li na drob né, za èí na mo -
hut ná ku loá ro vá disku sia a re -
gistru je me ve ¾a odmie ta vých
ná zo rov. Od bo ro vý zväz po lí cie
ve rejne va ši mi ústa mi sys tém
kri té rií podpo ril na tla èo vej be -
se de, pa dá to te raz na va šu
hla vu…

K sys té mu hodno tia cich kri té rií
bo la po ra da kraj ských riadi te ¾ov
PZ iba deò pred tla èo vou be se -
dou, ne bol te da èas de tailnejšie
po sudzo va� efektívnos� jed not li -
vých kri té rií. Potre bu hodno te nia
pra covných výsledkov jedno -
znaène pod po ru je me, ak po zos -
tá va z konkrétnych me ra te¾ ných
kri té rií. Kto sa sta via pro ti to mu,
aby kri té riá bo li konkrétne, me ra -
te¾né a objektívne, tak je pro ti to -
mu, aby bo la hodno te ný je ho prí-
stup k prá ci.

l Tvorco via na be se de po -
uží va li ter mín „ka libraèné ob -
do  bie“, te da šes� me sia cov má
by� skú šobných.

My sme sa vy slo vi li podporne,
pre to že to nie sú kri té riá, kto ré
ma jú pla ti� od 1. ja nuá ra a bu dú
ma� hneï do pa dy na jednotlivcov

vo forme zmien v odme òo va ní.
Kri té riá ma jú eli mi no va� rôzne
subjektívne vply vy funkcio ná rov,
zoh¾adòo va nie prí bu zenských a
iných vz�a hov – èo mu roz hod ne
tlieska me, najmä ak sa tieto pri-
ncí py pre ne sú do pra xe. To, ako
bu dú kri té riá kva litné, zá le ží na
nás všetkých. Disku siu nielen ví -
ta me, ale všestranne ju v tom to
ob do bí bu de me podpo ro va� a po -
nú ka me pô du odbo rov na up -
latòo va nie týchto pri po mie nok.
Po ža du je me, aby pri po mienky z
te ré nu bo li vecné, chce me, aby
disku sia bo la èo najširšia.

l Už ale re gistru je me ná la -
dy, že z na vr ho va ných kri té rií
sa hneï uro bi la ne menná dog -
ma. Kto je pro ti nim, je pro ti ve -
de niu Po li cajné ho zbo ru…

Ešte to asi po tr vá istý èas,
kým si na vykne me rieši� ve ci na
zákla de princí pov de mo kra cie.
Keï niekto nieèo po vie, tak sa to
hneï vní ma ako útok. Pre to po -
nú ka me pô du odbo rov, všetky
pri po mienky si roz hod ne ne ne -
chá me pre se ba, bu de me ich pre -
hodno co va�. Chcem zdô razni�, že
osobná zaanga žo va nos� èo naj -
väèšie ho po è tu najmä na šich èle -
nov je v tom to ob do bí ve¾mi dô le -
ži tá a ga ran tu je me kaž dé mu
dôslednú ano ny mi tu. Nesmie me
te raz mlèa� a za èa� ho vo ri� až po
tom, keï kri té riá bu dú pla ti�, keï
¾u dia bu dú pod¾a nich hodno te ní.
Pevne ve rím, že sa ne do sta ne me
do sta vu, keï ne bu dú žiadne kri -
té riá, pre to že to by bo lo všetko
po sta rom, že sa vrá ti me k pra xi
sys té mu ka ma rát – ne ka ma rát.
Dnes má me v zbo re 35 percent
¾u dí, kto rí slú žia dlhšie ako 15 ro -
kov a èu du jem sa, ko¾ko má me
ešte stá le žiadostí o vý nimky z
ka riérne ho po stu pu. My stá le tr -
vá me na tom, že de sa� ro kov
služ by a pä� ro kov v príslušnom

odbo re je základná, mi ni málna
podmienka pre po stup ho re. Ešte
stá le sa v zbo re ve ¾a ¾u dí vy be rá
do funkcií na zákla de vz�a hov, a
nie pod¾a preu ká za ných výsled -
kov a schop nos tí.

l Èi že ste presvedèe ný, že
sys tém hodno tia cich kri té rií by
sa mo hol sta� zákla dom pre
skva litne nie sys té mu ka riérne -
ho po stu pu?

Jednoznaène. Mu sí me však èo
najviac disku to va�, mu sí me spo -
loène h¾a da� na jopti málnejšiu for -
mu. Roz hod ne ne bu de me súhla -
si� s tým, aby kri té riá bo li sta no -
ve né len na niekto ré funkcie, že
bu de me ho vo ri� o mo rálke len na
niž ších stupòoch a zaènú sa tvo -
ri� no vé sku pi ny ¾u dí, kto rí by sa
indi vi duálne mu hodno te niu ma li
pod vše li ja ký mi zá mienka mi vy -
hnú�. Ak sa po da rí objektívne na -
ka libro va ný sys tém hodno tia cich
kri té rií dosta� do pra xe, bu de me
to mu tlieska�, za sa sa po hne me o
kú sok dopre du. Ale chce me, aby
sys tém pla til nielen pre podria de -
ných, ale aj pre nad ria de ných.
Po ve da li sme si, èo od nás obèa -
nia oèa ká va jú, vieme, že inak ich
dô ve ru ne získa me. Len sa mu sí -
me ubrá ni� to mu perma nentné mu
po hy bu od manti ne lu k manti ne -
lu. Ak niekto ho vo rí o potre be
zvý ši� dô ve ry hodnos� po li cajtov v
oèiach obèa nov a sú bežne ho vo -
rí, že ta kí do prav ní po li caj ti vlast-
ne ani nie sú plno hodnotní po li -
caj ti, tak si pro ti re èí me, pre to že
do pra vá ci sú prá ve tá služ ba, na
kto rej sto jí najväèšia �archa bu do -
va nia dô ve ry hodnosti v oèiach
obèa nov. Ak týmto všetkým chce -
me najmä zní ži� dopravnú ne ho -
do vos� a chce me, aby mal po li -
cajt na uli ci rešpekt, tak ho
nadria de ný ne smie pred ve -
rejnos�ou zhadzo va�.

l Opä� sa obja vu jú hla sy, že

èo sa do to ho od bo ry mieša -
jú…

Od bo ry tu už sú ne ja kú chví ¾u.
Má me so slu žobným ve de ním
spo loèné ciele, a to je dô ve ry -
hodný zbor. Chce me, aby si sluš -
ný ob èan po lí ciu vá žil a kaž dý,
kto po ru šu je zá kon, sa jej bál. To
sú ciele, kto ré mô že me do siahnu�
len s pod po rou obèa nov. Pre to
kri té riá nesmú by� na sta ve né sa -
moú èelne, ale ciele ne k to mu, èo
ob èan od po lí cie potre bu je. Ta kú -
to prá cu mô že ro bi� len kon so li -
do va ný, sta bilný Po li cajný zbor, v
kto rom sa ne me nia funkcio ná ri
po kaž dých vo¾bách a a v kto rom
sa ni ja ký funkcio nár ne bu de tvá -
ri�, že prá ve spri va ti zo val po lí ciu.
Od bo ry nie sú tie, kto ré riadia Po -
li cajný zbor, ale od bo ry sú zás -
tup co via za mestnancov, kto ré by
ma li vy jadro va� ná zo ry za mest -
nancov a za mestná va te¾ by mal
ma� sna hu o súzvuk a usi lo va� sa
presvedèi� za mestnancov o
správ  nos ti cie¾ov.

l Na zá ver…
Aby som tú to té mu uzatvo ril:

nasta ve nie hodno tia cich kri té rií je
v sú la de s dlho do bý mi cie¾mi
OZP, tak že ka librujme, na la ïuj -
me, ne nú�me ¾u dí, aby pri ja li to, s
èím nie sú vnú torne sto tož ne ní. A
až po tom stri hajme, bo jujme aj
tak to pro ti vnú tornej ko rupcii a
kliente lizmu. Ak to niekto chce ro -
bi� prí liš rýchlo, z dob rej myšlien -
ky mô že uro bi� ve¾ký pro blém ale -
bo mô že myšlienku uto pi� v sna -
he získa� vlastnú slá vu. Prá ca z
do nú te nia nie je dob rá prá ca. Bol
by som rád, ke dy sme sa ko -
neène do sta li z blud né ho kru hu
vo lebných výsledkov a pre sa di li
ka riérny po stup ako je di ný as -
pekt, kto rý mô že hý ba� s ¾uïmi.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

M. Lit va: Stá le pla tí: dvak rát me raj, raz rež!
(Pokraèovanie zo strany 1)

V ro ko va cej miestnosti ve deckej ra dy na pô de
Aka dé mie PZ bul har ských ko le gov pri ví tal jej rek -
tor prof. Vác lav Krajník.

Po po ludní de le gá ciu pri jal pre zi dent KOZ
SR Mi ro slav Gazdík. Na snímke z¾a va M. Lit -
va, M. Magdoško, E. Ra šev, M. Gazdík
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l V uply nu lých ro koch bo lo
tem po vy jedná va nia dos� rých-
le. Prípra va zmlúv pre rok 2011
tiež ma la so lídne tem po, v
krátkom èa so vom rozpä tí bo li
podpí sa né všetky šty ri. Ešte
pred Viano ca mi, 22. de cembra
2010 štátny ta jomník MV SR
Ma roš Ži linka podpí sal ko -
lektívnu zmlu vu pre príslušní -
kov Horskej záchrannej služ by
a 1. februá ra 2011 nasle do va li
k¾ú èo vé do ku men ty pre ve -
rejnú i štátnu služ bu, signo va -
né ve dú cim slu žobné ho úra du
MV SR Marce lom Kli me kom.
Pre príslušní kov PZ podpí sal
vyššiu ko lektívnu zmlu vu mi -
nister vnútra SR Da ni el Lipšic.
Za Od bo ro vý zväz po lí cie v SR
všetky zmlu vy sig no val je ho
predse da Mi ro slav Lit va. Obja -
vi li sa vo vy jedná va ní ne ja ké
spor né bo dy?

Vo vše obec nos ti mô žem po ve -
da�, že podpí sa nie ko lektívnych
zmlúv aj pre rok 2011 je mi mo -
riadne po zi tívnym ja vom. Vi die�,
že v posledných ro koch predsta -
vi te lia re zor tu be rú ko lektívne
zmlu vy vážne a niè na tom ne -
zme ni li ani lanské parla mentné
vo¾by a fakt, že má me úplne no -
vé ve de nie re zor tu. K vy jedná va -
niu pristu pu jú obe stra ny ve¾mi
se riózne, konštruktívne a  inšti tút
vy jedná va nia má príslušnú vá hu.
Ko lektívne vy jedná va nie pre bie -
ha lo tvr do, ale ko rektne, bez ne -
ja kých podpá so vých úde rov a
bez sna hy odïa ¾o va� rozhodnu tie
a de fi ni tívny výsle dok. Ale k isté -
mu zdrža niu predsa len prišlo.

l Bližšie?
Keïže ko lektívne zmlu vy sú

do ku men ty, v kto rých sa do ha du -
je ïalšie množstvo tém nad rá -
mec príslušných zá ko nov, je jas -
né, že na ji deálnejší stav je, ak sa
po da rí zmlu vy podpí sa� ešte v
sta rom ro ku, aby už všetky zmlu -
vy, do hod nu té pre rok 2011,
moh li fungo va� od 1. ja nuá ra. Nie
vždy je to však mož né. Aj v ro ku
2011 sme ma li od liš né po žia -
davky ale bo ná zo ry na rieše nie

niekto rých prob lé mov. No o tom
je ko lektívne vy jedná va nie – o
kompro mi se.

l Obja vi li sa aj ve¾mi kri tic -
ké hla sy k vý sled ku ro ko va ní,
najmä od obèianskych za -
mestnancov…

Aj ja som si už vy po èul
nieko¾ko ve¾mi ne li cho ti vých slov.
My ako od bo ro vý zväz sa vždy
usi lu je me o reálny poh¾ad na sku -
toènosti, kto ré chod re zor tu
ovplyvòu jú. Ne mô že me tvrdohla -
vo žiada� a trva� na nieèom, èo
dru há stra na nie je schop ná splni�
ale bo to ne vie splni�. Istotne, vy -
jedná va nie mô že me teo re tic ky
zablo ko va� a ne do hodnú� sa, pre -
to že to je to najjedno duchšie, èo
sa dá vo vy jedná va ní uro bi�, ale
ten dôsle dok by bol omno ho hor -
ší pre za mestnancov ako je te raz.
H¾a da li sme najra cio nálnejšie
rieše nia, a keï Slo ven ská re pu -
bli ka sto jí na tom fi nanène tak
ako sto jí, bo li sme pri nú te ní sa
do hodnú�, èo je sí ce zaují ma vá
formu lá cia, ale vy sti hu je rea li tu.

l Ho vo rí me o ume ní mož né -
ho?

Ne ra di, ale pri nú te ní eko no -
mic kou si tuá ciou v ce lom štá te a
následne aj v na šom re zorte sme
pri ja li fakt, že ko lektívna zmlu va
opro ti mi nu lé mu ro ku zni žu je
tvor bu so ciálne ho fon du z 1, 25
na 1, 05 percenta. Je to po kles,
urèi te ho nevní ma me po zi tívne,
ale v podsta te nám utvá ra ešte
stá le dob rý zá klad na to, aby sme
vážnejšie ne ohro zi li so ciálnu po li -
ti ku, kto rú prostredníctvom so -
ciálne ho fon du ro bí me pre za -
mestnancov. To to je najpodstat-
nejšie, pre to že so ciálny fond, je -
ho výš ka, za sa hu je všetky sku pi -
ny za mestnancov v na šom re -
zorte.

l Kri ti ka však bo la za iné…
To, èo sa dot klo na šich ob -

èianskych za mestnancov, je pre -
dåže nie týždenné ho pra covné ho
èa su, èi že ná vrat k pô vodnej
dåžke 42,5 ho di ny týždenne vrá ta -
ne prestávky na stra vu, kto rá sa
za po èí ta va do pra covné ho èa su.
Ne te ší nás, že sme mu se li uro bi�
ta ký to kom pro mis, ale v ko lek -
tívnej zmlu ve sú ïalšie inšti tú ty,
be ne fi ty nad rá mec zá ko nov, na
kto rých nám ve¾mi zá le ža lo, aby
osta li za cho va né, to je napríklad
od stup né, odchodné, predåže ná
do vo len ka, fi nanèná ná hra da po -
èas prá ce ne schop nosti, odme ny,
príspe vok na dô chodko vé za -
bezpe èe nie èi hod no ta gastro -
lístkov. To všetko sa nám po da ri -
lo uchrá ni�. Dospe li sme k ná zo -
ru, že asi najme nej bo les ti vé bu -
de pre na šich za mestnancov tá
polho di na denne, pre to že si mys -
lí me, že väèši na za mestnancov v
na šom re zorte tak èi tak ro bí viac.
Mys lím si, že je to dob rý kom pro -

mis. Nie je ideálny, spo kojní nie
sme, ale je to výsle dok v rám ci
mož né ho. De je sa to aj v iných
re zortoch. Sto jí me za za -
mestnanca mi, ide me po hra ni ci
to ho, èo je mož né. Ale bú cha� do
ste ny pri neobhá ji te¾ných ve ciach
sa ne dá. Zni žo va li sa sta vy za -
mestnancov, moh li sme trva� na
nepredåže ní pra covné ho èa su,
ale uka zo va lo by to, že za -
mestnancov je ešte stá le pri ve ¾a
a bo la by to vo da na mlyn za -
mestná va te ¾ov. Ve¾mi sme zva -
žo va li všetky aspek ty, bo lo nám
jas né, že nieèo bu de me mu sie�
obe to va� a dåžka pra covné ho èa -
su nám vy šla ako najme nej bo -
lest ná. Pod stat né bo lo za cho va�
do vo len ku a fi nanèné kompenzá -
cie pre tých, kto rí to najviac potre -
bu jú.

l Bu de to stav tr va lý?
To to sú zmlu vy na rok 2011.

Pre rok 2012 bu de vy jedná va nie
za sa o nieèom inom. Má me
predsta vy – a bol som èle nom vy -
jedná va cie ho tí mu aj pre ko -
lektívne zmlu vy vyššie ho stupòa
– tak sme do hod li, že k 1. 7, keï
už bu dú zná me eko no mic ké uka -
zo va te le a bu de vi die�, ako sa vy -
ví ja eko no mi ka, tak pod¾a to ho
bu dú pokra èo va� vy jedná va nia
sme rom k va lo ri zá cii, kto rá je v
podpí sa ných KZ vyššie ho stupòa
pre rok 2011 0%. Nám je jas né,
že najväèší pro blém obèianskych
za mestnancov v na šom re zorte
sú nízke mzdy – a to bu de hlav-
ná otáz ka. Bol by som však rád,
ke by sa na ši èle no via ešte aktív-
nejšie za pá ja li do prípra vy ko -
lektívnych zmlúv už v eta pe pred-
kla da nia pri po mie nok, pre to že
keï už sa nieèo do hod ne, je
�ažké to me ni�. Ale vždy je vl na
kri ti ky, pod¾a to ho, kto aké prio ri -
ty vi dí, a my v tom ostá va me po -
tom sa mi v prípra ve všetkých ma -
te riá lov.

l Zdô razòu je te to kaž dý
rok…

Áno, kaž dý rok ma jú základné
orga ni zá cie priestor a ter mín, do -

ke dy mô žu na nies� pri po mienky k
návrhom. Te raz má me február, a
už te raz vy zý vam èle nov, aby za -
èa li pra co va�, pre to že nieke dy

koncom jú la, resp. za èiatkom
septembra za ène me sústre ïo va�
pri po mienky.

l Ma li ste ešte je den pro -
blém, kto rý ste nespo me nu li…

Za sekli sme sa pri pre ro kú va ní
rôznych návrhov, kto ré doteraz
bo li bez prob lé mov predkla da né
na sta no vis ko od bo ro vé ho zvä zu.
Pri vy jedná va ní za èa li zástupco -
via za mestná va te ¾a spo chybòo -
va� na še oprávne nia vy jadro va�
sa k niekto rým ve ciam z h¾a diska
ochra ny osobných úda jov, èo nás
troš ku za sko èi lo.

l O èo konkrétne išlo?
Vo vše obec nos ti išlo o to, že

za mestná va te¾ tvr dil, že OZP v
SR je cudzou práv nic kou oso bou,
kto rá ne má prá vo na obozna mo -
va nie sa s osobný mi údajmi za -
mestnancov a po li cajtov. Nám to
pri cho di lo ve¾mi èudné, jemne po -
ve da né úsmevné, pre to že èas�
týchto za mestnancov tvo rí èlen -
skú základòu nášho od bo ro vé ho
zvä zu. A èo sa tý ka neèle nov, tak
od bo ro vý zväz v zmysle Zá ko na
è. 73 pod¾a hla vy 11 má pl né
oprávne nie vy jedná va� za všet -
kých za mestnancov, nie len za
èle nov OZP. Pa ra gra fy 225 až
228 o tom jasne ho vo ria. Ak mám
po ve da� prav du, osobne som mal
po cit, že je to ume lo na fúknu té,
pre to že v ni ja kom prí pa de ne do -
chádza k po ru še niu zá ko na o
ochra ne osobných úda jov. Da li
sme si do konca uro bi� právnu
ana lý zu tohto pseu doproblé mu.
Aj ana lý za nám jasne po tvr di la to,
o èom sme bo li tak èi tak
presvedèe ní. Za mestnanci vy jed -
ná va jú so za mestná va te ¾om pro-
stredníctvom od bo ro vé ho zvä zu.
Má me jas ný man dát, ale v tom to
poh¾a de sme sa jedno du cho
nezhodli a aj kvô li to mu to pro blé -
mu, kto rý ne po va žu je me za pro -
blém, sa predåži lo ko lektívne vy -
jed ná va nie. Za mestná va te ¾o vi
evi  dentne pre ká ža, že má me prá -
vo vy jadro va� sa k ve ciam, kto ré
sú po tenciálnym zdro jom pre ja -
vov kliente lizmu a vnú tornej ko -
rupcie.

l Kto ré sú to?

Je to oblas� oprávne ní OZP
vy jadro va� sa k prí pa dom mi mo -
riadne ho po vy šo va nia, vý ni miek z
ka riérne ho po stu pu, opä tovné ho

pri ja tia do Po li cajné ho zbo ru a
zmien príplatkov. My ne tvr dí me,
že to tak je, ale ho vo rí me, že to -
to sú prá ve ob las ti, kto ré utvá ra jú
najväèší priestor pre kliente lizmus
a vnú tornú ko rupciu, te da pre ne -
ga tívne ja vy, kto ré tu stá le fungu -
jú a nielen v na šom re zorte, ale v
ce lej spo loènosti. Od bo ro vý zväz
po lí cie po va žu je boj pro ti týmto
ne ga tívnym ja vom za jed nu z
vážnych prio rít už dlhé ro ky – a je
to stá le pro blém aktuálny. Ak ho -
vo rí me aj o zdo ko na le ní sys té mu
ka riérne ho po stu pu, aby všetko
bo lo transpa rentné, èis té, bez po -
chyb nos tí, tak mu sí me ma� v ru -
kách kontrolné me cha nizmy. To
je to, èo od bo ry mô žu a do konca
mu sia ro bi�, aby ne do chádza lo k
nepri me ra né mu subjekti vizmu,
svojvô li a rôznym zá ku lisným �a -
hom.

l V tom to ro ku vraj po li caj ti
mô žu na slo vo odme ny za -
budnú�…

Èo sa tý ka po li cajtov, ak cep to -
va li sme, že fond odmien v tom to
ro ku ne bu de. Ale do ho da je aj o
tom, že po 1. jú li – v prí pa de
priazni vejšej eko no mickej si tuá cii
– je v ko lektívnej zmlu ve bod, že
bu de me ro ko va� o spô so be, ako
odme ny rozde ¾o va� – ak na ne
bu de.

l Zdá sa, že výsle dok ko -
lektívne ho vy jedná va nia je tak
tro chu roz po ru plný.

Nie je roz po ru plný, ale je to
kom pro mis a je da ný eko no mic -
kou si tuá ciou, v kto rej sme všetci,
te da aj náš re zort. Z tohto poh¾a -
du bo lo ro ko va nie mi mo riadne
ná roè né, pre to že je �ažké pý ta�
nieèo, èo objektívne ne exis tu je.
Opä� je to o pe nia zoch. Ak by
som mal hodno ti� výsle dok ko -
lektívne ho vy jedná va nia na rok
2011 z h¾a diska vý sled ku, tak by
som to mu dal – ako v ško le –
znám ku dva mí nus. Na jed not ku
sme tohto ro ku reálne ne ma li, ale
je to stá le výsle dok, kto rý ni jak
vážne ne na rú ša so ciálne isto ty
za mestnancov.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

M. Magdoško: „Sto jí me za za mestnanca mi, ide me po hra ni ci to ho, èo je mož né.“
O vy jedná va ní ko lektívnych zmlúv ho vo rí me s podpredse dom OZP v SR

Hlavným vy jedná va èom ko lektívnych zmlúv za OZP v SR
na rok 2011 bol opä� podpredse da OZP Ma rián Magdoško.
Re dakcia PO LÍ CIA ho po žia da la o priblí že nie prie be hu vy -
jedná va nia a je ho výsledkov.

My ako od bo ro vý zväz sa
vždy usi lu je me o reálny
poh¾ad na sku toènosti, kto -
ré chod re zor tu ovplyvòu jú.
Ne mô že me tvrdohla vo žia -
da� a trva� na nieèom, èo
dru há stra na nie je schop ná
splni� ale bo to ne vie splni�.
Istotne, vy jedná va nie mô že -
me teo re tic ky zablo ko va� a
ne do hodnú� sa, pre to že to
je to najjedno duchšie, èo sa
dá vo vy jedná va ní uro bi�,
ale ten dôsle dok by bol om -
no ho hor ší pre za mest nan -
cov ako je te raz. H¾a  da li
sme najra cio nál nejšie rieše -
nia, a keï Slo ven ská re pu -
bli ka sto jí na tom fi nanène
tak ako sto jí, bo li sme pri -
nú te ní sa do hodnú�, èo je
sí ce zaují ma vá formu lá cia,
ale vy sti hu je rea li tu.

Na za sa da ní ra dy predse dov OZP v SR sa mi nister vnútra SR Da -
ni el Lipšic zú èast nil prvýkrát v septembri 2010. Prípra va ko lektívnych
zmlúv sa rozbehla. Na snímke z¾a va M. Lit va, D. Lipšic, M. Magdoško
a L. Gra èík

M. Magdoško
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l Pán predse da, za èiatkom
no vembra lanské ho ro ka bo la
de le gá cia OZP na návšte ve u
vás v So fii, te raz ste prišli do
Bra ti sla vy. Èo je hlavným cie -
¾om va šej návšte vy?

Prišli sme sem zbie ra� skú se -
nosti, pre to že Od bo ro vý zväz po -
lí cie v SR je je den z najlepších
po li cajných od bo ro vých zvä zov v
Euró pe. Ve¾mi na nás vplý va li vý -
sled ky prá ce OZP. Mô žem sme lo
po ve da�, že váš od bo ro vý zväz
do sia hol ta ké vý sled ky, aké ne -
ma jú mno hé iné, najmä vý chodné
kra ji ny Euró py. Za ve¾mi dô le ži té
po va žu jem, že do sa hu je te ús -
pech pri ko lektívnom vy jedná va -
ním každo roèným podpi som ko -

lektívnej zmlu vy a že za mestná -
va te¾ dodržia va to, èo podpí sal.
To to je ces ta na reálnu obra nu

so ciálnych práv svo jich èle nov i
všetkých za mestnancov. Èo ma
najviac te ší, a èo ve¾mi oce òu jem,

to je fakt, že všetko má te za kot -
ve né v zá ko ne. To je zá ru ka na -
plne nia zá väzkov, pre to že ta ký to
me cha niz mus nie je zá vis lý od
vô le mi nis tra.

l Aká je si tuá cia v bul har -
ských po li cajných odbo roch?

Vznik li sme už v ro ku 1990,

ale asi de sa� ro kov tr va lo, kým sa
ustá li li de ba ty, èi sú vô bec od bo -
ry v po lí cii potrebné. Dnes už si
na ša orga ni zá cia na šla svo je
miesto a nikto ne po le mi zu je o
opodstatne nosti jej existencie.
Ale na še prá vo mo ci sú stá le
ve¾mi obmedze né, pre to ne mô že -
me v pl nej miere obha jo va� prá va
svo jich èle nov. Mu sím tiež uvies�,
že u nás pô so bia tri po li cajné od -

bo ro vé zvä zy, èo tiež kom pli ku je
si tuá ciu, ho ci te rajšia vlá da je
ve¾mi naklo ne ná na ším po žia -
davkám – urèi te aj pre to, že náš
mi nister vnútra, do konca aj pred-
se da vlá dy, sú bý va lí po li caj ti,
chá pu na še potre by, pozna jú pro -

blé my. Bul har sko však dos� zaos -
tá va opro ti vý vo ju na Slo ven sku.
V ro ku 2007 sme sa sta li èlenmi
EÚ, na ši oby va te lia oèa ká va li
vstup s ná de ja mi, ale aj s oba va -
mi. Ve ri li sme to mu, že po mo cou
európskych fondov sa ve¾mi rých-

lo zdvih ne štandard v kra ji ne. Bo -
hu žia¾, za siahla sve to vá eko no -
mic ká krí za. Te raz má me pred
pre zi dent ský mi vo¾ba mi a uvi dí -
me, ako to do pad ne, le bo u nás
je to tak, ako asi aj u vás, že pred
vo¾ba mi kaž dý len s¾u bu je a po -
tom rýchlo na svo je s¾u by za bú -
da.

l Zdá sa, že ve¾ký problé -
mom je va ša roztriešte nos�…

V Bul har sku je ta ký štandard,
že èo ho je ve ¾a, to je dob ré, pre -
to má me ve ¾a od bo ro vých zvä zov
a cent rál, ve ¾a strán, ba do konca
aj v cirkvách existu jú dve ve de -
nia. Pre to na nás uro bi lo ve¾ký
do jem, že na Slo ven sku má te je -
den po li cajný od bo ro vý zväz a
jed nu odbo ro vú konfe de rá ciu.
Kladne hod no tí me aj to, že po li -
caj ti mô žu využí va� všetky prá va
za mestnancov. Na šou najdô le ži -
tejšou úlo hou v najbližšom ob do -
bí je pre to pod pis ko lektívnej
zmlu  vy. Sme tiež èlenmi Euro -
COP–u a dú fa me, že aj vïa ka
medzi ná rodnej po mo ci do siahne -
me úro veò, kto rá je inde už štan-
dardom. Len ke by už tá krí za
skon  èi la! Sme ve¾mi vy èer pa ní a
vy nervo va ní, le bo je to len èas

èa ka nia na lepšie èa sy a na pod -
stat né zme ny aj v po lí cii. Náš mi -
nister ho vo rí, a zrejme má prav -
du, že re for my sa ko na jú vte dy,
keï má me na ne pe nia ze. Opo zí -
cia za sa tvr dí, že re for my sa mu -
sia ro bi� pre to, že ne má me pe nia -
ze. Ako od bo ro vý zväz sa v tejto
si tuá cii usi lu je me za cho va� as poò
to, èo sme vy bo jo va li. Tak že tu,
od slo ven ských ko le gov, sa usi lu -
je me èo najviac nauèi�.

l Nie je zrejme ná ho da, že
Bul har sko sa v marci po prvý-
krát v histó rii sta ne miestom
za sa da nia vý kon né ho vý bo ru
EuroCOP-u, v kto rom zastá va
náš predse da Mi ro slav Lit va
funkciu I. vi ce pre zi den ta. Èo
od tohto za sa da nia oèa ká va te?

Ešte pred marco vým za sa da -
ním usku toèní me stretnu tia s na -
ši mi ve dú ci mi po li tikmi a bu de me
sa ich sna ži� presvedèi�, aby pri -
ja li po moc zo zahra ni èia a aby sa
aj s po mo cou EuroCOP-u usku -
toèni la re for ma mi nis ter stva vnút-
ra po dob ným spô so bom, ako sa
to v uply nu lých ro koch po da ri lo
na Slo ven sku.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Bulharskí ko le go via chcú využi� aj po moc Euro COP–u
Emil Ra šev: „Od bo ro vý zväz po lí cie v SR je jedným z najlepších…“

Na èe le je de nás�èlennej de le gá cie bul har ské ho po li cajné -
ho od bo ro vé ho zvä zu (NPS), kto rá bo la v dòoch 9. až 13.
2. 2011 hos�om OZP v SR, sto jí Emil Ra šev. Re dakcia PO -
LÍ CIA ho v prestávke medzi ro ko va nia mi po žia da la o roz -
ho vor.

Dòa 17. ja nuá ra 2011 pre zi -
dent Slo venskej re pub li ky
Ivan Gašpa ro viè vy me no val
pro fe so ra Ing. Vác la va Krajní -
ka, CSc. za rek to ra Aka dé mie
Po li cajné ho zbo ru v Bra tisla -
ve.

Prof. Ing. Vác lav Krajník,
CSc., pra cu je na Aka dé mii Po li -
cajné ho zbo ru v Bra tisla ve tak-
mer od jej vzni ku, od ro ku 1992
a je s òou spo je ný do slo va te -
lom i du šou. Je ve¾mi skú se ný
pe da góg, od bor ník na po li cajné
ve dy a ex pert na kri mi na listi ku.
Po stupne a cie¾a ve do me získa -
val pe da go gic ké majstrovstvo a
úspešne za stá val takmer všetky
pe da go gic ké a ve decké funkcie
od od bor né ho asis ten ta, do cen -
ta, pro fe so ra, ve dú ce ho ka ted ry
až po pro rek to ra pre ve du a
zahra nièné vz�a hy.

Sú èasne vy ko ná val viace ré
zodpo vedné funkcie: predse du
ko mi sie pre ob ha jo by di zertaè -
ných prác v štu dijnom odbo re
ochra na osôb a ma jet ku, pod-
predse du Ve deckej ra dy Aka dé -
mie PZ, predse du Ve deckej ra -
dy KEÚ PZ, èle na Ve deckej ra -
dy PA ÈR, predse du re dakènej
ra dy èa so pi su Po li cajná teória a
prax, predse du ediènej ra dy
Aka dé mie PZ a zastá va rad
ïalších vý znam ných funkcií na
Slo ven sku i v za hra ni èí. Má
ve¾kú zá slu hu na tom, že Aka -

dé mia Po li cajné ho zbo ru zís ka la
grant na vy bu do va nie Cent ra
exce lentnosti bezpeè nostné ho
výsku mu.

Pro ble ma ti ku aka dé mie po -
zná ako má lokto a má všetky
pred pokla dy, aby ná roènú a
zodpo vednú funkciu rek to ra
Aka dé mie Po li cajné ho zbo ru v
Bra tisla ve úspešne zvlá dol.

Na Aka dé mii Po li cajné ho
zbo ru v Bra tisla ve sa 7. februá -
ra 2011 ko na la slávnostná inau -
gu rá cia no vé ho rek to ra, nespor-
ne najvýznamnejšia aka de mic ká
sláv nos�, kto rá sa spra vidla ko -
ná raz za šty ri ro ky. Výz -
namnos� a vážnos� tohto sláv-
nostné ho ak tu umocni la prí -
tomnos� mi nis tra vnútra Da nie la
Lipši ca a ïalších vý znam ných
hos tí: štátne ho ta jomní ka MV
SR Ma ro ša Ži linku, predse du
Vý bo ru NR SR pre obra nu a
bezpeènos� Mar ti na Fe do ra, rek -
to ra Aka dé mie oz bro  je ných síl
bri gádne ho ge ne rá la doc. Ing.
Mi ro sla va Ke le me na, PhD.,
riadi te ¾a Ná rodné ho bez peè -
nostné ho úra du Fran tiš ka Bla -
ná ri ka, ná mestní ka riadi te ¾a Slo -
venskej informaènej služ by plk.
Ing. Mi la na Pu delku a de ka na
Fa kul ty prá va Jan ka Je sen ské -
ho v Sládko vi èo ve, poslanca NR
SR prof. JUDr. Mojmí ra Ma -
mojku, CSc.

Slávnostný akt inau gu rá cie
vy ko nal pán mi nister vnútra Da -
ni el Lipšic pred zrakmi vý znam -
ných osob nos tí re zor tu MV,
štátnej a ve rejnej sprá vy, èle nov
Ve deckej ra dy a aka de mickej
ob ce Aka dé mie PZ v Bra tisla ve,
za mest nancov a všetkých pria -
te ¾ov na šej vy so kej ško ly. Mi -
nister vnútra odovzdal pro fe so -
ro vi Vác la vo vi Krajní ko vi rek -
torskú re �az, kto rá sym bo li zu je
rekto ro ve prá va a po vin nos ti,
rekto ro vu zvia za nos� so ško lou,
je ho po vinnos� chrá ni� aka dé -
miu, chrá ni� jej me no, jej tra dí -
cie, aka de mic ké slo bo dy a sym -
bo li zu je po vinnos� rek to ra pod-

ria di� všetky svo je kro ky a ce lý
svoj ži vot prospe chu aka dé mie
a jej aka de mickej ob ce.

Dekrét, kto rý rek to ro vi odo-
vzdal pre zi dent Slo venskej re -
pub li ky, sym bo li zu je prá vo rek -
to ra vies� ško lu, vystu po va� v jej
me ne, predse da� ve deckej ra de
a ïalším gré miám, ako aj prá vo
a po vinnos� rek to ra integro va�
ka ted ry a ïalšie pra co viská do
har mo nic ké ho cel ku.

Pán rek tor vo svo jom inau gu -
raènom pre ja ve po ïa ko val
všetkým, kto rí sa pri èi ni li o je ho
od bor ný i ¾udský rast a prispe li
tak k do siahnu tiu je ho osobné ho
úspe chu – zvo le niu do význam-
nej funkcie rek to ra vy so kej ško -
ly. Pán rek tor pre dostrel pred
prí tomný mi svo ju predsta vu o
za me ra ní špe cia listov a ma na -
žé rov jed not li vých bezpeènost -
ných slu žieb. Štú dium bu de ma�
bez peènostno–právny cha rak -
ter. Na úspešnom napre do va ní
ško ly sa bu dú vo väèšej miere
po die ¾a� jed not li vé ka ted ry a štu -
denti svo jou ak ti vi tou pri rieše ní
ve dec ko–výskumných úloh.

Mi nister vnútra Da ni el Lipšic
vo svo jom prí ho vo re zabla ho že -
lal pá no vi rek to ro vi, oce nil je ho
zá me ry a pri po me nul, že re zort
MV SR oèa ká va ich reali zá ciu
tak, aby sa ško la pro fi lo va la ako
ve decko–pe da go gic ká bezpeè -
nost ná inšti tú cia.

Predse da aka de mic ké ho se -
ná tu doc. JUDr. ¼u boš Wäldl,
PhD., poprial nastu pu jú ce mu
rek to ro vi Aka dé mie Po li cajné ho
zbo ru v Bra tisla ve pev né zdra -
vie, dob rých spo lupra covní kov,
ve ¾a inšpi ru jú cich myšlie nok a
múdrych roz hod nu tí. Za že lal mu
aj mno ho š�astia z po ci tu vy da -
re né ho spo loèné ho diela.

Slávnostnú inau gu rá ciu ukon -
èi li fan fá ry hud by Mi nis ter stva
vnútra a Gaudea mus igi tur –
štu dentská hym na osla vy ško ly.

Ing. Eva Ku novská,
Aka dé mia PZ v Bra tisla ve

No vý rek tor A PZ: Prof. Ing. Vác lav Krajník, CSc.

Predse da bul har ské ho
NPS Emil Ra šev

Za mi lé pri ja tie sa Emil Ra šev odvïa èil rek to ro vi
Aka dé mie PZ me dai lou od bo ro vé ho zvä zu

Ži vá disku sia bul har ských i slo ven ských po li cajných odbo rá rov
s pre zi dentom KOZ SR M. Gazdí kom a vi cepre zi dentom V. Moj-
šom tr va la takmer dve ho di ny. Na ša tlmoèníèka Dag mar Ku sendo -
vá (na snímke v stre de) si ve ru neoddýchla…

V bezprostrednej atmosfé -
re stretnu tia s ve de ním KOZ
ne bo la núdza o té my



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 s predse dom od bo ro vé ho zvä zu.

Èl. 6
SPO LOÈNÉ A ZÁ VE REÈNÉ USTA NO VE NIA

(1) Podmienky v tejto ko lektívnej zmlu ve sú do hod nu té ako podmienky mi ni málne pre
uzatvo re nie ko lektívnych zmlúv na úrov ni jed not li vých roz poè to vých orga ni zá cií a prí-
spevko vých orga ni zá cií mi nis ter stva a príslušnej odbo ro vej orga ni zá cie. Tieto podmien-
ky mož no na zákla de ko lektívne ho vy jedná va nia 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
obdrža 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.

(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 2011.

KO LEKTÍVNA ZMLU VA VYŠŠIE HO STUPÒA
pre príslušní kov Po li cajné ho zbo ru na rok 2011

Mi nis ter stvo vnútra Slo venskej re pub li ky zastú pe né mi nistrom vnútra
Slo venskej re pub li ky Da nie lom LIPŠI COM

na jed nej stra ne
a

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

na dru hej stra ne
u z a t v á r a j ú

KO LEKTÍVNU ZMLU VU VYŠŠIE HO STUPÒA
pre príslušní kov Po li cajné ho zbo ru na rok 2011

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 vyššie ho stupòa pre príslušní kov Po li cajné -
ho zbo ru (ïa lej len „po li cajt“) na rok 2011 (ïa lej len „ko lektívna zmlu va“).

(2) Tá to ko lektívna zmlu va je zá väzná pre obidve zmluvné stra ny. Ko lektívna zmlu -
va ur èu je vše obec né podmienky zá väzné pre uzatvo re 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 prí-
slušnej odbo ro vej orga ni zá cie, a to ako podmienky mi ni málne s vý nimkou v 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
(a) mi nis tra vnútra Slo venskej re pub li ky (ïa lej len „mi nister“), štátne ho ta jomní ka a

pre zi den ta Po li cajné ho zbo ru je predse da od bo ro vé ho zvä zu,
(b) mi nis tra ale bo ním splno mocne nej oso by v rám ci rozpoèto vej orga ni zá cie úrad

mi nis ter stva je predse da Ra dy útva rov mi nis ter stva a pre zí dia Po li cajné ho zbo ru,
(c) riadi te ¾a kraj ské ho riadi te¾stva Po li cajné ho zbo ru je predse da krajskej ra dy od bo -

ro vé ho zvä zu,
(d) riadi te ¾a okresné ho riadi te¾stva Po li cajné ho zbo ru je predse da základnej orga ni -

zá cie od bo ro vé ho zvä zu,

KO LEKTÍVNA ZMLU VA VYŠŠIE HO STUPÒA
pre príslušní kov Po li cajné ho zbo ru na rok 2011

bezpe èo va né stra vo va nie za predpokla du, že do ba ich trva nia 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 rejných 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 1. 1. 2011 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 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, druž-
stvách, 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
1. 1. 2011 vo výške najviac 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 útvar dis po nu je vlastným stra vo va cím za ria de ním, kto ré využí va na
prípra vu je dál, ale bo na vý daj je dál za bezpe èo va ný 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 zástupca od bo ro vé ho zvä zu.

(11) Útvar 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 bý va lých
po li cajtov, kto rí bu dú spåòa� podmienky uve de né v odse ku 19 ko lektívnej zmlu vy.

(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 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 vo svo jich uby to va cích za -
ria de niach. 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) Kraj ské riadi te¾stvá PZ, kto ré dispo nu jú uby to va cí mi za ria de nia mi využí va ný mi
na rekreaèné úèe ly, si na obsadzo va nie týchto za ria de ní a na tvor bu cien za ich využí -
va nie zria dia ko mi siu,  kto rej èle nom bu de aj zástupca od bo ro vé ho zvä zu.

(15) Zmluvné stra ny sa do hod li, že tvor ba so ciálne ho fon du pod¾a oso bitné ho pred-
pi su

1)
je od 1. ja nuá ra 2011 vo výške 1,05 % zo súhrnu slu žobných príjmov 

2) 
zúèto va -

KO LEKTÍVNAZMLU VAVYŠŠIE HOSTUPÒA
prepríslušní kovPo li cajné hozbo ru narok2011

ru sa vy jadrí predse da od bo ro vé ho zvä zu ale bo ním po ve re ná oso ba for mou odô vodne -
né ho sta no vis ka za dodrža nia usta no ve ní zá ko na è. 428/2002 Z. z. o ochra ne osobných
úda jov v zne ní neskorších predpi sov.

(15) Mi nis ter stvo sa za vä zu je dopra co va� ka riérny po stup po li cajtov.
(16) Mi nis ter stvo sa za vä zu je v sú vislosti s ka riérnym postu pom obsadzo va� riadia -

ce funkcie v PZ vý be ro vým ko na ním, kto ré bu de upra ve né interným predpi som.
(17) Mi nis ter stvo sa za vä zu je, že ná vr hy na vy da nie perso nálnych rozka zov mi nis tra

ale bo discipli nárnych rozka zov mi nis tra, kto ré si vy ža du jú pre ro ko va nie ale bo schvá le -
nie od bo ro vým orgá nom zo zá ko na è. 73/1998 Z. z. predlo ží na sta no vis ko ve de niu od -
bo ro vé ho zvä zu.

Èl. 4
SO CIÁLNA OBLAS�

(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.

(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) V prí pa de, ak fi nanèná si tuá cia v ob las ti roz poè tu mzdo vých prostriedkov umož -
ní tvor bu fon du odmien po li cajtov, je ho výš ka a ná sled né použi tie bu de pre ro ko va né 14
dní vopred s ve de ním 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, kto ré bu dú ur èe né na lieèebno–pre ventívnu sta rostli vos�
v da nom rozpoèto vom ro ku.

(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 s od bo ro vým partne rom.

(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 li vých roz poè to vých orga ni zá cií a príspevko vých orga ni zá cií za ce nu sta -
no ve nú pre 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 zodpo -
ve da jú ce zá sa dám správnej vý ži vy vo všetkých zme nách vý ko nu štátnej služ by v zmys-
le 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.

(9) Ak dåžka zme ny pri za bezpe èo va ní vý ko nu štátnej služ by bu de trva� dlhšie ako
11 ho dín, po skyt ne sa po li caj to vi 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 -
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I.

1)
Zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992

Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
2)

§ 84 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Sloven-
skej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polí-
cie v znení neskorších predpisov



(e) šta tu tárne ho zástupcu  ostat ných roz poè to vých orga ni zá cií a príspevko vých orga -
ni zá cií mi nis ter stva je predse da základnej orga ni zá cie od bo ro vé ho zvä zu pô so bia cej v
tejto orga ni zá cii.

(5) Od bo ro vý part ner je èle nom všetkých po radných orgá nov subjektov uve de ných v
odse ku 4.

(6) Mi nister, štátny ta jomník, pre zi dent Po li cajné ho zbo ru, ge ne rálni riadi te lia a riadi -
te lia útva rov mi nis ter stva a 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 stupòoch
riade nia.

(7) Ak všeo becne zá väzný právny predpis ale bo interný akt riade nia 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 uplat òu je nadria de ný
útva ru, kde nie je základná orga ni zá cia od bo ro vé ho zvä zu, 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 ko lektívnej zmlu vy sa vz�a hu jú na všetkých
po li cajtov.

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 aktov riade nia.
Pri tom je potrebné dba�, aby sa týmto postu pom nesprístupni la uta jo va ná sku toènos�.

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

(3) Sú èas�ou ná vr hu interné ho ak tu riade nia mi nis ter stva, kto rý upra vu je právne, so -
ciálne a eko no mic ké isto ty po li cajtov a bezpeènos� a ochra nu zdra via pri vý ko ne štátnej
služ by, je sta no vis ko od bo ro vé ho zvä zu.

(4) Mi nis ter stvo sa za vä zu je zo sú la di� na ria de nie mi nis tra è. 17/2008 s § 91 ods. 4
zá ko na è. 73/1998 Z. z. v nadväznosti na pre ro ko va nie zvý še nia osobné ho príplatku s
od bo ro vým zvä zom. Pre ro ko va nie zvý še nia osobné ho príplatku mu sí by� v sú la de s
usta no ve nia mi zá ko na è. 428/2002 Z. z. o ochra ne osobných úda jov v zne ní neskorších
predpi sov.

(5) Mi nis ter stvo sa za vä zu je, že ak sa preu ká že roz por usta no ve nia § 192 ods. 2
zá ko na è. 73/1998 Z. z. s le gisla tí vou EÚ, na vrh ne pri najbližšej no ve le zá ko na è.
73/1998 Z. z. je ho vy puste nie.

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
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, pre zi dent PZ ale bo ge ne rálny riadi te¾ sekcie kon tro ly a inšpekènej služ -
by mi nis ter stva sa za vä zu jú na po žia da nie od bo ro vé ho zvä zu zria di� ko mi siu na
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(23) So ciálna ná vrat ná vý po moc je ne ná ro ko vá. Po stup jej uplatòo va nia, schva ¾o va -
nia a posky to va nia upra vu je interný predpis.5)

(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 ako svoj po radný or gán. Jej oprávne nia a po vin nos ti
ur èí v šta tú te. Ko mi sia odpo rú èa použi tie 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 príspevkov zo so ciálne ho
fon du pod¾a zá ko na o so ciálnom fonde, príslušných interných aktov riade nia a podmie -
nok do hod nu tých v ko lektívnej zmlu ve.

(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, 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 zástup-
ca 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� fi nanèné prostriedky medzi jed not li vý mi po ložka mi uve de ný mi v odse -
ku 16 ko lektívnej zmlu vy, 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 pro-
striedkov 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 a zrážka preddavku na ve rejné
zdra votné poiste nie z príspevkov zo so ciálne ho fon du sa vy ko ná va jú pod¾a oso bitných
predpi sov.6)

(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 èa su služ by.

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� od bo ro vé ho zvä zu sa po va žu je bez plat né poskytnu tie kance lárskych prie-
sto 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 -
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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 usta no ve nie § 228 zá ko na è. 73/1998 Z. z. rea-
li zo va� 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.

(5) Mi nis ter stvo sa za vä zu je ná vrh na ude le nie discipli nárnej odme ny mi mo riadne
po vý še nie do vyššej hod nos ti pod¾a § 51 ods. 1 písm. c) zá ko na è. 73/1998 Z. z. pred
je ho predlo že ním mi nis tro vi, pre zi den to vi PZ ale bo ve dú ce mu slu žobné ho úra du vopred
pre ro ko va� s predse dom od bo ro vé ho zvä zu ale bo ním po ve re nou oso bou za dodrža nia
usta no ve ní zá ko na è. 428/2002 Z. z. o ochra ne osobných úda jov v zne ní neskorších
predpi sov.

(6) Zmluvné stra ny sa do hod li, že ak sa odme na ude lí pod¾a § 102a ods. 2 zá ko na
è. 73/1998 Z. z., ur èí sa najviac vo výške

a) slu žobné ho príjmu pod¾a §–u 84 ods. 2 písm. a) až m) zá ko na è. 73/1998 Z. z.,
ak slu žobný po mer v Po li cajnom zbo re tr val 30 ro kov a viac ale bo

b) po die lu slu žobné ho príjmu pod¾a §–u 84 ods. 2 písm. a) až m) zá ko na è. 73/1998
Z. z. a èís la 30, vy ná so be né ho poètom ro kov trva nia slu žobné ho po me ru v Po li cajnom
zbo re, ak slu žobný po mer v Po li cajnom zbo re tr val me nej ako 30 ro kov.

(7) Mi nis ter stvo pre ro ku je s od bo ro vým zvä zom na vr ho va né orga ni zaèné zme ny naj-
me nej 60 dní pred ich usku toène ním. Ak je zástupca od bo ro vé ho zvä zu èle nom ko mi -
sie pripra vu jú cej orga ni zaèné zme ny, ne mu sí by� tá to èa so vá le ho ta dodrža ná.

(8) Mi nis ter stvo sa za vä zu je, že pod¾a § 228 zá ko na è. 73/1998 Z. z. v rám ci sú -
èinnosti umož ní od bo ro vé mu zvä zu vy jadri� sa k návrhom na perso nálne obsa de nie ria-
dia cich funkcií na jed not li vých stupòoch riade nia v le ho te najviac 5 dní od ich obdrža nia
za dodrža nia usta no ve ní zá ko na è. 428/2002 Z. z. o ochra ne osobných úda jov v zne ní
neskorších predpi sov.

(9) 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.

(10) 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.

(11) Mi nis ter stvo sa za vä zu je, že ná vrh na vytvo re nie no vej funkcie v ta bu¾ke zlo že -
nia a po è tu útva ru a jej za ra de nie do pla to vej trie dy pre ro ku je s od bo ro vým zvä zom.

(12) Zmluvné stra ny sa do hod li, že vý nimku zo zá sa dy ka riérne ho po stu pu pod¾a èl.
13 na ria de nia mi nis tra è. 3/2007, mož no ude li� len po predchádza jú com súhla se pred-
se du od bo ro vé ho zvä zu ale bo ním po ve re nej oso by za dodrža nia usta no ve ní zá ko na è.
428/2002 Z. z. o ochra ne osobných úda jov v zne ní neskorších predpi sov.

(13) Mi nis ter stvo sa za vä zu je, že v ško lách re zortnej školskej sústa vy vytvo rí dosta -
toèné ka pa ci ty na posky to va nie špe cia li zo va né ho po li cajné ho vzde la nia na zákla de
potrieb vý ko nu služ by.

(14) Mi nis ter stvo sa za vä zu je, že k ná vr hu na opä tovné pri ja tie do Po li cajné ho zbo -
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ných po li cajtom na vý pla tu za ka lendárny rok. So ciálny fond sa tvo rí spo loène za po li -
cajtov, za mestnancov v štátno za mestna neckom po me re a  za 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 rozde le ný tak to:
a) najme nej 30 % na stra vo va nie,
b) najme nej 5 % na re ge ne rá ciu pra covných síl,
c) najme nej 5 % na do pra vu do miesta vý ko nu štátnej služ by a spä�,
d) najme nej 5 % na so ciálnu ne návratnú vý po moc,
e) najme nej 40 % na so ciálnu návratnú vý po moc.
(17) Percentuálne rozde le nie so ciálne ho fon du pod¾a ods. 16 je ur èe né ako mi ni -

málne. Rozde le nie zostá va jú cich 15 % so ciálne ho fon du sa do hod ne v ko lektívnych
zmlu vách na úrov ni roz poè to vých orga ni zá cií a príspevko vých orga ni zá cií mi nis ter stva
pod¾a úèe lu uve de né ho v ods. 16.

(18) Najme nej 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 v odse ku 16 ko lektívnej
zmlu vy do výš ky 0,10 €, a to rovna ko pri vy uží va ní rôznych fo riem stra vo va nia.

(19) Slu žobný úrad mô že poskytnú� príspe vok na stra vo va nie zo so ciálne ho fon du aj
bý va lým po li cajtom, kto rí spl ni li podmienky ná ro ku na výslu ho vý dô cho dok

3) 
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

4)
, a to pod¾a konkrétnych fi nanèných mož nos tí.

(20) 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� (ïa lej len „príspe vok“) sa po skyt ne bez predlo že nia dokla dov
vo forme pe òažné ho plne nia raz za rok po li cajtom, kto rým slu žobný po mer k 30. no -
vembru príslušné ho ka lendárne ho ro ka tr vá. Výš ka príspevku sa ur èí pod¾a cel ko vé ho
po è tu po li cajtov a cel ko vé ho ob je mu fi nanèných prostriedkov so ciálne ho fon du vytvo re -
né ho na uve de ný úèel v príslušnom ka lendárnom ro ku. Príspe vok sa ne po skyt ne po li -
cajtom, kto rým vznik ne slu žobný po mer k 1. októbru príslušné ho ka lendárne ho ro ka a
neskôr a po li cajtom, kto rí bu dú k 30. no vembru na ma terskej do vo lenke ale bo ro di -
èovskej do vo lenke. Roz poè to vé orga ni zá cie a príspevko vé orga ni zá cie mi nis ter stva v
spo lu prá ci so so ciálnou ko mi siou a od bo ro vým zvä zom si mô žu do hodnú� ïalšie kri té -
ria na poskytnu tie príspevku.

(21) Najme nej 5 % zo so ciálne ho fon du sa vyèle ní 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 po -
li cajtov pod¾a sta vu fi nanèných prostriedkov so ciálne ho fon du a podrobnejších 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) Najme nej 40 % zo so ciálne ho fon du sa vyèle ní na so ciálnu návratnú vý po moc.
Zdro jom fi nanco va nia tejto vý po mo ci 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 fi nanèné 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.
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3)
Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

5) Nariadenie ministra vnútra SR č. 4/2008 o postupe, podmienkach schvaľovania a realizácie
návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu v znení nariadenia ministra vnútra SR č. 98/2008.

6) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z.
z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



a o zme ne a doplne ní zá ko na è. 286/1992 Zb. o da niach z príjmov v zne ní neskor-
ších predpi sov a za podmie 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 predpismi4).

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. Šta tu tárny or gán rozpoèto vej orga ni zá cie a príspevko vej orga ni zá cie a prí-
slušný zástupca od bo ro vé ho zvä zu sa splno mocòu jú, aby si for mou do dat ku k tejto
zmlu ve upra vi li špe ci fické podmienky vz�a hu jú ce sa na pra covnoprávne vz�a hy
upra ve né všeo becne zá väzný mi právny mi predpismi uve de ný mi v I. èasti bod 1
tejto ko lektívnej zmlu vy.

3. Zme ny a do dat ky tejto ko lektívnej zmlu vy sa pri jí ma jú iba v pí somnej forme.
4. 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.
5. Od bo ro vý zväz obozná mi so zne ním ko lektívnej zmlu vy svo je základné orga -

ni zá cie.
6. 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.
7. Ko lektívna zmlu va sa uzatvá ra na obdo bie do 31. 12. 2011. Jej platnos� sa

predlžu 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 2011

zmluvné stra ny
Mi nis ter stvo vnútra Slo venskej re pub li ky zastú pe né 

Marce lom Kli me kom, 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 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 2011

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 neskorších 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 prá ce 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 mi nis ter stva, 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 èastiach.

2. Ko lektívna zmlu va je zá väzná pre obidve zmluvné stra ny. Je zá väzná pre za -
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preu ká za né potvrde ním ošetru jú ce ho le ká ra – najviac pä� pra covných dní v každom
jednotli 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 v sú la de s § 137 ods. 5 Zá konní ka prá ce.

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.

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. 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, ak za posledných dva nás� me sia cov ne po ru šil pra covnú dis -
ci plí nu 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,

a) 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.

4. 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.

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.
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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.

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 vo výške:
a) jedné ho funkèné ho pla tu, ak pra covné po me ry za mestnanca tr va li v re zorte

mi nis ter stva nepretrži te me nej ako pä� ro kov,
b) dvoch funkèných pla tov, ak pra covné po me ry za mestnanca tr va li v re zorte mi -

nis ter stva 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 covné po me ry za mestnanca tr va li nepretrži te
v re zorte mi nis ter stva me nej ako de sa� ro kov
b) dvoch funkèných pla tov ak pra covné po me ry za mestnanca tr va li v re zorte mi -

nis ter stva nepretrži te najme nej de sa� 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 dvoch 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. Pri obsadzo va ní vo¾ných miest sa zoh¾adní do ba predchádza -
jú ce ho vý ko nu prác v re zorte mi nis ter stva.

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
príslušné 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
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4) Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde  a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o
daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.



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 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, sekcie ve rejnej sprá vy a orga ni zá cií zria de ných v ich pô -
sobnosti a okrem príspevko vých orga ni zá cií, 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. 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.

5. 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 reš-
pekto 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
za bez pe èí vý ber èlen ských príspevkov èle nov od bo ro vých orga ni zá cií for mou zráž-
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0,10 eur 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 su3), 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
subjektom, 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 do miesta
vý ko nu prá ce a spä� (ïa lej len „príspe vok“) sa po skyt ne bez predlo že nia dokla dov
vo forme pe òažné ho plne nia raz za rok za mestnancom, kto rým pra covný po mer k
30. no vembru príslušné ho ka lendárne ho ro ka tr vá. Výš ka príspevku sa ur èí 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 na uve de ný úèel v príslušnom ka lendárnom ro ku. Prí-
spe vok sa ne po skyt ne za mestnancom, kto rým vznik ne pra covný po mer k 1. októb-
ru príslušné ho ka lendárne ho ro ka a neskôr, a za mestnancom, kto rí bu dú k 30. no -
vembru na ma terskej do vo lenke ale bo ro di èovskej do vo lenke. Pri sú be hu pra -
covných po me rov ale bo pra covné ho po me ru a štátno za mestna necké ho po me ru sa
príspe vok po skyt ne len raz. Roz poè to vé orga ni zá cie a príspevko vé orga ni zá cie mi -
nis ter stva v spo lu prá ci so so ciálnou ko mi siou a od bo ro vým zvä zom si mô žu do -
hodnú� ïalšie kri té ria na poskytnu tie príspevku.

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 v zne ní na ria de nia mi nis tra
vnútra SR è. 98/2008. 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
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
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.

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 je v kompe tencii šta tu tárne ho or gá nu, pri èom po èet zástupcov za mestná va te -
¾a 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 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 zmys-
le zá ko na Ná rodnej ra dy Slo venskej re pub li ky è. 152/1994 Z. z. o so ciálnom fonde
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ky 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 príspevkov.

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 40 ho dín 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 37 a 1/2 ho di ny týždenne a vo
všetkých zme nách v trojzmennej ale bo nepretrži tej pre vádzke má pra covný èas ma -
xi málne 36 ho dín týždenne.

4. Usta no ve ný denný pra covný èas u za mestná va te ¾a je od 7,30 h do 16,00 h.
V tom to èa se je zahrnu tá aj prestávka na odpo èi nok a je de nie v trva ní 30 mi nút
pod¾a § 91 Zá konní ka prá ce.

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 mestnanco vi je 19,92
eur me saène na jedné ho za mestnanca. Za mestná va te¾ k 1.7.2011 za bez pe èí pre -
po èet uve de nej su my za úèe lom zo sú la de nia s mi ni málnym percentuálnym ná ro -
kom pod¾a Ko lektívnej zmlu vy vyššie ho stupòa uzatvo re nej na rok 2011.

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 aj ïalšie odchodné:

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

b) vo výške dvoch funkèných pla tov za mestnanco vi, kto ré ho pra covné po me ry v
re zorte mi nis ter stva tr va li 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 -

KO LEKTÍVNA ZMLU VA
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

6. Zmluvné stra ny sa do hod li, že tvor ba so ciálne ho fon du pod¾a oso bitné ho
predpi su

2)
je od 1.1.2011 vo výške 1,05% zo súhrnu hru bých miezd ale bo pla tov

zúèto va ných za mestnancom na vý pla tu za ka lendárny rok. So ciálny fond sa tvo rí
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.

7. Zmluvné stra ny sa do hod li, že vytvo re ný so ciálny fond bu de rozde le ný
orientaène 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 miest-
ne podmienky 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 rejných 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. 2011
najviac do výš ky 3,15 eur; 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 do hod ne
za mestná va te¾ s príslušným od bo ro vým orgá nom.

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. 2011 vo výške 3,15 eur.

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  mi nis ter stva za rovna kých
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 8.

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. Najme nej 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

KO LEKTÍVNA ZMLU VA
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
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IV.

1) Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 57/2007 o organizačnom poriadku Minis-
terstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

2)
zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992

Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
3) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
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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 pred-
pi sov. Ko lektívna zmlu va je zá väzná pre všet-
kých štátnych za mestnancov roz poè to vých
orga ni zá cií „Úrad mi nis ter stva, Kraj ské riadi -
te¾stvo Po li cajné ho zbo ru Bra ti sla va, Kraj ské
riadi te¾stvo Po li cajné ho zbo ru Tr na va, Kraj ské
riadi te¾stvo Po li cajné ho zbo ru Nit ra, Kraj ské ria-
di te¾stvo Po li cajné ho zbo ru Tren èín, Kraj ské ria-
di te¾stvo Po li cajné ho zbo ru Ži li na, Kraj ské riadi -
te¾stvo Po li cajné ho zbo ru Ban ská Bys tri ca, Kraj -
ské riadi te¾stvo Po li cajné ho zbo ru Ko ši ce, Kraj -
ské riadi te¾stvo Po li cajné ho zbo ru Pre šov, (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 službe“), zá ko na
è. 311/2001 Z. z. Zá konník prá ce v zne ní ne -
skorších predpi sov (ïa lej len „Zá konník prá ce“)
okrem štátnych za mestnancov a slu žob ných
úra dov v pô sobnosti pre zí dia Ha siè ské ho a zá -
chran né ho zbo ru, 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 podmienkach
Mi nis ter stva vnútra Slo venskej re pub li ky (ïa lej
len „mi nis ter stvo“) štátny mi za mestnanca mi a to
bez oh¾a du na ich príslušnos� k odbo rom. Tou to
zmlu vou sa upra vu jú vzá jomné vz�a hy zmluv-
ných strán, štátno za mestna necké právne vz�a -
hy, odme òo va nie štátnych za mestnancov 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 „od bo ro vý
zväz“), je ho or gá ny a základné orga ni zá cie za
oprávne ných predsta vi te ¾ov štátnych za -
mestnancov pri ko lektív nom vy jedná va ní so slu -
žobný mi úradmi a uzná va prá va odbo rov vyplý -
va jú ce z plat ných pra cov no–práv nych predpi sov
a tejto ko lektívnej zmlu vy.

2. Slu žobný úrad po skyt ne štátne mu za -
mest nanco 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 prísluš-
né 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
príspevkov.

Èlá nok III.
Štátno za mestna necké právne vz�a hy

1. Slu žobný èas štátne ho za mestnanca je 40
ho dín týždenne. 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 v dvoj zmennej pre vádzke, má slu žobný
èas 37 a 1/2 ho di ny týždenne a vo všetkých
zme nách v trojzmennej ale bo v nepretrži tej pre -
vádzke, má slu žobný èas 36 ho dín týždenne.

2. Usta no ve ný denný slu žobný èas v slu -
žobnom úra de je od 7,30 h do 16,00 h. V tom -
to èa se je zahrnu tá aj prestávka na odpo èi nok a
je de nie v trva ní 30 mi nút.

3.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.

4. Vý me ra do vo len ky štátnych za mestnan -
cov 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.

5. 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�.

6. 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. Slu žobný úrad k 1.7.2011 za bez pe -
èí pre po èet uve de nej su my za úèe lom zo sú la de -
nia s mi ni málnym percentuálnym ná ro kom pod -
¾a ko lektívnej zmlu vy vyššie ho stupòa.

7. 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.

8. Do vý be ro vej ko mi sie na vo¾né miesto
štátne ho za mestnanca 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.

2. Mi nis ter stvo predlo ží od bo ro vé mu zvä zu
pre h¾ad a potrebné pod kla dy o èer pa ní mzdo -
vých prostriedkov.

3. Slu žobný úrad po skyt ne štátne mu za -
mestnan co vi odme nu pri do siahnu tí 50 ro kov
ve ku, ak za posledných dva nás� me sia cov ne -
po ru šil slu žobnú dis ci plí nu vo výške:

a) 50 % je ho funkèné ho pla tu pri dåžke
nepretrži té ho trva nia pra covné ho po me ru a štát-
no 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 štát-
no za mestna necké ho po me ru k mi nis ter stvu
najme nej pä� ro kov.

4. 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 a vyššej ko lektívnej zmlu vy vo výške je -
ho funkèné ho pla tu.

5. Slu žobný úrad po skyt ne štátne mu za -
mest nanco 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 ak
za posledných dva nás� me sia cov ne po ru šil slu -
žobnú dis ci plí nu vo výške

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

b) dvoch funkèných pla tov štátne mu za -
mestnan co vi, kto ré ho pra covný a štátno za mest -
na  necký po mer k mi nis ter stvu tr val nepretrži te
najme nej de sa� ro kov a me nej ako pätnás� ro -
kov,

c) troch funkèných pla tov štátne mu za mest -
nanco vi, kto ré ho pra covný a štátno za mest na -
nec ký po mer k mi nis ter stvu tr val nepretr ži te naj -
me nej pätnás� ro kov.

6. Slu žobný úrad štátne mu za mestnanco vi
pri skon èe ní štátno za mestna necké ho po me ru z
dô vo dov, kto ré sta no vu je zá kon a na zákla de
kto rých vzni ká ná rok na od stup né po skyt ne
ïalšie od stup né nad roz sah usta no ve ný v § 53
zá ko na o štátnej službe vo výške je ho jedné ho
funkèné ho pla tu.

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

Èlá nok V.
So ciálna oblas�

1. Zmluvné stra ny sa do hod li, že tvor ba so -

ciálne ho fon du pod¾a oso bitné ho predpi su1) je
od 1.1.2011 vo výške 1,05% zo súhrnu hru bých
miezd ale bo pla tov zúèto va ných za mestnancom
na vý pla tu za ka lendárny rok. So ciálny fond sa
tvo rí spo loène za za mestnancov v štátno za -
mest na neckom po me re, za za mestnancov pri
vý ko ne prá ce vo ve rejnom záujme a za prísluš-
ní kov Po li cajné ho zbo ru.

2. Zmluvné stra ny sa do hod li, že vytvo re ný
so ciálny fond bu de rozde le ný orientaène 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.
3. Najme nej 30 % z vytvo re né ho so ciálne ho

fon du sa vyèle ní na stra vo va nie štátnych za -
mestnancov. Tam, kde vyèle ne né prostriedky
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 2 do výš ky 0,10 eur
rovna ko vo všetkých for mách stra vo va nia.

4. 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� (ïa lej len „príspe vok“) sa po skyt -
ne bez predlo že nia dokla dov vo forme pe òažné -
ho plne nia raz za rok za mestnancom, kto rým
štát no za mestna necký po mer k 30. no vembru
príslušné ho ka lendárne ho ro ka tr vá. Výš ka
príspevku sa ur èí pod¾a cel ko vé ho po è tu za -
mest  nancov a cel ko vé ho ob je mu fi nanèných
pros triedkov so ciálne ho fon du vytvo re né ho na
uve de ný úèel v príslušnom ka lendárnom ro ku.
Prís pe vok sa ne po skyt ne štátnym za mest -
nancom, kto rým vznik ne štátno za mestna necký
po mer k 1. októbru príslušné ho ka len dárne ho
ro  ka a neskôr, a za mestnancom, kto rí bu dú k
30. no vembru na ma terskej do vo lenke ale bo ro -
di èovskej do vo lenke. Pri sú be hu štátno za mest -
na necké ho a pra covné ho po me ru sa príspe vok
po skyt ne len raz. Roz poè to vé orga ni zá cie a prí-
spevko vé orga ni zá cie mi nis ter stva v spo lu prá ci
so so ciálnou ko mi siou a od bo ro vým zvä zom si
mô žu do hodnú� ïalšie kri té ria na poskytnu tie
príspevku.

5. 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 príslušná 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.

6. 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 bežné 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.

7. 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.

8. 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 príspevkov zo so -
ciálne ho fon du. Rozhodnu 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 rozhodnu 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.

9. Šta tu tárny or gán slu žobné ho úra du 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 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.

10. 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 v zne ní na ria de nia mi nis tra vnútra SR è.
72/1999.

11. Slu žobný úrad 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 bý va lých štátnych
za mestnancov – nepra cu jú cich dô chodcov, kto -
rí odišli na dô cho dok z mi nis ter stva za rovna -
kých podmie nok ako pre ostat ných štátnych za -
mestnancov.

12. Pri sprostredko va te¾skej forme stra vo va -
nia (gastro lístky) bu de no mi nálna hod no ta strav-
né ho lístka od 1. 1. 2011 vo výške 3,15 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 lístka od 1.
1. 2011 najviac do výš ky 3,15 eur. Konkrétnu
no mi nálnu hod no tu strá ve né ho lístka si do hod -
ne za mestná va te¾ s príslušným od bo ro vým
orgá nom.

13. Štátne mu za mestnanco vi, kto rý po žia da
slu žobný úrad 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 stra vo va nia (bod
12).

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

15. Slu žobný úrad umož ní štátnym za mest -
nancom 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 rekreaè -
ných za ria de niach mi nis ter stva for mou rekreaè -
ných 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 re kreaè -
ných 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
od bo ro vé ho zvä zu.

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� najneskoršie do 15 dní od do ru èe nia pí -
somné ho ná vr hu.

2. Krajskí riadi te lia PZ a predse do via kraj -
ských rád od bo ro vé ho zvä zu sa splno mocòu jú,
aby si for mou do dat ku k tejto zmlu ve upra vi li
špe ci fické podmienky vy ko ná va nia štátnej služ -
by.

3. 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.

4. 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 padných práv-
nych nástupcov zmluvných strán.

5. Ko lektívna zmlu va sa uzatvá ra na obdo bie
do 31. 12. 2011. 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 2011
zmluvné stra ny

Mi nis ter stvo vnútra Slo venskej re pub li ky zastú pe né Marce lom Kli me kom, ve dú cim slu žobné ho úra du, kraj ské riadi te¾stvá Po li cajné ho zbo ru zastú pe né ve dú ci mi
slu žobných úra dov kraj ských riadi te¾stiev Po li cajné ho zbo ru

a
Od bo ro vý zväz po lí cie v Slo venskej re publi ke zastú pe ný Mi rosla vom Litvom, predse dom, kraj ské riadi te¾stvá Po li cajné ho zbo ru zastú pe né predse da mi kraj ských rád

od bo ro vé ho zvä zu 
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 2011

1) zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov



Úra dy skrá te né ho vy šetro va nia
v rám ci no vej reorga ni zá cie

za nikli k 1. ja nuá ru 2011 na ce lom
úze mí Slo ven s ka. So zá ni kom Odde -
le ní skrá te né ho vy šetro va nia za nikli
funk èné za ra de nia príslušní kov PZ,
kto rí na tom to úse ku pra co va li. Pre -
cho dom na obvodné odde le nia PZ sa
všetko zme ni lo a vý ro ky ve de nia po lí -
cie osta li ne naplne ný mi s¾ubmi. Po ve -
re ných príslušní kov Odbo rov skrá te -

né ho vy šetro va nia usta no vi li do funk-
cií Po ve re ných po li cajtov. Niekto by
mo hol po ve da�: veï v po riadku, ná plò
prá ce sa im zme ni la iba èiastoène,
bu dú ro bi� skrá te né vy šetro va nie ïa -
lej, ako do po sia¾, ale pod obvodným
odde le ním. Mo hol, a aj po ve dal. Je tu
však je den há èik. Za ra de ním po ve -
re ných príslušní kov PZ do funkcií
po ve re né ho po li caj ta prišlo k
okliešte niu úko nov trest né ho ko -
na  nia, kto ré mô žu v pro ce se do ka -
zo va nia vy ko na�. Že ne mož né?

Pozri me sa na pro blém z poh¾a du
sú èasnej, platnej le gisla tí vy. V po pi se
slu žobnej èin nos ti Po ve re né ho po li -
caj ta je jedným z bo dov vy ko ná va nie
trest né ho ko na nia v roz sa hu usta no -
ve nom Trest ným po riadkom a inter-
ným aktom riade nia.

Pôjdem te da po po riadku, aby vo
ve ci nevzni kol zby toèný cha os.

Pod¾a usta no ve nia § 10, ods. 8
Trest né ho po riadku, sa po li cajtom na
úèe ly zá ko na ro zu mie:

a) vy šetro va te¾ Po li cajné ho zbo ru, 
b) vy šetro va te¾ colnej sprá vy, ak

ide o trest né èi ny spá cha né v sú -
vislosti s po ru še ním colných predpi -
sov ale bo da òo vých predpi sov v pô -
sobnosti colnej sprá vy, 

c) po ve re ný príslušník Po li -
cajné ho zbo ru,

d) po ve re ný príslušník vo jenskej
po lí cie v ko na ní o trest ných èi noch
príslušní kov ozbro je ných síl, 

e) po ve re ný príslušník Zbo ru vä -
zenskej a justiènej strá že v ko na ní o
trest ných èi noch príslušní kov Zbo ru
vä zenskej a justiènej strá že a v
objektoch Zbo ru vä zenskej a jus -
tiènej strá že aj je ho za mestnancov a
o trest ných èi noch osôb vo vý ko ne
tres tu odòa tia slo bo dy ale bo vo
väzbe, 

f) po ve re ný príslušník Že lezniènej
po lí cie v ko na ní o trest ných èi noch
spá cha ných v obvo de že leznièných
dráh, 

g) po ve re né colné or gá ny, ak ide
o trest né èi ny spá cha né v sú vislosti s
po ru še ním colných predpi sov ale bo
da òo vých pred pi sov v pô sobnosti
colnej sprá vy, 

h) ve li te¾ ná mornej lo de v ko na ní o

trest ných èi noch spá cha ných na tejto
lo di, avšak pod¾a usta no ve nia § 10,
ods. 10 Trest né ho po riadku sa po li -
cajtom na úèe ly zá ko na ro zu mie aj
príslušník Po li cajné ho zbo ru, kto rý
nie je vy šetro va te ¾om Po li cajné ho
zbo ru ale bo po ve re ným príslušní kom
Po li cajné ho zbo ru uve de ným v odse -
ku 8 písm. a) a c) v roz sa hu urèe nom
všeo becne zá väzným právnym pred-
pi som, kto rý vy dá Mi nis ter stvo vnútra
Slo venskej re pub li ky na vy ko ná va nie
roz hod nu tí, opatre ní a úko nov trest -
né ho ko na nia vo vy šetro va ní ale bo v
skrá te nom vy šetro va ní.

Odkazná právna nor ma sta no vi la,
že Mi nis ter stvo vnútra SR svo jim
všeo becne zá väzným predpi som
upra ví èinnos� týchto príslušní kov /§
10, ods. 10 Trest né ho po riadku/ na
úse ku vy šetro va nia ale bo skrá te né ho
vy šetro va nia. Mi nis ter stvo vnútra SR
èinnos� upra vi lo Vyhláškou è.
648/2008 Z. z. / v sú èasnosti stá le
plat nou/ o roz sa hu vy ko ná va nia roz -
hod nu tí, opatre ní a úko nov trest né ho
ko na nia vo vy šetro va ní ale bo skrá te -
nom vy šetro va ní.

Vy hláš ka usta no vu je, kto ré roz-
hodnu tia, opatre nia a úko ny trest né -
ho ko na nia je oprávne ný vy ko na� prí-
slušník PZ, kto rý nie je vy šetro va te -
¾om ale bo po ve re ným príslušní -
kom PZ vo vy šetro va ní ale bo skrá te -
nom vy šetro va ní. Lo gic ky z uve de né -

ho vyplý va, že reè je o Po ve re nom
po li caj to vi PZ.

Roz hod nu tí, opatre ní a úko nov,
kto ré mô že Po ve re ný po li cajt vy ko -
na� je množstvo, opi so va� všetky
obe rá èi ta te ¾a o èas, spo me nú� je
však tre ba tie, kto ré vy ko na� ne mô že

1) vy da� uzne se nie o za èa tí trest -
né ho stí ha nia ak sám ne vy ko nal
žiadny ne od klad ný, neopa ko va te¾ný
ale bo zais�o va cí úkon

2) zadrža� zá sielku, vy ko na� zá -
me nu ob sa hu zá sie lok, otvo ri� zá -
sielku

3) pribra� do ko na nia znalca ale bo
zna leckú orga ni zá ciu

4) na ria di� prehliadku a pit vu
màtvo ly

5) vy ko na� vy šetro va cí po kus, vy -
ko na� hla so vú skúšku

6) vy da� uzne se nie o vzne se ní
obvi ne nia, predvo la� obvi ne né ho,
predvies� obvi ne né ho, zadrža� obvi -
ne né ho, vy ko na� aký ko¾vek pro cesný
úkon s obvi ne ným a ïalšie z èo ho
vyplý va, že vy ko na nie týchto ostá va
na vy šetro va te ¾o vi a po ve re nom
príslušní ko vi PZ, èo je v ko neènom
dôsledku uve de né i v § 202 ods. 2
Trest né ho po riadku.

Vy jadre nia niekto rých „kompe -
tentných“ nadria de ných sú priam za -
rá ža jú ce. Po va žo va� po ru šo va nie
Ústa vy SR, zá ko na, vy hláš ky a na ria -
de ní MV SR za „ba na litku“ svedèí o
ich právnom po ve do mí. Tvá ria, že ich
sa to ne tý ka a z¾ahèu jú vzniknu tú si -
tuá ciu, miesto rieše nia pri ná ša jú ce ho
odstrá ne nie pro tiprávne ho sta vu ne -
ustá le h¾a da jú a na chádza jú vý ho -
vorky ne ma jú ce opo ru v platnej le -
gisla tí ve. Svo je tvrde nia opie ra jú o
na ria de nia Mi nis tra vnútra SR, zá -
merne však z kon tex tu vy be ra jú usta -

no ve nia podpo ru jú ce tvrde nia, že
všetko je v úplnom po riadku a niè ne -
zá kon né sa ne de je. Na otáz ky, pre èo
sú bý va lí po ve re ní príslušní ci usta -
no vo va ní do funkcií po ve re ných
po li cajtov, argu mentu jú zá ni kom
funkcie po ve re né ho príslušní ka po
zru še ní Úra dov skrá te né ho vy šetro -
va nia, ale opak je prav dou.

Sa mot né Na ria de nie MV SR è.
71/2010 sa o funkciu po ve re né ho
príslušní ka opie ra v èl. 4, ods. 2, v
podmienkach PZ te da tá to funkcia
ne za nik la. Je nezna los� podzá kon -
ných no riem zo stra ny nadria de ných
v po riadku?

Mys lím, že po lo že né otáz ky sto ja
na za mysle nie. Ako mož ný pro ti klad
dru hej èasti otáz ky uveï me Zá kon
NR SR è. 171/1993 Z. z. o Po li caj -
nom zbo re, kto rý de fi nu je úlo hy po li -
cajné ho zbo ru, kde jed nou z vy -
medze ných úloh po li cajné ho zbo ru je
vy ko ná va nie vy šetro va nia trest ných
èi nov a skrá te né ho vy šetro va nia
trest ných èi nov, pri èom vy ko ná va nie
vy šetro va nia a skrá te né ho vy šetro va -
nia sa od ka zu je na Trest ný po ria dok,
kde, ako sme sa dozve de li, vzni kol
pro blém. Zá kon o Po li cajnom zbo re
spo mí na spô sob vy ko ná va nia vy -
šetro va nia a skrá te né ho vy šetro va nia
a rovna ko sa odvo lá va na Trest ný
po  ria dok a je ho usta no ve nia. Kto sa
ro zu mie príslušní kom po li cajné ho
zbo ru pod¾a usta no ve nia § 10 ods.
10 Trest né ho po riadku, to už istotne
viete a rovna ko viete, že roz sah úloh
bol po ve re né mu po li caj to vi ur èe ný.
Interná le gisla tí va, vy da ná vo vz�a hu
k úlo hám po ve re né ho po li caj ta, však
ne pa mä tá na usta no ve nia Trest né ho
po riadku a taktiež si vzá jomne pro ti -
re èí. (ad re sa v re dakcii)

Rád by som do rub ri ky Ná -
zor prispel svo jím poh¾a -

dom a zá ro veò by som rád po lo -
žil pár otá zok kompe tentným, tý -
ka jú cich sa pre cho du skrá te né -

ho vy šetro va nia pod obvodné
odde le nia a najmä hodno te nia a
za ra ïo va nia príslušní kov PZ v
rám ci vy šetro va nia do pla to vých
tried /PT/, na ko¾ko ne chá pem,
kto a ke dy ur èil ten to sys tém.
Ne bo lo by vhodnejšie ke by ce lé
vy šetro va nie patri lo pod je den
úrad vy šetro va nia? Chcem sa
spý ta�, aký je rozdiel v postu pe v
trestnom ko na ní pri vy šetro va ní
a skrá te nom vy šetro va ní, keï –
pri istom zjed no du še ní a najmä
pri na šej apli kaènej pra xi – ten
istý po li cajt, obhajca, sudca, ob-
vi ne ný, poško de ný ako aj iné
oso by v trestnom ko na ní sa ria-
dia jedným a tým istým zá ko -
nom? Sú iné prá va strán v trest-
nom ko na ní v pro ce se skrá te né -
ho vy šetro va nia ale bo vy šetro -
va nia? Mys lím si, že sa ne dá vy -
šetro va nie po va žo va� za me nej
cen né ale bo me nej ná roè né
tým, že horná hra ni ca trestnej
sadzby u pre èi nov pri skrá te nom
vy šetro va ní je 3 ro ky, na ko¾ko v
konkrétnych prí pa doch to
poško de né ho, obvi ne né ho a ich
právnych zástupcov vô bec ne -
zau jí ma a sna žia sa uplatni� svo -
je ná ro ky a prá va ta kým istým
spô so bom, ako by to bo lo v prí -
pa de vy šetro va nia, kde horná

hra ni ca 3 ro ky prekra èu je.  Ako
je to mož né, že u vy šetro va te ¾a
sa po ža du je vy so ko škol ské
vzde la nie II. stupòa, je za ra de ný
do 6 PT a skrá te né vy šetro va nie

mô že vy ko ná va� po li cajt za ra de -
ný do 2 PT so základným po li -
cajným vzde la ním resp. v 4 PT?
Pra cu je vy šetro va te¾ s iný mi
¾uïmi, pod¾a iných zá ko nov, v
inom pro ce se? Do zo ru jú snáï
skrá te né vy šetro va nie skrá te ní
pro ku rá to ri a obvi ne ných resp.
už ob ža lo va ných sú dia skrá te ní
sudco via, v iných niž ších pla to -
vých trie dach? Nie, to iba na po -
lí cii niekto ur èil hod no tu a hra ni -
cu vy šetro va nia. Je výsme -
chom, že niekto sta no vil, že na

skrá te né vy šetro va nie posta èu jú
ta bu¾ko vé miesta v 2 PT, o kto ré
ne má nik záujem, na ko¾ko ani v
základnom princí pe nie je do-
drža ný ka riérny po stup. Ne do -
chádza týmto k diskri mi ná cii prí-
slušní kov PZ vy ko ná va jú cich
skrá te né vy šetro va nie v týchto
pla to vých trie dach? /viï príklad
sudco via SR/ ?

Ak pre be rá me skú se nosti a
zvyk los ti z iných kra jín, tre ba
h¾a die� na to ako fun gu je ce lý
sys tém, a nie len èas� tohto sys -
té mu, kto rým je hodno te nie.

(me no au to ra v re dakcii)
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Di le ma: po ve re ný po li cajt verzus po ve re ný príslušník PZ

V èom je skrá te né vy šetro va nie skrá te né?

Na úvod je potrebné po ve -
da�, že od 1. 1. 2011 prešlo
skrá te né vy šetro va nie pod
obvodné odde le nia Po li cajné -
ho zbo ru iba v šty roch kra joch
a to: Bra ti sla va, Nit ra, Tren èín
a Ban ská Bys tri ca. Ostatné
kra je ten to mo del pozna jú a
fun gu je u nich už nieko¾ko ro -
kov.

Všeo becne ne mož no konkrét-
ne pro blé my pra xe vo vy šetro va -
ní pri pí sa� na vrub zlej le gisla tí vy,
z väèšej èasti sa ich vý skyt odví -
ja od schop nos tí nadria de ných
základných útva rov. Je na nich,
aby za bez pe èi li zá konnos� a
efekti vi tu fungo va nia vy šetro va -
nia (zahàòa aj skrá te né vy šetro -
va nie). Po va žu je me za potrebné
uvies� na pra vú mieru nieko¾ko pi -
sa te ¾om èlán ku nesprávne inter-
pre to va ných usta no ve ní Trest né -
ho po riadku a interných aktov ria-
de nia. Zá sadne ne súhla sí me s
vy jadre ním, ci tu jem: „Za ra de ním
po ve re ných príslušní kov PZ do
funkcií po ve re né ho po li caj ta pri-
šlo k okliešte niu úko nov trest né -
ho ko na nia, kto ré mô žu v pro ce -
se do ka zo va nia vy ko na�.“

Pod¾a èl. 32 na ria de nia pre zi -
den ta Po li cajné ho zbo ru è.
17/2008 o èin nos ti základných
útva rov služ by po riadko vej po lí cie
Po li cajné ho zbo ru v zne ní ne -
skorších predpi sov (ïa lej len „N
P PZ è. 17/2008“) star ší re fe rent
– po ve re ný po li cajt, re fe rent špe -
cia lista – po ve re ný po li cajt a re fe -
rent – po ve re ný po li cajt vy ko ná va
sa mostatne trest né ko na nie v
roz sa hu usta no ve nom oso bitným
predpi som, te da prísluš ný mi
usta no ve nia mi Trest né ho po -
riadku upra vu jú ci mi skrá te né vy -
šetro va nie (tam ne mož no za hrnú�
vý kla do vé usta no ve nie § 10 tohto
zá ko na) a interným aktom riade -
nia, te da príslušný mi usta no ve nia

na ria de nia mi nis tra vnútra Slo -
venskej re pub li ky è. 175/2010 o
vy medze ní príslušnosti útva rov
Po li cajné ho zbo ru a útva rov Mi -
nis ter stva vnútra Slo venskej re -
pub li ky pri odha ¾o va ní trest ných
èi nov, pri zis�o va ní ich pá cha te ¾ov
a o postu pe v trestnom ko na ní.

Okrem uve de né ho or ga ni zu je
re fe rent, star ší re fe rent a re fe rent

špe cia lista – po ve re ný po li cajt
svo ju èinnos� tak, aby bo la v èo
najväèšej miere za bez pe èe ná
úplnos�, rýchlos� a hospo dárnos�
trest né ho ko na nia a zodpo ve dá
za stav, kva li tu a úro veò trest né -
ho ko na nia u vlastných vy šetro -
va ných ve cí.

Z vyššie uve de né ho fak tic ky
vyplý va, že re fe rent, star ší re fe -
rent a re fe rent špe cia lista – po ve -
re ný po li cajt vy ko ná va skrá te né
vy šetro va nie ako po ve re ný prí-
slušník Po li cajné ho zbo ru.

Nie je nám zrejmé, ako pi sa te¾
èlán ku dospel k zá ve ru, že re fe -
rent, star ší re fe rent a re fe rent
špe cia lista – po ve re ný po li cajt
ako po jem ur èe ný iba pre úèe ly
vyššie ci to va né ho N P PZ è.
17/2008 je vlastne po li cajtom v
zmysle § 10 ods. 10 Trest né ho
po riadku, kto rý má roz sah pô -
sobnosti opro ti vy šetro va te ¾o vi a
po ve re né mu príslušní ko vi Po li -
cajné ho zbo ru zú že ný vyhláškou
Mi nis ter stva vnútra Slo venskej
re pub li ky è. 648/2008 Z. z.

Vý klad na èrt nu tý pi sa te ¾om
èlán ku ne má žiadnu opo ru v
platnej právnej úpra ve a je èí rou
špe ku lá ciou, kto rú by bo lo mož -
né, nadne se ne, ozna èi� za „ší re -
nie poplašnej sprá vy“.

Okrem vyššie uve de né ho po -
va žu je me za potrebné pri po me -

nú�, že skrá te né vy šetro va nie sa
od vy šetro va nia lí ši. Sa mot né
ozna èe nie „skrá te né vy šetro va -
nie“ na po ve dá, že niekto ré po stu -
py, kto ré má po ve re ný príslušník
Po li cajné ho zbo ru èi vy šetro va te¾
Po li cajné ho zbo ru k dispo zí cii,
sú, resp. ma li by by� jedno duch -
šie v po rovna ní s vy šetro va ním.

Pri skrá te nom vy šetro va ní sa
má výsluch svedka vy ko na� iba
vte dy, ak ide o neopa ko va te¾ný
ale bo ne od klad ný úkon, prí padne
ide o svedka, kto rý bol osobne
prí tomný pri pá cha ní trest né ho èi -
nu, v ostat ných prí pa doch po ve -
re ný príslušník Po li cajné ho zbo ru
ale bo vy šetro va te¾ Po li cajné ho
zbo ru vy žia da iba vysvetle nie, o
kto rom spí še zá znam.

Hlavnou úlo hou po ve re né ho
príslušní ka Po li cajné ho zbo ru a
vy šetro va te ¾a Po li cajné ho zbo ru
v skrá te nom vy šetro va ní je vyh¾a -
da� a za bezpe èi� dô ka zy, aby
moh li by� vy ko na né v ïalšom ko -
na ní, o èom uro bí zá znam.

Ne mož no opo me nú� ani fakt,
že po ve re ný príslušník Po li cajné -
ho zbo ru do ku men tu je „najme nej
zá važ né“ trest né èi ny, resp. pre -
èi ny, za kto ré mož no ulo ži� trest
odòa tia slo bo dy s hornou hra ni -
cou trestnej sadzby nepre vy šu jú -
cou tri ro ky.

Napriek vyššie uve de né mu
ne mož no ne súhla si� s ná zo rom
pi sa te ¾a èlán ku, že skrá te né vy -
šetro va nie vy ko ná va né po ve re -
ný mi príslušníkmi Po li cajné ho
zbo ru je rovna ko zodpo vednou a
ná roè nou prá cou ako do ku men -
to va nie trest ných èi nov vy šetro -
va te¾mi Po li cajné ho zbo ru, a pre -
to by ju ma li vy ko ná va� kva li fi ko -
va ní príslušní ci Po li cajné ho zbo -
ru, kto rí ma jú prá vo by� pri me ra -
ne fi nanène ohodno te ní.

ÚKP PPZ

Au tor kri ti ky sa mý li!



Or gá ny èin né v trestnom ko na -
ní (po li cajt a pro ku rá tor) sú po vin -
né ko na� tak, aby ne po ru ši li prá -
vo na pre ro ko va nie ve ci bez zby -
toèných prie �a hov, ga ran to va -
né èlánkom 48 ods. 2 Ústa -
vy SR. Aj napriek to mu sa
stre tá va me s prí padmi,
keï v dôsledku ne èin nos ti
ale bo nesprávnej èin nos ti
orgá nov èin ných v trest-
nom ko na ní do chádza k
nepri me ra nej dåžke vy -
šetro va nia trestnej èin -
nos ti.

Ju di ka tú ra Ústavné ho sú -
du zby toèné prie �a hy v
trestnom ko na ní po sudzu -
je pod¾a okol nos tí kaž dé -
ho jed not li vé ho prí pa du, pri -
èom prihlia da na zlo ži tos� ve ci,
sprá va nie obvi ne né ho a
(ne)èinnos� or gá nu ko na jú ce ho
vo ve ci. Oso bitná rýchlos� sa mu -
sí za bezpe èi� u osôb stí ha ných vo
väzbe a mla di stvých.

Pod¾a môjho ná zo ru zby toèné
prie �a hy v predsúdnom ko na ní
spô so bu je najmä vy so ká za �a že -
nos� po li cajtov a rozpra co va nos�
ve cí, ne dosta tok potrebných skú -
se ností s no vý mi for ma mi kri mi -
na li ty, ne dodržia va nie le hôt na

skonèe nie vy šetro va nia (skrá te -
né ho vy šetro va nia), ne rešpekto -
va nie zá väzných po ky nov pro ku -
rá to rov po li cajtmi, ne dôsledný do -

zor pro ku rá to rov nad vy šetro -
va ním (skrá te ným vy šetro -
va ním), pod stat né chy by v
pro cesnom postu pe a pod.
Najèastejší mi prí èi na mi

zby toèných prie �a hov sú
pro cesné po chy be nia
spo je né s formálnou ale -
bo ne dosta toènou kon -
tro lou riadia ce ho apa rá tu

orgá nov èin ných v trest-
nom ko na ní pri ply nu los ti
trest né ho ko na nia.

Obmedze niu prie �a hov
pri vy šetro va ní trestnej èin -

nos ti, kto ré od bor ná aj laic -
ká ve rejnos� oprávne ne už dlhší
èas kri ti zu je, sa ve nu je po zornos�
zodpo vedných subjektov, ale do -
te rajšie ak ti vi ty ne zazna me ná va -
jú vý raznejší obrat k lepšie mu.

Napriek to mu, že nie je mož né
odstrá ni� abso lútne prie �a hy v
trestnom ko na ní, pri ich eli mi ná cii
vi dím tieto rieše nia. V apli kaènej
ro vi ne kla diem dô raz na èastejšie
využí va nie niekto rých trestnopro -
cesných inšti tú tov.

V prí pa doch za nedba te¾ných

de liktov sú re zer vy pri vy uží va ní
tzv. zjed no du še né ho skrá te né ho
vy šetro va nia (§ 204 Trest né ho
po riadku), kto ré umož òu je
ukonèe nie trest né ho stí ha nia
obvi ne né ho v prípravnom ko na ní
v le ho te 48 ho dín a je ho odo-

vzda nie spo lu s ob ža lo bou sú du.
Skú se nosti z využí va nia tohto
inšti tú tu v podmienkach Okresnej
pro ku ra tú ry Bra ti sla va II, resp.
Bra ti sla va V nasvedèu jú to mu, že
predsta vu je vý znam ný prostrie -
dok na rieše nie prob lé mov tzv.
pouliènej kri mi na li ty. Napriek po -
stup né mu zvy šo va niu využí va nia
tohto inšti tú tu v poslednom èa se
ne mož no s tým vyslo vi� spo -
kojnos�.

Re zer vy mož no konšta to va� aj
v prí pa de tzv. odklo nov (podmie -
neèné zasta ve nie trest né ho stí ha -
nia, zmier a do ho do va cie ko na -
nie), kto ré umožòu jú vy rie še nie
ve cí mi mo forma li zo va né ho hlav -
né ho po jedná va nia. Sú èasné vý -
sled ky v tejto ob las ti, keï sa pri-
bližne štvrti na trest ných ve cí v
prípravnom ko na ní kon èí od -

klonmi, ne mož no po va žo va� za
dosta toèné. Mo je skú se nosti na -
svedèu jú, že tam, kde sa odklo ny
využí va jú (ob vo dy kraj ských pro -
ku ra túr Ži li na, Tren èín a Tr na va),
lepšie sa za bez pe èu je prá vo na
pre ro ko va nie ve ci bez zby -
toèných prie �a hov. Využí va nie
odklo nov prispie va aj k to mu, že
pro ku rá to ri strá via krat ší èas na
hlavných po jedná va niach a mô žu
sa viac sústre di� na vý kon do zo ru
v predsúdnom ko na ní.

V perso nálnej ro vi ne tre ba
odforma li zo va� sú èinnostné vz�a -
hy medzi po lí ciou a pro ku ra tú rou
a za bezpe èi� pre cíznejšiu riadia cu
a kontrolnú èinnos� ve dú cich pra -
covní kov.

V rám ci ply nu los ti ko na nia ne -
mož no obís� ani pro blém tzv.

brzdia cich praktík (obštrukcií)
obvi ne né ho (obhajcu), kto rý mož -
no rieši� za úèas ti Slo venskej
advo kátskej ko mo ry.

Sú èas�ou prá va na pre ro ko va -
nie ve ci bez zby toèných prie �a hov
je právna isto ta a v širšom kon-
texte právny štát. Zá sa da spra -
vodli vé ho pro ce su vy ža du je
okrem iné ho, aby sa kaž dé mu
do sta lo právnej ochra ny zo stra ny
orgá nov èin ných v trestnom ko -
na ní a sú du. Tú to zá sa du tre ba
vykla da� nielen v prospech obvi -
ne né ho, ale aj v prospech le gi -
tímne ho záujmu štá tu a poško de -
ných.

Jo zef Èentéš, 
pro ku rá tor GP SR

(Prav da, 14. 2. 2011)
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A sú tu za se. Už ko¾ké orga ni -
zaèné zme ny v po lí cii? Je
potrebné však uvies�, že idea a
základný zmy sel orga ni zaèných
zmien od bo ro vý zväz po lí cie hod -
no tí ako zme nu, kto rá ve die k
napåòa niu  a do konca k ešte lep-
šie mu prepra co va niu ka riérne ho
po stu pu po li cajtov.

Je tu však – ale. Ale spo èí va v
tom, že po èia toèný opti mizmus,
nadše nie a entu ziazmus orga ni -
zaèných zmien vystrie da lo rozèa -
ro va nie a skepsa. Pod sta ta je v
tom, že v èa se, keï pí šem tieto
riadky, te da koncom ja nuá ra,
kaž dý pra cu je tak ako do po sia¾.
Zme nil sa iba ná zov útva ru,
avšak sa mot né èin nos ti zosta li.
Je to obdo bie impro vi zá cie prá ce
po li cajtov. Chý ba jú to tiž po pi sy
pra covných èin nos tí no vé ho útva -
ru, t.j. od bo ru kri mi nálnej po lí cie,
kto ré by ma li vy chádza� z orga ni -
zaèných po riadkov. Orga ni zaèné
po riadky by ma li za se odrá ža�
ideu a zá mer no vých èin nos tí po -
li cajné ho zbo ru. To to všetko je
však po sta ve né ako si na opak.
Najprv tu bo li ta bu¾ky v ši be -
nièných termí noch a až po tom,
po biede, do šlo k orga ni zaèným
po riadkom, kto ré však neodrá ža -
jú niè no vé. Pra cov ní ci bý va lej
„kri mi nál ky“ a vy šetro va te lia pra -
cu jú tak ako do konca ro ku 2010.
Je prav dou, že na úrov ni „kraj“ už
nie sú vy šetro va te lia tak ako bo li
do po sia¾ a aj po è ty na „kri mi -
nálke“, bo li zní že né a ich èinnos�
sa už ube rá za tia¾ „iba“ domnie -
va jú cim sa a impro vi zu jú cim
sme rom. Po li cajt si však už za tie
ro ky zvy kol impro vi zo va� vo svo -
jej pro fe sio nálnej èin nos ti, vzh¾a -
dom k svo jej eru do va nosti a
entu ziazmu po li cajnej prá ce, èo

sa ne od ra zi lo na výsledkoch je ho
èin nos tí vo vz�a hu k ob èa no vi.
Vyvstá va tu otáz ka, pre èo je to
tak, pre èo sa všetko ro bí na
poslednú chví ¾u, keï na stra ne
dru hej èin nos ti v sú vislosti s
orga ni zaèný mi zme na mi, sú ši be -
niène termí no va né z úrovne mi -
nis ter stva, resp. pre zí dia, sme -
rom ku kraj ským riadi te¾stvám.
Kraj ské riadi te¾stvá ši be nièné ter -
mí ny ta kých zá važ ných orga ni -
zaèných zmien splnia a je to
obdo bie – zvý razòu jem – dvoch –
troch dní. Avšak po tom na sta ne
úplne ti cho. Ti cho pred búrkou –
aj me siac – z úrovne mi nis ter -
stva, resp. pre zí dia. Sna ží me sa
po cho pi�, že na mi nisterstve ana -
ly zu jú a zo sú la ïu jú všetky ná vr -
hy. No keï sa to už všetko tak
ana ly zo va lo a zo sú la ïo va lo, pre -
èo pra cov ní ci kri mi nálnej po lí cie,
kto rí už ma jú vzde la nie dru hé ho
stupòa, ne bo li hneï za ra de ní do
funkcie vy šetro va te¾ èa ka te¾? Bo li
za ra de ní do troj ky, resp. štvorky
pla to vej trie dy na no vom odbo re
kri mi nálnej po lí cie a vy ko ná va jú
ta kú istú èinnos� ako do konca ro -
ka 2010. Chý ba tu aká si pružnos�
a fle xi bilnos� imple mentá cie, zdô -
razòu jem dob rej idey orga ni -
zaèných zmien do pra xe. Po li -
cajtom neostá va niè iné, ako iba
impro vi zo va� na teore tickú ideu,
bez vzo ro vých po pi sov pra -
covných èin nos tí pra covní kov no -
vé ho od bo ru kri mi nálnej po lí cie
na úrov ni kraj a okres. Mys lím si,
že ak ta ký to – a za se zdô razòu -
jem, dob rý – zá mer orga ni zaè -
ných zmien pri šiel z mi nis ter stva,
resp. pre zí dia, tak aj z týchto
útva rov by bo lo vhod né, aby pri-
šli vzo ro vé po pi sy pra covných
èin nos tí, kto ré by sa da li rozpra -
co va� na úrov ni kraj ské ho riadi -
te¾stva a okresné ho riadi te¾stva.
Tak to by bo li uni fi ko va né, tieto
èin nos ti na všetkých kraj ských

riadi te¾stvách a okresných riadi -
te¾stvách a o to vlastne ide. No
za tia¾ je to iba obdo bie impro vi zá -
cie èin nos tí kaž dé ho útva ru na
vlastné podmienky. Som však
op ti mis ta a ve rím, že už èosko ro
dôjde k sku toèné mu a reálne mu
naplne niu ideí a zá me ru orga ni -
zaèných zmien.

Mgr. Pe ter Le der,
predse da Krajskej ra dy OZP

v Pre šo ve

Dòa 18. 01. 2011 v ran ných ho di nách nás 
ná hle, bez rozlú èe nia na vždy opus til náš 

ko le ga a pria te¾ 
nad po ru èík Pe ter KO �UCH 

(nar. 10. 03. 1964, otec šty roch de tí )
Èes� je ho pa miatke!

ORPZ OKP Svidník

Posledná rozlúèka

Glo sa o so li da ri te

Miesto: obec na chu -
dobnom Ho rehro ní, opra vovòa
obu vi. Na obslú že nie èa ka lo
len pár ¾u dí. Na rad pri šiel
mla dý, štíhlo pô so bia ci chla -
pík. Vy tia hol z ige litky ko že ný
opa sok a po pro sil staršiu
usmie va vú pa ni za pultom, èi
by mu moh li uro bi� do opaska
dve pekné dierky, potre bu je
ho zú ži�, te da „me nej“. „Jas né,
na poèka nie,“ ubez pe èi la ho
te ta. Išla za plen tu, bo lo po èu�
dve buchnu tia kla di vom, a už
mu opa sok po lo ži la na pult.
„Èo som dlžný?“ pý tal sa mla -
dý muž. Pra covníèka vi dieckej
opra vovne s hrdým úsme vom
vy hlá si la: „U nás sa za u�a ho -
va nie opaskov ne pla tí!“ 

(er)

Obdo bie orga ni zaèných zmien – obdo bie impro vi zá cie?

OZP v SR sa pres�a ho val o dve poscho dia nižšie. Na návšte vu
OZP sa do sta ne te tak ako predtým cez vchod zo Si bírskej uli ce a
krí žom cez dvor do dve rí, kto ré zdo bí znak OZP. Hneï za dve ra mi
na prí ze mí vpra vo nás urèi te nájde te.

Podmienky na získa nie zbroj -
né ho preu ka zu by sa ma li
sprísni�. Kaž dý žiada te¾ o zbrojný
preu kaz sa bu de mu sie� podro bi�
vy šetre niu kli nickým psy cho ló -
gom. Tú to po vinnos� ma li doteraz
iba mla dist ví, kto rí žiada li o
zbrojný preu kaz na športo vé úèe -
ly. Vy šetre nie bu de po vin né aj pri
vy da ní no vé ho zbroj né ho preu ka -
zu. Vyplý va to z no ve ly zá ko na o
zbra niach a stre li ve, kto rou sa
bu de par la ment opä tovne zaobe -
ra� v marci.

Platnos� zbroj né ho preu ka zu
sa skrá ti z 10 na 5 ro kov. Všetky
zbrojné preu ka zy vy da né do 31.
de cembra 2010 bu dú pla ti� do
31. de cembra 2015, ak do ba
plat nos ti neuply nie skôr. Žiada te -
lia o vy da nie no vé ho preu ka zu, v
prí pa de kto rých do šlo ku skrá te -
niu do by plat nos ti, bu dú oslo bo -
de ní od správne ho po plat ku.

No ve la obmedzu je držbu a
použí va nie sa mo èinných a sa mo -

na bí ja cích palných zbra ní, kto ré
bo li konštrukène odvo de né ale bo
upra ve né zo sa mo èinnej zbra ne
/sa mo pal/. Tieto zbra ne sa ne bu -
dú môc� drža� ani na zbe ra te¾ské
úèe ly. No ve la zá ko na však ne za -
siahne do už na do budnu tých
vlastníckych práv drži te ¾ov ta -
kýchto zbra ní a umož ní ich držbu
aj po úèin nos ti no ve ly. Športo ví
strelci však bu dú po vin ní usklad-
ni� ta ké to zbra ne u drži te ¾ov
zbrojnej li cencie sku pi ny D ale bo
E, kto rí ma jú oprávne nia na
úscho vu ta kýchto zbra ní.

Ná vrh no ve ly tiež pre ci zu je
niekto ré po vin nos ti drži te ¾ov
zbroj né ho preu ka zu za úèe lom
efektívnejšej kon tro ly na úse ku
zbra ní a stre li va. Expli citne sa
napríklad usta no vu je po vinnos�
umožni� vstup orgá nov do zo ru do
obydlia za úèe lom kon tro ly ulo že -
nia zbra ní.

(10.2.2011, TO KMV)

No vý zá kon o zbra niach a stre li ve
v marci zno va do par la men tu

J. Èentéš o prie �a hoch pri vy šetro va ní

UPO ZORNE NIE!

Uzávierka na sle du jú -
ce ho èísla bude 14. mar -
ca 2011

Redakcia     

OZP sa pres�a ho val!



Keï sme v OZP za èí na li s
myšlienkou plnšie využi� mož nos -
ti dvojpercentnej adresnej da ne,
mo ti vo va lo nás najmä to, že ve ¾a
cho dí me medzi ¾u dí a vysvet¾u je -
me, pre èo je ve¾mi dô le ži tý so -
ciálny aspekt prá ce od bo ro vé ho
zvä zu. Medzi na mi ži je ve¾mi ve -
¾a ¾u dí, kto rí sú v núdzi a ne do ká -
žu si po môc� vlastný mi si la mi, aj
ke by sa ako ko¾vek sna ži li. Vi dím
to aj pod¾a žiadostí, kto ré pri -
chádza jú zo základných orga ni -
zá cií. A prá ve tu je ob rov ský prie-
stor na pre ja ve nie odbo rárskej
so li da ri ty. Má me priestor, má me
mož nos ti, len ape lu jem na uve do -
me nie si tejto strán ky na šej prá -
ce, na šej zodpo vednosti vo èi
iným. Ty potre bu ješ po môc�
dnes, mož no zajtra bu dem potre -
bo va� po moc ja.

Ve ¾a ¾u dí ani ne tu ší, s aký mi
problé ma mi mno hí na ši èle no via
ale bo ich ro din ní príslušní ci zá pa -

sia, ko¾ko ma jú zdra votných, fi -
nanèných prob lé mov, aké ne -
š�astia do ká žu postihnú� ce lé ro -
di ny a sú od ká za ní sa mi na se ba.

Tak by to ne ma lo by�, sme tu, je
na šou mo rálnou po vinnos�ou po -
môc�. A prá ve možnos� ve no va -
nia dvoch percent zo svo jich da ní
je v sú èasnosti najschodnejšia
ces ta, pre to že ani nášho èle na
ta ká to po moc vlastne niè ne sto jí,

daò odvádza tak èi tak. Je to len
o tro che po zor nos ti, kto rú ve nu je
vyplne niu formu lá ru. Ke by kaž dý
odbo rár z te rajšie ho aktuálne ho
sta vu na šich príjmov odvie dol dve
percentá na je den úèet, v na šom
prí pa de na OZP v SR, sústre di la
by sa su ma, schop ná po môc�
ve¾kej sku pi ne ¾u dí v núdzi.

Ve¾ké mož nos ti
Ne má me preh¾ad, ko¾ko z na -

šich èle nov – sa mozrejme, tú to
možnos� ma jú aj neèle no via OZP,
za mestnanci MV SR – ve nu je
„svo je“ dve percentá na ne ja ký
úèel a ko¾ko z na šich èle nov tú to
možnos� ne vyu ži je, ne chá dve
percentá k dispo zí cii štá tu, aby sa
roz ply nu li v ne doh¾adne. Mys lím
si však, že doteraz tú to možnos�
zïa le ka ne vyu ží va me tak, ako by
sme moh li. Pri tom po èú vam ve ¾a
vo la ní o po moc. Aj te raz má me
na sto le tri ve¾mi bo ¾a vé žiadosti
o po moc trom de �om, kto ré si ne -
mô žu sa mi po môc� a aj keï ich
ro di èia ro bia, èo mô žu, ne do ká žu
sústre di� ta ké prostriedky, kto ré
by im moh li zá sadným spô so bom
zlepši� kva li tu ži vo ta, po môc� im
štu do va�, u¾ahèi� im ži vot ne vi do -
mé ho. Sú tu aj prí pa dy, keï pria -
mo od poskytnu tej lieèby zá vi sí
ich ži vot ako ta ký. Len v ja nuá ri

tohto ro ka zomre li štyria po li caj ti,
ži vi te lia ro dín. Mám tu už žiados�
základnej orga ni zá cie z Tren èí na,
kde 1. ja nuá ra zha sol ži vot 31-
roèné ho po li caj ta. Vdo ve s die�a -
�om osta li úve ry za èer stvo zre -
konštruo va ný prí by tok… Ïalšia
žiados� tlmo èí pros bu ro di èov,
kto rí sa usi lu jú získa� pe nia ze na
zahra niènú lieèbu svo jej rozkoš-
nej dcérky Mi riamky, trpia cej na
spi nálnu musku lárnu atro fiu…

Adresne a transpa rentne
Sú to ¾udsky ve¾mi vážne si -

tuá cie a chce me im po môc�, má -
me na to mož nos ti. Kaž dý, kto sa
roz hod ne ve no va� dve percentá
nášmu od bo ro vé mu zvä zu, má
isto tu, že tieto pe nia ze sa využi jú
ve¾mi konkrétne, adresne, a
najmä ve¾mi transpa rentne, pre -
to že utvo re ná ko mi sia je ga -
ranciou, že kaž dé jed no euro
nájde ad re sá ta, kto rý ho najviac
potre bu je. Mys lím si, že keï idú
pe nia ze štá tu, tak sa tie pe nia ze
jedno du cho stra tia, pri ja tím zá ko -
na o mož nos ti adresne ve no va�
èas� svo jej da ne sa však otvo ril
ob rov ský priestor pre pre ja ve nie
osobné ho posto ja, osobnej so li -
da ri ty.

Je fakt, že sú tu aj iné mož -
nos ti, napríklad so ciálny fond,
zdro je z rôznych zbie rok, kto ré sa

orga ni zu jú miestne, tre bárs z ini -
cia tí vy na šich základných orga ni -
zá cií, ale bo na úrov ni okre sov a
kra jov, ako to mu bo lo vla ni v prí -
pa de po vod ní, keï sa zdro je spá -
ja li pre tých, kto rí bo li v najväèšej
núdzi. Ale tre bárs výsle dok lan -
skej po vodòo vej zbierky nás skla -
mal, èa ka li sme, že na ši èle no via
pre ja via vo èi ko le gom, kto rí bo li
po stih nu tí ži vel nou po hro mou,
ove ¾a väèšiu so li da ri tu. Zno va
pre to mu sím ape lo va� na všet -
kých na šich èle nov aj ostat ných
za mestnancov re zor tu, aby po
po da ní da òo vé ho prizna nia mys -
le li na tých, kto rí potre bu jú ich po -
moc, aby neosta li ¾a hostajní a
netvá ri li sa, že ich sa ¾udské
neš�astie ko le gov ni ja ko ne do tý -
ka. Nech kaž dý skú si po roz mýš -
¾a�, ako by sa cí til, ke by sa ne -
š�astie pri ho di lo je mu ale bo niek-
to ré mu z je ho dra hých blízkych, a
zra zu by na do bu dol po cit, že
ostal so svo jím neš�astím sám!
Vte dy by si mož no uve do mil, o
èom je odbo rárska so li da ri ta. Raz
ja te be, raz ty mne. Nikto na sve -
te ne vy mys lel lep ší spô sob. Keï
mô žeš po môc� a ne po mô žeš, aj
ty ne sieš vi nu!

La di slav Gra èík, 
podpredse da OZP v SR
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Vá že né ko le gy ne, ko le go via,
Je tu èas, ke dy mô že te roz-

hodnú� o tom, ko mu po mô že te
da ro va ním su my 2 % zapla te nej
da ne zo svo jich príjmov zo zá -
vislej èin nos ti za uply nu lý rok
2010.

Pod¾a § 50 zá ko na o da ni z
príjmov mô že te svojmu miestne
príslušné mu správco vi da ne v prí -
pa de, ak Vám za mestná va te¾ vy -
ko nal roèné zúèto va nie pred -
davkov na daò z príjmov zo zá -
vislej èin nos ti  odvádza ných za
rok 2010, odovzda� vyhlá se nie, v
kto rom uve die te, že su ma do
výš ky 2% zapla te nej da ne sa má
pouká za� Va mi urèe nej právnic-
kej oso be, kto rou je aj Od bo ro vý
zväz po lí cie v SR.

Pre èo prá ve OZP v SR?
OZP v SR po uži je da ro va né fi -

nanèné prostriedky na po moc v
ob las ti so ciálnych istôt bý va lých
príslušní kov PZ a za mestnancov
MV SR, prí padne ich po zosta lých
a si rôt. Tú to možnos� naozaj má -
te – vy uži je te ju, ak da ru je te svo -
je 2% Od bo ro vé mu zvä zu po lí cie
v SR. Mi ni málna su ma je 3.32
eura.

Od bo ro vý zväz po lí cie v SR
ako ne zisko vá, sa mo stat ná, dob-
ro vo¾ná, ne zá vis lá orga ni zá cia
za stu pu je záujmy a oprávne né
prá va svo jich èle nov, ale rovna ko
aj ostat ných za mestnancov Mi -
nis ter stva vnútra SR. Náš so -

ciálny sys tém ne rie ši a ani ne mô -
že rieši� všetky pro blé my, kto ré
po stih li na šich ko le gov a blíz-
kych. Pre to aj tou to for mou chce -
me by� – aj vïa ka Vám – ná po -
moc ní pri as poò èiastoènom
zmierne ní ich so ciálnych �ažkostí.

Od bo ro vý zväz v SR je uve de -
ný na zozna me pri jí ma te ¾ov, kto -
rým sa mô že po diel do výš ky 2%
zapla te nej da ne pouká za� a kto rý
vy dá va No társka ko mo ra Slo -
venskej re pub li ky do 15. ja nuá ra
kaž dé ho ro ka, v kto rom mož no
pri jí ma te ¾o vi tú to su mu pouká za�.

V prí pa de záujmu tla èi vá
potrebné na pouká za nie su my do
výš ky 2% zo svo jich da ní zo zá -
vislej èin nos ti za rok 2010 nájde -
te aj na we bo vej stránke Od bo ro -
vé ho zvä zu po lí cie v SR. Je to
Potvrde nie o zapla te ní da ne a
Vyhlá se nie o pouká za ní su my.

Po stup kro kov na pouká za -
nie 2% pre za mestnancov, kto -
rí po žia da li svojho za mestná -
va te ¾a o vy ko na nie roèné ho
zúèto va nia zapla te ných pred -
dav kov na daò z príjmov:

1. Po stup pla tí, ak Vám za -
mestná va te¾ vy ko nal roèné zúèto -
va nie zapla te ných preddavkov na
daò. Za mestná va te¾ je po vin ný
uro bi� zúèto va nie do 15. 2. 2011.

2. Po žia dajte za mestná va te ¾a,
aby Vám vy sta vil tla èi vo Potvrde -
nie o zapla te ní da ne

3. Z tohto Potvrde nia si viete

zisti� dá tum zapla te nia da ne a vy -
po èí ta� 2% z Va šej zapla te nej da -
ne – to je ma xi málna su ma, kto rú
mô že te v prospech pri jí ma te ¾a
pouká za�.

4. Pre èí tajte si Pouèe nie na
vyplne nie Vyhlá se nia, kto ré sa
na chádza na dru hej stra ne
Vyhlá se nia.

5. Úda je o Va mi vybra tom pri -
jí ma te ¾o vi OZP v SR sú už uve -
de né v tla èi ve Vyhlá se nie. Zvyš-
né úda je spo lu so su mou, kto rú
mu chce te pouká za�, je potrebné
doplni�.

6. Obe tieto tla èi vá, te da
Vyhlá se nie spo lu s Potvrde ním,
do ruète do 30.04.2011 na da òo vý
úrad pod¾a Vášho bydliska.

7. Da òo vé úra dy ma jú 90 dní
od splne nia podmie nok na to,
aby pre viedli Va še 2% v pro-
spech Va mi vy bra né ho pri jí ma te -
¾a.

Po znám ky:

l Do ko lónky ROK sa pí še
2010

l Ten to rok sa obe tieto tla èi -
vá po dá va jú vý luène na da òo vý
úrad pod¾a Vášho bydliska.

l Èís la úètov pri jí ma te ¾ov ne -
potre bu je te, ani ich ni kde
neuvádza te, na ko¾ko pe nia ze na
úèty pri jí ma te ¾ov pre vádza jú da -
òo vé úra dy, nie Vy. Vy pla tí te ce -
lú daò da òo vé mu úra du.

Darujte OZP v SR 2% zo svojej dane! 
Pomôžete kolegom a blízkym!

Dve percentá z da ne otvá ra jú ve¾kú možnos� po môc� kolegom, kto rí to najviac potre bu jú

Keï pa mä táš na ¾u dí v núdzi – to je so li da ri ta
Blí ži sa ter mín, ke dy mô že kaž dý da òovník rozhodnú� o
tom, ako sa použi jú 2 percentá z da ne, kto rú odvádza.
Každo roène sa o po zornos� da òovní kov najmä z nášho
re zor tu uchádza aj Od bo ro vý zväz po lí cie v SR. Dô vo dy,
pre kto ré tak ro bí, priblí žil re dakcii PO LÍ CIA podpredse da
OZP v SR La di slav Gra èík:

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
J A N U Á R   2 0 1 1 

ROZKAZY PREZIDENTA PZ

1. o zriadení komisie na hodno-
tenie poskytovania dotácií

2. ktorým sa ruší rozkaz prezi-
denta Policajného zboru č. 63/2010
o úsporných opatreniach na zníže-
nie výdavkov útvarov Policajného
zboru v znení rozkazu prezidenta
Policajného zboru č. 84/2010

3. o vydaní Ročného plánu hlav-
ných úloh Prezídia Policajného
zboru na rok 2011

4. ktorým sa mení rozkaz prezi-
denta Policajného zboru č. 59/2010
o zriadení špecializovaného tímu

5. o vykonaní streleckej prípravy
príslušníkov Policajného zboru zása-
hovej skupiny úradu boja proti orga-
nizovanej kriminalite Prezídia poli-
cajného zboru a odboru ochranných
služieb Prezídia Policajného zboru

6. o vykonaní  streleckej prípravy
novoprijatých príslušníkov Policajné-
ho zboru útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky

7. o vykonaní streleckej prípravy
príslušníkov Policajného zboru útva-
rov Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky zaradených do I. a II.
výcvikovej skupiny

8. ktorým sa mení rozkaz prezi-
denta Policajného zboru č. 74/2008
o spracúvaní a predkladaní prehľa-
dov o činnosti útvarov služby poriad-
kovej polície Policajného zboru a

vykazovaní výslednosti práce pri
objasňovaní priestupkov orgánmi
Policajného zboru v znení neskor-
ších predpisov

9. ktorým sa mení a dopĺňa roz-
kaz prezidenta Policajného zboru č.
3/2011 o vydaní Ročného plánu
hlavných úloh Prezídia Policajného
zboru na rok 2011

10. o zriadení skúšobných komi-
sií na vykonanie záverečných vyše-
trovateľských skúšok príslušníkov
Policajného zboru

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

1. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného
zboru č. 21/2009 o postupe na
úseku trestnej činnosti mládeže a
trestnej činnosti páchanej na mláde-
ži

2. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného
zboru č. 11/2009 o eliminácii detskej
pornografie zverejňovanej na Inter-
nete

3. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného
zboru č. 16/2008 o organizačnom
poriadku Prezídia Policajného zboru
v znení neskorších predpisov

4. ktorým sa mení nariadenie
prezidenta Policajného zboru č.
1/2004 o cieľovom pátraní v znení
nariadenia prezidenta Policajného
zboru č. 17/2005


