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Diskusné fórum KOZ SR: Daòová reforma a a jej dopady na príjmy obèanov a stabilitu verejných financií

Onávrhuzákonaa¾udskejdôstojnosti…
KonfederáciaodborovýchzväzovSRpripravilanautorok
11.októbra2011vhoteliRegiavBratislaveve¾kédiskusnéfórumnaatraktívnutémuDaòováreformaaajejdopadynapríjmyobèanovastabilituverejnýchfinancií.Inak
povedané:natémusuperhrubejmzdy.Hodinudiskusiev
priamom prenose vysielala TA 3, o úèas na fóre bol
medziodborníkmive¾kýzáujem.

Práve v utorok ráno však
vyhlásením Ivety Radièovej o
spojení „eurovalového“ hlasovaniashlasovanímodôverevláde
vznikla úplne iná situácia, ktorá
mala negatívny dopad v tom, že
na fórum neprišiel ten, koho
všetcinajviacèakali–predkladate¾ návrhu zákona o úprave

HlavnéslovonadiskusnomfóremaliBraòoOndruš,MartinFassmann,RastislavMachunka,Vladimír
Mojša¼ubošPavelka

príjmuzozávislejèinnosti(SHM)
ministerpráce,sociálnychvecía
rodinyJozefMihál.Èelomkauditóriusatakposadili(z¾ava)poslanec NR SR za Smer Braòo
Ondruš, Martin Fassmann z
Èeskomoravskej konfederácie
odborových zväzov, Rastislav
Machunka z Asociácie zamestnávate¾ských združení SR, viceprezidentKOZSRVladimír Mojš
a¼uboš Pavelka zEkonomickej
univerzity. V pléne však sedeli
mnohí ïalší odborníci, prišiel
Ernst Tucher z rakúskej odborovej centrály ÖGB, nechýbala
bývalá ministerka práce, poslankyòa NR SR za Smer Viera Tomanová, prezident KOZ SR Mi roslav Gazdík,predsedaOZKovo Emil Machyòa, poslanec NR
SR za KDH Anton Marcinèin i
Zuzana Macková z Univerzity
Komenského. Diskusiu poèúvali
ajpredsedaOZPvSRMiroslav
Litva apodpredsedoviaLadislav
Graèík aMarián Magdoško. ModerovalredaktorTa3PeterBielik.
Bez konsenzu to nejde
Ako prvý dostal slovo ¼uboš
Pavelka,ktorýzdôraznil,žesdeficitomverejnýchfinanciízápasia
mnohékrajiny,záležínatom,ako
pristúpia ku konsolidácii. Pod¾a
nehojedôležité,abyvládazvolila opatrenia, ktoré sa stretnú so

širokospektrálnou zhodou v spoloènosti,lebo„pokia¾nebudeaje
zameranánaurèitécie¾ovéskupiny, prièom vynecháva èas obyvate¾stva s extrémne vysokými
príjmami, tak potom nenájde celospoloèenskýkonsenzus,stretne
sasapatiouaneprijatím.“Pod¾a
Pavelku musí by reforma prijate¾ná pre všetky vrstvy obyvate¾stva,ktorémajúzdanite¾népríjmy.
Viceprezident Vladimír Mojš
vyslovilpo¾utovanie,žesanafóre nezúèastnil hlavný aktér ministerJozefMihálaneposlalani
nijakého iného predstavite¾a ministerstva. Najviac to asi mrzelo
zástupcuzamestnávate¾ovRastislava Machunku, pretože sa ako
priaznivec návrhu zákona o superhrubejmzdeocitolviac–menej
osamotený zoèi–voèi zástancom
sociálneho štátu. Viceprezident
V.Mojšpripomenul,žekoalíciaa
vláda celý projekt superhrubej
mzdy (SHM) pripravovala v tichosti,dokoncaajvládaprvýkrát
návrh zákona prerokovala bez
predchádzajúceho prerokovania
sodbormi.„Keïsmetozistili,vynútili sme si opakované rokovanie,pripravilismealternatívu,bolaprediskutovanánaministerstve
financií,bolazaslanávšetkýmministromajpredsedomkoalièných
(Pokraèovanienastrane2)

M. Litva: Prosím, aby si koneène všetci otvorili oèi a netvárili sa, že sa ich to nedotýka

Superhrubámzdajenebezpeèenstvompreväèšinuobyvate¾stva

skej základni každého z týchto akosúodbory?Èokeïnebudú,
zväzov.Keïsavrátimekpodsta- èo keï pri tomto tempe úbytku
te, normálne odbory fungujú od- èlenskej základne zaniknú? Kto
spoduhore.KOZtedamusírealizovaprianiaapredstavyvedenia
odborových zväzov, ktoré zasa
Riadite¾stvo hraniènej polície
musia rešpektova nálady a
(RHP) Sobrance spolu so zápredstavyèlenskejzákladne.Tak
kladnouorganizáciouOdborovéby to malo fungova, pokia¾ sú v
poriadku prirodzené korekèné
mechanizmy. KOZ by mala koAjotomsaredakciaPOLÍCIA ktorý sa konal vo štvrtok 20. ordinova,zlaïovaèinnos,zjedrozprávalaspredsedomOdboro- októbra. Ako vnímate súèasnú nocova odbory pri presadzovaní
véhozväzupolícievSRMirosla- situáciu v odboroch zo širšie - záujmov zamestnancov voèi vláho poh¾adu?
vomLitvom.
deazamestnávate¾om.Celýtenl Pán predseda, OZP v SR
Situáciu v Konfederácii odbo- to mechanizmus však nefunguje
je jedným zo stabilizovaných rových zväzov v SR sledujeme tak,akobymal.
èlenských zväzov Konfederá - ve¾mi pozorne, keïže sa aktívne
l Roène teraz strácajú od cie odborových zväzov SR. V zúèastòujeme na jeho èinnosti. bory na Slovensku okolo desa
ho zväzu polície v SR zoriných zväzoch je situácia ove¾a Mnoho¾udíkritizujeKOZateraz percent èlenskej základne. To
ganizovalo dòa 27. sepdramatickejšia, èo otriasa pod - všetci vedia, èo by konfederácia je alarmujúce. Príèin je objektembra2011vporadíuž8.
statou existencie KOZ SR. V malarobi.Položmesivšakotáz- tívne viacero, ale podstata…
odber krvi v spolupráci s
KOZ sú turbulencie, viaceré ku–èotovlastnejeKOZ?Jeto
Namiesto prirodzeného samoNárodnou transfúznou staodborové zväzy majú rôzne dobrovo¾né združenie odboro- èistiaceho mechanizmu u nás
nicouKošice.
predstavy o prioritách a vo vých zväzov. KOZ nemôže by funguje typicky slovenská vlastOtom,žepolicajtomnie
svojej práci volia na dosiahnu - lepšia, než sú zväzy a naopak, nos – frfla, ale niè neurobi,
je ¾ahostajná pomoc tým,
tie svojich cie¾ov vlastné cesty. nemalabybyhoršiaakosúzvä- ohnemchrbátalenpozerám,no
ktorí ju potrebujú, svedèí aj poChýba skutoèná jednota. Tieto zy.TakžeKOZodzrkad¾ujesituá- frfla neprestávam. Kto by však
èet darcov. Do Sobraniec ich
faktory viedli aj k zvolaniu mi - ciu v odboroch. Dianie vo zvä- mal obhajova záujmy zamestprišlo76.Poïakovaniepatríniemoriadneho snemu KOZ SR, zochzasaodrážasituáciuvèlen- nancov? Existuje iná alternatíva,

Slovensko zažíva politické zemetrasenie, ktoré má, èi
chcemealebonie,dopadnacelúspoloènos.Pravicová
vláda svojimi zámermi vážne atakovala sociálne istoty
pracujúcich.Vládasícepadla,aletakakosiposlovensky,
nebezpeèenstvásúmožnooddialené,aleniezažehnané.
Hlavným„strážcom“vtakýchtosituáciáchmajúbyodbory,noodborovápôdanaSlovenskujeuždlhšierozkolísaná.

bude obhajova záujmy zamestnancov? Zamestnávatelia? Vlá(Pokraèovanienastrane4)

V Sobranciach 76 darcov krvi!
len im, ale aj vedeniu RHP
Sobrance a riadite¾om základnýchútvarov,ktoríupravilislužby tak, aby darcom umožnili
èerpavo¾no.Ajtakýmtospôsobomnapåòajúpolicajtizoslovensko–ukrajinskej štátnej hranice
heslo„Pomáhaachráni“vpraxi.

AgnesaKopernická,
hovorkyòaRiadite¾stva
hraniènejpolícieSobrance
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Onávrhuzákonaa¾udskejdôstojnosti…
(Pokraèovaniezostrany1)

stránajdojednotlivýchposlaneckýchklubov.Nášnávrhalternatívy je v tom, že ide úplne iným
smerom.Chceme,abysapodie¾ali tí bohatší oproti chudobným.
Vládny návrh zvýhodòuje vyššie
príjmové skupiny, zadlžuje verejnéfinancie,nemôžemetopodpori,“zdôraznil.
Dôkladná príprava
KukritikepostupuvládyvprípravnomobdobísapridalajRastislavMachunka,ktorýtakistovládevytkol,žekabinetnávrhprerokoval bez predchádzajúceho posúdeniavtripartite.Zdôraznil,že
novela je mimoriadne obsahovo
rozsiahla,zasahujebezmála120
ïalších zákonov a vyžaduje si
spoloèenský aj politický konsenzus,bolobypod¾anehozlé,keby
sa po pár mesiacoch musel zákon znova prerába, pretože zavedenieSHMpredstavujeobrovskénákladyprezamestnávate¾ov
ipreštát.Stabilitapodnikate¾skéhoprostrediajepod¾anehove¾mi
dôležitá.
PoslanecBraòoOndrušpripomenul, ko¾ko mýtov a lží je so
SHM spojených, ministerstvo
nezdôrazòuje, že kasa Sociálnej
poisovnebudepozavedeníSHM
ešte prázdnejšia. „Sociálna poisovòabudúcirokprídeo1,4miliardyeur,ïalšírokovyše1,5miliardyeur.Tojeinštitúcia,oktorejhovoria,žemávážneproblémyaštátjumusízachraòova…“
Modeloznaèilzašialenstvovsociálnej,aleivzdravotníckejsfére,
keïže rovnaký dopad bude ma
tzv. reforma na príjmy zdravotných poisovní. „Reforma je
postavenátak,že¾udiabudúplati vyššie dane, ich využitie ale
nemôžuovplyvni,tosúpeniaze,
ktoré odovzdávajú do rúk politikom.Pritompoistenie,èiužzdravotnéalebodôchodkové,jeslužba,ktorúsiobèanpredpláca,obèan si ju kupuje.“ Zavedenie reformy pod¾a Ondruša „spôsobí
neudržate¾nos terajších systémov a povedie k ïalším opatreniam, ktoré negatívne zasiahnu
¾udí.“
Najväèší obchod
Viera Tomanová v prípade
„chudoby“ Sociálnej poisovne
rovnakoplamenneargumentovalanajmäèíslami.Pripomenula,že
takmerrovnakávládaspustilareformu dôchodkového systému v
roku 2004, ktorá bola postavená
na „totálnej zásluhovosti“. Terajšiareformamápresneopaèný
charakter:„terazidemektotálnej
solidarite, bonus znamená rušenie celého systému sociálneho
zabezpeèenia.“ Do konca roku
2003 v priemere ¾udia platili do
systémudôchodkovéhozabezpeèenia 43,8 roka, muži ešte viac,
èiže ¾udia si naskladali peniaze
nasvojedôchodky.Vroku1998
štátodovzdaldôchodkovýsystém
Sociálnej poisovni s prebytkom,
alereformavroku2004užznamenalavýpadok88,8miliardykorún „v dôsledku nedobre odhadnutých krokov, nedostatoèných analýz, ktoré boli vykonané.“VieraTomanovázdôraznila, že najväèší výpadok príjmov
zaznamenala Sociálna poisovòa

„vïaka“ zavedeniu 2. piliera, kedy do neho išla polovica, teda 9
percent z poistenia, èo predstavovaloroène25miliárdkorún,teraz je to (v korunách) 30 miliárd
korún.
„PeniazezprivatizácieSPPsa
minuli v januári 2010 a dnes tu
mámenovúreformu,ktoráhovorí
o tom, že odtrhneme sociálne
poistenieodmiezd“.Pod¾anejteraz vlastne štát dotuje Sociálnu
poisovòu preto, že polovicu
poistného prevádza ten istý štát
dorúksúkromnéhokapitálu.„Zavedenie 2. piliera považujem za
najväèšíobchodtretiehotisícroèia
prešesspoloèností,pretožeodvod 9 percent znamená umàtvenie 24–30 miliárd korún roène,
ktoréjepotrebnékaždoroènedosypazoštátnehorozpoètu.“„Zavádzameïalšiusekerudosystému,“skonštatovalaapripomenula, že schválením návrhu by došlo k hrubému porušeniu celého
radumedzinárodnýchzmlúv,ktoré sme podpísali aj vo vzahu k
EÚ. „Nerešpektujeme medzinárodné zmluvy! Èo na to hovoria
predkladatelia?“
2. pilier straší
¼ubošPavelkazEkonomickej
univerzitydodal,žeSR má kjúlu
2011 celkový verejný dlh 30 mi-

tízo100euro,zarobenýchpopri
svojom malom plate, 38 percent
daòaodvody,vèistomtedadostaneiba53eur.Alemanažérs
platom 3–tisíc eur zaplatí len 19
percent.
Viceprezident KOZ V. Mojš
pripomenul, že inštitút SHM presúva celú zodpovednos za so-

Diskusnéfórumsastretlosoživýmzáujmomodborníkov
ciálneazdravotnézabezpeèenie
výluène na plecia obèanov zamestnancovanaichpeòaženky.
Reforma zvýhodòuje vyššie príjmovéskupinynaúkornízkycha
jemožnépredpoklada,žedôjde

Zplénadiskutovaliaj(z¾ava)MiroslavGazdík,prezidentKOZ
SR,bývaláministerkapráce,poslankyòaNRSR(Smer)VieraTomanováaaZuzanaMackovázUniverzityKomenského
liárdeur,prièomúrokyzapôžièky
kolíšuaajveurozónesazvyšujú
úrokové sadzby. SR platí 4, 25
percentný úrok, èo sa nikde nezverejòuje,tojeroène1,3miliardyeurlennaúroky.Štátformou
„diskrétnej dotácie“ vyrovnáva
potrebySociálnejpoisovne,pretože parametre 2. piliera boli zle
nastavené. Druhým faktorom sú
nízke mzdy, jedny z najnižších v
EÚ.„Sekera“Sociálnejpoisovne
kseptembruje1,1miliardyeur.
Pavelkauviedolajprepoèetdlhu
najednéhoobyvate¾a.Priemerná
hrubámesaènámzdaje769eur,
ale dve tretiny zarábajú menej
ako je priemer, nezarábajú ani
600 eur mesaène. Po zavedení
SHMbydeficitvsociálnompoistenípredstavoval13,4euramesaène na jedného zamestnanca.
Tieto deficity majú pod¾a vládnej
predstavy zapláta „dohodári“ a
živnostníci, prièom však ide o
nestabilnépríjmyapretietoskupiny by boli zmeny ve¾mi nevýhodné. Príklad: upratovaèka so
400 eurami mesaène zaplatí 19
percentdaòa19percentodvody,
toznamená,ženadohoduzapla-

tantom zamestnávate¾ov a rakúskym odborárom E. Tucherom
rozvinulaajdebataodaòovoma
odvodovom zaažení podnikate¾ov.Našipodnikateliasineustále
sažujúnavysokédaòovo–odvodové zaaženie, prièom však aj
pod¾aOECDjedruhénajnižšiev
eurozóne. ¼uboš Pavelka: „Zob-

kzníženiudynamikyrastumiezd.
Pod¾a tohto modelu èím viac zarábaš,týmplatíšmenšieodvody.
„Nemôže sa deficit Sociálnej
poisovne vykrýva cez daòový
systém,“ podèiarkol a poslanec
Ondruš lapidárne konštatoval:
„Hovoria,ževýpadkypríjmovSociálnejpoisovnebudúsanované
zo štátneho rozpoètu. Naèo to
potom všetko robíme? Sociálna
poisovòa bude stále potrebova
tie isté peniaze, bude potrebné
plátadiery.Hovoríme,akéjenesystémové pláta diery, ale tie
diery zväèšujeme a ideme ich
ešteviacpláta?“
Systémová nespravodlivos
V diskusii odznel celý rad
argumentov, ktoré presvedèivo
dokumentujúvážnedopadySHM
naživotnúúroveòväèšinyobyvate¾stva. ¼uboš Pavelka: Na Slovenskumáme23–tisíc¾udízpríjmomnad3200eur.Kdobrubudú ma vïaka reforme 245 tisíc
eur, ale 23–tisíc ¾udom, ktorí zarábajú 400 eur, pridáme 4 600
euro.Tojeobrovskynespravodlivýprepoèet.
Na fóre sa medzi reprezen-

ralsomsirakúskumzdovúkalkulaèku. Pri príjme 4–tisíc eur mesaène ostane nášmu obèanovi
3018 eur, Rakúšanovi však len
2371eur.Najednommanažérovi
takverejnéfinancieunászískajú
skoroo700eurmenejakovRakúsku!Dokoncaešteajpripríjme
5–tisíceurdostaneRakúšanmenej ako Slovák so 4–tisícovým
hrubýmpríjmom.“
Zaujímavé pripomienky mal aj
rakúsky odborár Ernst Tucher.
Nazdávasa,žeproblém,doakej
mieryještátschopnýnaplnisvoje sociálne funkcie, závisí predovšetkým od tvorby zdrojov a
odporuèil, aby sme sa bližšie
pozrelinatentoproblém,keïsíceproduktivitanašejprácerastie,
ale neodzrkad¾uje sa to na
mzdách a máme vysoký podiel
práce s nízkou pridanou hodnotou. Lacnú pracovnú silu však
majú aj iné štáty, treba sa zamyslie nad tým, kde bude Slovenskoopäèidesarokov,ako
bude„upgradova“.
Nedal sa však ani zástupca
zamestnávate¾ov R. Machunka,
keï zopakoval, že vysoké odvo-

dovéadaòovézaaženiejehlavnouprekážkouzvyšovaniapoètu
pracovných miest, hoci už teraz
máme takmer 14–percentnú nezamestnanos. Zhodol sa však s
diskutérmivtom,žepotrebazníži administratívnu nároènos celého systému má šance dosiahnucelospoloèenskýkonsenzus. Terajší systém je zložitý a
drahý pre zamestnávate¾ov, ale
ajpreštát.
O ¾udskej dôstojnosti
Zuzana Macková akcentovala
najmä¾udský,humánnyprístupk
zamestnancomakchudobenielenunás,alevšadevosvete.Vyšepämiliárd¾udínasveteživorí,Európajezaplavenátovarom,
ktorývyrábajúajdesaroènédeti,
ideosociálnydumping,pripomenula.Zjejpoh¾adusúèasnákríza
niejefinanènoukrízou,alekrízou
hodnôt, pretože chudoba znižuje
¾udskúdôstojnos.Dôslednebránila myšlienkou poistenia, ktoré
zaviedol pre zamestnancov už
Bismarkavšadehozavádzalizamestnávatelia, aby tak chránili
svojichzamestnancov,svojupracovnú silu a aby tlmili sociálne
napätie.Súpodnikatelia,ktorínepotrebujú pre ochranu zamestnancov Zákonník práce ani stanovenie výšky minimálnej mzdy,
pretože berú svojich zamestnancovakopartnerov.Právonastupujevtedy,keïnefungujúdohody,pripomenulaavyslovilanázor,žekeïdneszamestnávatelia
cúvajúzosociálnehodialógu,sú
tak aj proti sebe, prenechávajú
priestorvláde.
Dôkladná príprava
Zaujímavý poh¾ad vniesol aj
poslanec za KDH Anton Marcinèin. Vyslovil presvedèenie, že
v potrebe zníži administratívnu
nároènos daòovo–odvodového
systémusazhodnúvšetci.Prihovorilsavšakzato,abyvládapri
prípravetakejzložitejzmeny,aká
tunebolaodroku1993,postupovala ove¾a zodpovednejšie. Ministerstvofinanciísapriznalo,že
zlepšenímvýberudaníbysimohol rozpoèet polepši o 1, 5 miliardy eur, návrh zákona však
neprináša nijaké opatrenia, ako
(Pokraèovanienastrane6)

Zaostrené na stratégiu a VII. zjazd KOZ SR
Úlohy z uznesenia mimoriadneho rokovania Snemu
KOZ SR (20.10.2011) – pripravivysvet¾ujúcukampaòkdaòovej a odvodovej reforme v súvislostisnadchádzajúcimipredèasnými vo¾bami do Národnej
radySRatakistopripravistratégiu do budúcnosti smerom k
budúcoroènému VII. zjazdu
KOZ, boli výsledkom širokej a
polaritnevedenejdiskusiedelegátov zastupujúcich èlenskú
základòu28odborovýchzväzov
združenýchvKonfederácii.
Delegátisanamimoriadnom
rokovaní Snemu zaoberali dôsledkami prijatej novely Zákonníkaprácenaèinnosodborovakoajpodanímsažnostitýkajúcej sa obsahu novely na
Ústavný súd. Mimoriadnu pozornosvenovalipostojomKonfederácie k navrhovanej daòo-

vej a odvodovej reforme a postupuodborovpripresadzovaní
jejnázorovanávrhovvtejtosúvislosti.
Na rokovaní bol predložený
návrh na zvolanie VII. zjazdu
KOZSR,ktorýbysamaluskutoèni v závere budúceho roka.
Napokonsadelegátidohodlirokovaodetailnejprípraveazabezpeèení odborového zjazdu
na zaèiatku budúceho roka. V
záveremimoriadnehorokovania
snemu volili prítomní delegáti
novéhoviceprezidentaKOZpre
odborovúpolitikupotom,èodoterajšiaviceprezidentkaDaniela
Žuffová na túto funkciu abdikovala. Novým viceprezidentom
KOZ SR pre odborovú politiku
bol zvolený pán Jaroslav Kordek (OZ KOVO), ktorý nastúpi
dofunkcie1.novembrat.r.
OttoEwiak,hovorcaKOZSR

3

OKTÓBER2011

O hodnotiacom systéme hovoríme s podpredsedom OZP v SR Mariánom Magdoškom

Vprípadeodmiensastalpreš¾ap,musíprísknáprave
Pod¾ainformáciizjesennéhozasadaniaradypredsedov
ZO OZP v SR prezídium PZ avizovalo vyda zaèiatkom
októbranovémetodicképokynykhodnotiacemusystému,ktorébymaliakceptovaajmnožstvopripomienok,
sústredenýchpracovnouskupinouodborníkovzOZP.Na
aktuálnusituáciusaredakciaPOLÍCIAopýtalapodpredseduOZPvSRMariánaMagdoška,ktorývediepracovnú
skupinu k hodnotiacemu systému a komunikuje v tejto
vecisprezidentomPZJaroslavomSpišiakom.
l Hodnotiaci systém je stále
ve¾mi vïaèná téma na diskusiu
v policajných radoch…
To veru je, ve¾mi èasto sa
dostávamnatútotémudodebaty s policajtmi na rôznych úrovniach. Musím konštatova, že
hodnotiaci systém stále rezonuje
medzi policajtmi ako nieèo zlé v
tomzmysle,žepomalyjevinnýaj
nášodborovýzväzzavšetko,èo
smedoterazshodnotiacimsystémomprežili.
l Veru, poèúvame aj také
názory, že odbory sa spriahli s
vedením prezídia, sú to judáši…
Poviem to takto. Odborový
zväzpolícievSRvšetko,èorobí,
robí na ochranu policajtov a v
záujme skvalitnenia ich pracovnýchasociálnychpodmienok.
Nikdy sme sa týmto programovým cie¾om nespreneverili, nikohosmenezradili.Bolbysomrád,
kebysivšetciuvedomili,žeOZP
vSRneriadipolíciuaniministerstvo,nerozdávakarty,musíhras
takými,akédostane.Reagujeme
na to, èo sa v PZ deje. Dookola
budem opakova, že hodnotiaci
systém ako taký náš odborový
zväzchceabudeho–posplnenípodmienok,ktorésmenaniesli
na jesennej rade predsedov –
podporova. To všetko, èo je už
zanamiodzaèiatkutohtoroku,je
poznamenané množstvom chýb,
nedorobkov, nedorozumení, nedokonalostí…Jemitove¾mi¾úto,
alenemázmyslusaktomuvraca. No je predovšetkým zásluhouOZPvSR,žesahodnotiaci
systémpostupnemeníanadobúda kontúry, smerujúce k cie¾om,
ktoré od neho oèakávame. Pre
mòajepodstatné,žeOZPvedel
svojim èlenom, a v koneènom
dôsledkuvšetkýmpolicajtom,dokoncaajneprajníkomgarantova,
že doteraz kvôli hodnotiacemu
systému nebol nikto postihnutý.
Neby OZP, situácia by vyzerala
úplne inak, ove¾a horšie. Som
zvedavý,okombyrôznimudrlanti rozprávali, keby nebolo OZP.
Nášodborovýzväzurobilkusisko
poctivej práce. Stále sme nepovedali,žesystémjevúplnomporiadkuaniejeužèonaòomrobi.Hodnotiacisystémvpodobe,
v akej si ho predstavujeme, je
prácananieko¾korokovastým
vedomím sme do toho šli. Nové
metodické pokyny, zverejnené v
októbri, však vo ve¾kej miere
zahàòajú pripomienky, ktoré sme
akoodborovýzväznaniesliznašej pracovnej skupiny. Každý si
ichmôžepozrienanašejwebovejstránke.Otvorenéostalituším
dvepripomienky,ajtiedoriešime.
l Platí, že sa ïalej budete

stretáva s prezidentom PZ
každý mesiac, aby ste systém
ïalej ladili?
Stretnutia ïalej platia, ale v
tejto chvíli zastávame názor, že
nebudemeotvárapravidlákaždý
mesiac.Nechámesystémnejaký
èaspracova,abysavtejtofáze
vykryštalizoval. Od októbra by
smeužniènechcelimeninaváhach a na individuálnych koeficientoch,pretožesystémnemôže
fungova tak, že sa bude meni
každýmesiac.Necháme
mu èas, nech pracuje,
ako je nastavený po
posledných
pripomienkach. Mimoriadne
k¾úèové je, že bol zmenený hlavný vzorec pre
individuálne koeficienty,
užsanepoèítapriemera
najlepší–aztohopriemer.Boltodosnešastný, ve¾mi ambiciózny
vzorec,pretožezakladal
priepastnérozdielyvkolektívoch. Takže po
dlhých rokovaniach na
prezídiusanámpodarilo
presadi, že prezident
PZ súhlasil so zmenou
tohto vzorca na normálny aritmetický priemer. Bolo to
prezidentovo správne rozhodnutie.
l No, však sa hneï cez
TASR pustila informácia, ako
sa policajti v hodnotiacom systéme polepšili…
Z dôvodov, ktoré som už
vysvetlil, považujem podobné
zverejneniazanešastné.Systém
eštepotrebujezábeh,takétomomentálne výsledky nemajú vypovedaciu hodnotu, skôr môžu zavádza. Èas najlepšie odhalí, èo
eštetrebaskorigova.
l Hocako, tvrdi v tejto chvíli, že systém má podporu
väèšiny policajtov, by bola mo mentálne ešte asi odvaha?
Z jednej strany je nepochopite¾né, ko¾ko nezmyslov, nepresností a dezinformácii v tomto
smere koluje medzi ¾uïmi. Navodzujetovážnuotázku,akofunguje informaèný tok, ako riadiaci
pracovníci na jednotlivých stupòochprenášajúpokynyprezidenta. Èo ma tiež sklamalo, že je
málo ¾udí v PZ, ktorí sú schopní
vysvetli, ako by mal hodnotiaci
systém fungova. Opakuje sa to,
èo pri 328–èke, kde sme robili
všetko možné a nemožné, aby
sme¾udomvysvetlili,oèoide,ale
našeúsilieko¾kokrátnemalonijaký efekt. Niekedy mám pocit, že
presne toto sa z h¾adiska úèinnostinašejosvetydejeajvprípadehodnotiacehosystému.Máme
ve¾midobrúspätnúväzbuaèosa

v mnohých prípadoch dozvedáme, to je až k neuvereniu. Je tu
nemalá skupina policajtov, ktorá
si ešte stále nedala tú námahu,
abysasosystémomdôkladnejšie
oboznámila. Napokon, je tu skupina, ktorá síce môže by lepšie
informovaná, ale je a priori a z
princípu proti každému spôsobu
hodnotenia. Tejto skupine sa
ažko argumentuje èoko¾vek.
Ve¾mi dobre si pamätám, ko¾ko
bolo kritiky na rôznych fórach
kvôlisubjektivizmuhodnoteniaza
uplynulé dlhé roky, ko¾ko plaèu
nad neobjektívnosou, subjektívnosou pri rozdávaní odmien, pri
priznávaní osobných príplatkov,
ko¾ko kriku bolo kvôli poèetným
prípadom rodinkárstva, klientelizmu, politickým tlaèenkám, kamarátšaftom… všetci sa zhodovali v tom, že s priznávaním nenárokovýchzložiekmzdysašafári neobjektívne. Ja však nepo-

známinýspôsob,akotietoneduhyzlikvidova–lenhodnotipod¾a výsledkov práce. Hodnotiaci
systém predsa nie je cie¾, ale je
prostriedok pre spravodlivejšie
odmeòovanie a pre kariérny postup,poktoromuždlhérokyvoláme. Funguje to inde vo svete,
nechápem, preèo by nemohol aj
unás.Musíbynastavenýèonajobjektívnejšie,musíbyjednotný
na celom Slovensku a musí sa
dotýka èo najväèšej èasti policajtov.Dnesjevòomzapojených
okolo11–tisícpríslušníkovzozložiek,ktorétvoriachrbticuPZ,jehopôsobeniesavšakmusírozširova. Od nového roka pribudne
medzihodnotenézložkyhranièná
políciaaperspektívnebymaliby
taktohodnotenívšetcipolicajti,lebolenvtedybudemaváhu.Prosím, ak je niekto proti, nech sa
uspokojíspermanentnýmipolitickýmièistkamivpolíciipokaždých
vo¾bách,nechprestanekritizova
rodinkárstvo, klientelizmus a
všetkotonegatívne,èohosmetu
bolirokysvedkami.Alektostým
spokojnýnieje,potomjeajvjehozáujme,abysastotožnilsprostriedkami, ktoré umožní hodnotiacisystémnaplni.Potrebujeme
nástroj, ktorý dokáže objektívne
zhodnotiprácujednotlivca.Tento
systémnikdynebudeideálny,nikdynebudedokonalý,aleOZPsi
vzáujmesvojichèlenovzobralna
sebane¾ahkú,ajnevïaènúúlohu
prispiektomu,abysaktejtodo-

konalostièonajviacblížil.Myslím
si, že sa nám to krok po kroku
darí.
l Akú známku by ste dali
systému v súèasnosti? Do akej
miery už napåòa oèakávania?
To, èo sme úsilím OZP dosiahli, považujeme za úspech.
Momentálnevšakhodnotiacisystémeštestáleniejevstave,aby
bolurèujúcimprvkomprehodnotenieprácepolicajtov.Pretostále
hovorímeokalibraènejfáze.Oto
viac mi je ¾úto, že štyri krajské
riadite¾stvározdaliodmenyvrozpore s týmto poznaním, teda
orientovali odmeny len na ¾udí v
zložkách,ktoréužpod¾asystému
fungujú. To je hrubá chyba, neviem, èi vznikla nedorozumením
medzi policajným prezidentom a
štyrmi krajskými riadite¾mi, alebo
z akého dôvodu, faktom je, že
tento chybný krok nemôžeme
prejs bez povšimnutia. OZP zastávanázor,žebezoh¾adu
nafungovaniehodnotiaceho systému riadite¾ musí
odmeòova pod¾a dosiahnutých výsledkov, ktorébezpochýbmaliaj¾udia
v iných zložkách polície.
OZPvSRurobívšetkopre
to, aby sa spravodlivosti
urobilozados.
l Ako, keï odmeny už
boli vyplatené?
Máme predstavu, ale
kýmnedosiahnemevtomto smere dohodu s ministrom vnútra, bolo by
predèasnépovedaviac.
l Keï sa èlovek
zahåbi do metodických
pokynov pre jednotlivé
zložky polície, vzbudí to v òom
ïalšiu obavu –pokyny zaèínajú by nebezpeène detailné a
svojím rozsahom už môžu
odpudzova. To je daò za to, že
tu boli tlaky na èo najpresnejšiu špecifikáciu a taxatívne vymedzenie toho, za èo je policajt
hodnotený a za èo nie je. Všet-

vecisabijú–najednejstranesa
pokynydetailizujú,nadruhejstrane bude rás nespokojnos s
administratívnounároènosou.Tu
kdesitrebanájskompromis,systém musí reflektova to najpodstatnejšievèinnostipolicajta,
to, èo smeruje k splneniu hlavných cie¾ov. Chcel by som ešte
upozorninafaktor,ktorýsive¾mi
ve¾a ¾udí ešte neuvedomuje –
hodnotiaci systém nám perspektívne ve¾mi presne odhalí rezervy v silách a prostriedkoch,
ukáženámstavmanažovaniapolície za uplynulé roky, zmapuje
rozdiely vo výkonnosti, ale aj
disproporcietrebársvrozmiestení obvodných oddelení, v personálnej naplnenosti jednotlivých
regiónovapodobne.
l Zhodneme sa v tom, že na
úspešnosti efektu hodnotiaceho systému musia ma najväèšiu zásluhu riadiaci pracovníci, oni majú by propagátormi
a vysvet¾ovate¾mi pozitív systému, ale aj odha¾ovate¾mi nedostatkov. V skutoènosti systém mnohokrát – najmä v prvom polroku – poslúžil riadiacim pracovníkom ako biè a
strašiak.
Máme také poznatky. V interných normách je napísané, že s
neuspokojivým policajtom je
potrebné urobi pohovor každý
mesiac. Jasne sme sa dohodli s
policajným prezidentom –  a
predpokladám, že smerom dole
boli takéto pokyny aj dané – že
tietopohovorymajúviesprávek
osvete,majúbyzameranénato,
abysapolicajtomvysvetlilo,naèo
jehodnotiacisystémdobrýaako
má fungova. ¼uïom treba
vysvet¾ova, odrádza ich od kamuflovania a podvádzania. Ale
dozvedeli sme sa, že na viacerých krajských riadite¾stvách sa
robia pohovory s policajtmi, ktorí
vyšli ako neuspokojiví v tom duchu,žeaknezaènešrobi,taka
budememusieprepusti.Totoje
absolútne pomýlené, pretože títo
riadiaci pracovníci ve¾mi škodia
Náš odborový zväz urobil
základnejmyšlienke.
kusisko poctivej práce. Stál Je však pravdou, že èlole sme nepovedali, že sysvek – policajta nevynímajúc –
tém je v úplnom poriadku a
má danos h¾ada cesty
nie je už èo na òom robi.
naj¾ahšieho odporu. V tomto
Hodnotiaci systém v pododokážu by naši ¾udia ve¾mi vybe, v akej si ho predstavujenaliezaví…
me, je práca na nieko¾ko roAjtojepravda.Niekedysaaž
kov a s tým vedomím sme
rozum zastavuje. Stretli sme sa
do toho šli.
napríkladsprípadmitechnikovna
dopravných inšpektorátoch, ktorí
sipozornenaštudovali,zaèosú
ky nuansy policajnej práce hodnotení,atakzaèalitrebársaj
však nijaký systém nedokáže svojich kamarátov a známych
postihnú na sto percent. S tro - presviedèa,ževozidlovprípade
chou nadsádzky –kým v poky- ukonèenialízingunemusiaprihláne nebude jasne uvedené, že sido15dní,akokážezákon,ale
preloženie nohy cez nohu ne - že staèí prís na 16. deò. Je to
má v hodnotení žiadnu váhu, nepatrný preš¾ap, ale technici si
tak budú policajti trva na tom, ho mohli vykáza, akože odhalili
aby boli za preloženie nohy cez nedostatok èi porušenie predpinohu hodnotení. Vidíte v tomto sovpriprihlasovanívozidiel.Takto si teda robili umelé èiarky. To
smere isté riziká?
Máte pravdu, vzniká tu riziko, užjezvrhlos.Pritomprávezražesapokynystanúnepreh¾adné dovtechnikovsmedostalidopraa tým v praxi aj administratívne covnejskupinyve¾mimálopoužive¾mi nároèné, èo môže ešte te¾nýchpripomienok,akoobjektipovzbudi nechu najmä nižších vizovahodnotenieichpráce.
ZhováralsaPeterOndera
riadiacich pracovníkov. Tieto dve
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Superhrubámzdajenebezpeèenstvompreväèšinuobyvate¾stva
(Pokraèovaniezostrany1)

da? Asi sotva. Pritom všetci cítime, èo sa deje, vnímame, ako
prudko rastie nerovnos medzi
¾uïmi. Vo svete, aj v krajinách
vyspelejEurópytovrie.Sociálne
protestyprerastajúdonásilia,deje sa to aj v tzv. najvyspelejších
demokraciách, nepokoje postihli
Berlín, Rím, Brusel, Kodaò, Londýn…¼udiavinianenásytnýkapitalizmus, banky, ve¾kokapitál. U
nás je, zatia¾ a našastie, relatívny sociálny pokoj, èo ale neznamená,ženecítivážnunespokojnos.Slováksiasieštepotrebuje uži pocit nevo¾níka, dôkladne precíti to, že nebude ma
žiadnu ochranu a bude robi len
to, èo mu povie zamestnávate¾.
Èomôžeurobi?Vydrža,zmieri
sa s pozíciou nevo¾níka – alebo
utiec. Potom sa možno zobudí.
Slovensko je príkladom takpovediac vzorového extrarýchleho
rozvoja sociálnej nerovnosti.
Niektorí ekonómovia už dávno
hovoria, že sa zužuje špièka
extrémne bohatých ¾udí, pribúda
široká báza ve¾mi chudobných.
Nehovorímotých,ktorínepracujú, lebo nechcú, ale o tých, èo
chcú, a nemajú príležitos, alebo
pracujú za neprimerane nízku
mzdu.
l Ve¾mi je u nás cíti prepad
strednej vrstvy, ktorá by mala v
každej vyspelej spoloènosti
tvori chrbtovú kos. Uèitelia,
lekári, technická inteligencia,
kvalifikovaní odborníci rôznych
profesií, vedci… Ale tento jav
je vidite¾ný aj inde, v západ ných krajinách.
To,žesatodejeajinde,ešte
neznamená,žejetosprávne.Je
tonesprávne.Sútunasadenézlé
princípy.ŠpecifikumSlovenskaje
v tom, že sa nesprávnym smerom rútime ve¾mi rýchlo, máme
doslova supertempo, a pritom
spôsob zbohatnutia jednotlivcov
je na Slovensku len hustá dlhoroènáhmla.Dozrelèashovorio
týchto javoch ve¾mi otvorene.
Chytáme kompótových zlodejov,
a ve¾ké ryby, ktoré vyciciavajú
tento štát, stávajú sa našimi
reprezentantmi,sútonašitzv.živitelia, chlebodarco, celebrity,
zlatá ozdoba Slovenska. Normálny slušný podnikate¾ nezbohatne zo dòa na deò, vonku to
väèšinoutrvalogenerácie.Osobnebysomsiprial,abysmemali
takéto tempo v rozvoji demokracieasociálnehocharakteruštátu.
Trendjeopaèný.
l Èo ïalej s našimi odbormi
v rámci KOZ SR?
Dobrýmsignálomje,žeoproblémoch sa na sneme otvorene
hovorilo.Otvorenouotázkouvšak
zostáva,kedysaprejdedoetapy
zodpovedajúcichkrokovvnápravestavu.
l V tieni politického ze metrasenia ostal aj osud záko na, ktorý je pre budúcnos Po licajného zboru životne dôleži tý. Je to pripravovaná novela
zákona è. 328. Ostalo ticho?
Ani nie. V utorok 18. októbra
sa skonèilo vnútrorezortné pripomienkovékonanieapoodstránení rozporov pôjde návrh novely
domedzirezortnéhopripomienko-

véhokonania.Ajmy,akozástupcoviaOdborovéhozväzupolíciev
SR,smevenovaliprácamnanávrhu novely maximálnu pozornos.Novelavzásadeniejepopulárna,obsahujesprísnenépodmienkynazotrvanievPolicajnom
zbore,aleaksiuvedomímeekonomické, rozpoètové mantinely
tejto spoloènosti, z h¾adiska
udržate¾nostiosobitnéhosystému
sociálneho zabezpeèenia ju považujeme za nevyhnutnú. Pre
násjezachovaniesystémuabsolútnouprioritouprebudúcnospolícievSR.
l Myslíte si, že terajší návrh
novely zákona è. 328 je dobre
nastavený? Nehrozí, že profesia policajta stratí atraktívnos,
nebudú sa zasa robi nábory
namiesto výberov?
Existencia PZ z h¾adiska sociálneho zabezpeèenia má svoje
mantinely. Keï trváme na osobitnom systéme sociálneho zabezpeèenia, prvým mantinelom
súekonomickémožnosti.Vpod-

týchtopožiadaviekbezprostredne
ajpísomneinformovali.Priosobnýmstretnutiachsministromsme
boli opakovane ubezpeèení, že
vedeniepolíciesasnašimipožiadavkami stotožnilo. Rád by som
pritejtopríležitostipodèiarkol,že
my naozaj nie sme tí, èo riadia
Policajný zbor, sme na to, aby
sme bránili záujmy zamestnancovavprípadeproblémovsausilovalidosiahnunápravu.Tojeaj
prípad hodnotiaceho systému,
kdesmesidalipodmienky.Možnopriniektorýchbudemadruhá
strana iné predstavy, ale potom
znova musíme dosiahnu nápravu. To je aj prípad odmien,
nesprávne rozdelených hneï v
štyrochkrajochzôsmich.
l Blíži sa koniec roka a v
otázke rozpoètu aj pre náš re zort je jasné len to, že niè jasné nie je.
Poznáme hrubé rysy, ako ich
predostrela koalièná štvorka po
spoloèných rokovaniach. Z toho
vyplynulo,žerezortvnútrabymal
dosta oproti pôvodnej predstave
ministerstvafinanciío43miliónov
eur viac. Ale nie je to nijaká výhra,pretožeztejtosumyzožerie
takmer dve tretiny mínuska na
osobitnomúète,ïalšieprostriedky sú urèené na protipovodòové
opatrenia. Takže výh¾ad hodnotím skôr tak, že nás èaká ïalší
skromný rok. Náš rezort pritom
rozporoval okolo 300 miliónov
eur.Chcempožiada,abysmesa
všetci chovali s vedomím tejto
PrestávkunadiskusnomfórevyužilpredsedaOZPvSRM.Litskutoènosti. Pod¾a niektorých
va (na snímke vpravo) na vo¾nú debatu s poslancom NR SR
predkladanýchnávrhovsitovšet(KDH)AntonomMarcinèinom
ciešteneuvedomili,stálesútlaky
nanárastpoètu¾udí,mzdovéprostateodroku1998prešielPZ,je- nosti.Peòazíjeviac,akosimys- striedky, techniku… Nech sa títo
ho systém sociálneho zabezpe- líme, len je potrebné presta po- riadiaci pracovníci zamyslia, ako
èenia do režimu samofinancova- užívafalošnéheslá,ko¾kosana- by sa mal správa zodpovedný
nia,ktorýjeterazopäohrozený, leje trebárs do zdravotníctva, manažérvèasekrízy.Vzh¾adom
osobitný úèet ide do mínusu. ko¾ko do školstva, aké uš¾achtilé napolitickézemetraseniejetakèi
Mantinel je teda objem zdrojov, ciele vládu vedú k týmto roz- takotázkaschváleniarozpoètuv
ktorýbudekdispozíciizoštátne- hodnutiam.Falošnosjevtom,že tejtochvílilenve¾kýmotáznikom.
l V októbrovom èísle POLÍhorozpoètu.Apotomjetuotáz- podkepienkomtýchtohesielnám
kavýdržepolicajtovvslužbe.No- utekajú peniaze, množia sa ak- CIE venujeme ve¾kú pozornos
vela síce môže mechanicky ciovéspoloènosti,pribúdajúnám problému tzv. superhrubej
predåži dobu zotrvania v zbore papieroví odborníci, predsta- mzdy, pretože málokto verí, že
po vznik nároku, k tomu je však venstvá spoloènosti, nominanti by sa koalícia tohto megapropotrebné utvori podmienky, aby bez schopností. Tam sa strácajú jektu len tak ¾ahko vzdala. Do záujemci do zboru vstúpili, mali peniaze, každý príde do koalície sah myšlienok a cie¾ov, ktoré
motiváciuvòomzotrva,abytoaj nieèosiodšklbnú.Budetobolie, obsahuje, je totiž stále ve¾mi
fyzicky, aj psychicky zvládli. A ale raz to musí presta, pretože nebezpeèný.
smeznovapriutvorenífunkèného tieto praktiky prerástli celú spoVe¾mi oceòujem postoj premodelukariérnehopostupu,ktorý loènosastalisanormou,politic- miérky, ktorá verejne oznámila,
bymalzabezpeèikvalitnýmpoli- kénomináciesúužvšade.Neho- že na presadzovaní superhrubej
cajtom celoživotnú perspektívu. vorímopolitickejkorupciivovza- mzdytátogarnitúranebudeïalej
Aknezaènefungovakariérnypo- hu k politikom, ale k riadiacim pracovaavysokokvitujemajdôstup, ostaneme pri starej praxi funkcionáromajunás,kfunkcio- vody,ktoréuviedla.
l Mám pocit, že riziká,
návratu ¾udí z civilu, náboru z nárom, ktorí si vyberajú ¾udí
inýchprofesií–sovšetkýmisprie- pod¾a vkusu svojich nadriade- vyplývajúce zo zavedenia su vodnýminegatívnymijavmi.Preto nýchažijúvpresvedèení,žepo- perhrubej mzdy (SHM), si mno zdôrazòujem,akojedôležité,aby jem výberové konanie znamená, ho našich ¾udí plne neuvedo¾udiasdobrýmivýsledkamimaliv žesionivybrali.Vpolíciisatomu milo, hoci úèas na podpisovej
polícii perspektívu, aby políciu dázabránijedinýmspôsobom– akcii bola povzbudzujúca.
riadili¾udia,ktorírozumejúrobote kariérnympostupomnapodklade
Nemusím azda detailne opaa vedia ¾uïom poradi, dokážu hodnotiacehosystému.
kova,èobyzavedenieSHMspôl Dotkli ste sa hodnotiace- sobilo.Prudkýpokleszdrojovpre
správne rozhodova, nie huláka
azneužívasvojeprávomocinad- ho systému, ktorému sa bližšie sociálnu a zdravotné poisovne,
riadeného.
venujeme v rozhovore s pod- znižovanie dôchodkov, tlak na
l Veríte ale, že 328–èka v predsedom Mariánom Magdo- zdravotné pripoistenie, zdanenie
budúcnosti nespôsobí zníženie škom. Predsa však – na je- odvodov… V porovnaní s nedosennej rade predsedov si pán myslenou tzv. reformou, ktorú
atraktivity policajnej profesie?
ažkéjeodhadnúïalšívývoj, minister vypoèul šes požiada- vládapresadzovalavroku2004,
najmä otázku „životnosti“ poli- viek, ktorými OZP v SR pod - idepritomoprudkýobratnasolicajtov v dlhoroènej službe. Do- mienil svoju ïalšiu spoluúèas dárnysystém,ktorýbyvtejtopomnievam sa, že najdôležitejšie na kalibrovaní hodnotiaceho dobespôsobillento,žeajpoberateliadôchodkovbybolipostupbude službu zbavi stresov. Z systému. Aký je ich osud?
Pána ministra sme o prijatí neodkázanínadávkyvsociálnej
ve¾kejèastiichtotižnespôsobuje
samo – akoko¾vek nároèné prostredie – ale pracovné vzahy a
neschopní riadiaci pracovníci,
ktorí vlastnú nespôsobilos maskujú utváraním stresových situácií, nekultúrou, krikom a vyhrážkami namiesto kvalifikovaného
riadenia.Terazvšakmusímspomenú aj ïalší významný faktor,
akoko¾vekjevsúèasnejatmosférehospodárskejkrízyneèasový–
atojepotrebadotiahnusystém
odmeòovania policajtov v duchu
naèatej reformy, ktorá pre nedostatok peòazí dosiahla maximálne po platovú triedu 4. Ak
všakforsírujemekariérnypostup,
potom bude dotiahnutie reformy
odmeòovania nevyhnutnosou,
aby ¾udia mali záujem na kariérnompostupe–bezoh¾aduna
to,akévládyprídu.
l Ob¾úbená pesnièka – na
to teraz nie sú peniaze, veï
každý pýta…
Stále si myslím, že spôsob,
akýmsaunásmíòajúverejnéfinancie, má ïaleko od hospodár-

núdzi a tí, èo poctivo prispievali
dosystému,byboliznevýhodnení. My sme od zaèiatku ostro
vystúpiliprotifilozofiiSHM,pretože sa bytostne dotýka nielen
všetkých našich zamestnancov,
ale drvivej väèšiny obyvate¾ov
tohtoštátu.VeïajpríslušníciPZ
majú svoje rodiny, súrodencov,
rodièov, starých rodièov. Dopad
naobèianskychzamestnancovby
bol ešte horší. Návrh zákona v
sebe obsahoval nepochopite¾né
kroky – ak hovoríme o tom, že
systémsociálnehozabezpeèenia
trpínedostatkomzdrojov,akoim
môžemešteviacakoïalšiupätinu prostriedkov zobra? Obèania
bysimalinaplnouvedomi,èoto
vlastnepánministerMihálpripravoval,prekohotorobil.Stanovi
bohatýmodvodovýstropjeïalšia
nehoráznos, ktorou prenášal
podstatu bremena na tých sociálne najslabších. Celý daòový
systém sa projektoval tak, aby
zvýhodnil bohatých. Malý príklad
z diskusného fóra: ak by mal u
násniektovysokýplat4–tisíceur
brutto,vèistombymupod¾aministra Mihála vyšlo 3018 eur. V
Rakúskujetovšakzrovnakejsumy2371eur.Vnímametenrozdiel?Hovorímotompreto,žeje
tuvážnaobava:pokojnesamôže
sta, že projekt SHM s nejakými
kozmetickýmizmenamiopätovne
dorazídoparlamentu,aklennenarazí na ove¾a dôraznejší koordinovanýodporobèanov,akotomu bolo doteraz. Burcujem teda
aj našich zamestnancov k ostražitosti, prosím, aby si koneène
všetciotvorilioèianetvárilisa,že
sa ich to nedotýka. Dotýka sa
všetkých.
l Pán predseda, naostatok
ešte jedna bolestná téma –odchody policajtov do civilu. Zdá
sa, že oproti dlhodobejšiemu
priemeru ich aj tohto roku – po
vlaòajšom rekordnom – znova
odíde viac. Je to ve¾ká škoda
pre celý rezort.
Je.Nášpoh¾adjevšakstriktne
taký,žezPolicajnéhozborumožno na vlastnú žiados odís len
raz.Budemeïalejbránituristike
tohto druhu. Napríklad mám na
stole žiados ženy, ktorá odišla
od zboru dobrovo¾ne ku koncu
februára a už sa pýta spä. O
èomtoje?Mnohí¾udiaakobynerozmýš¾ali, keï si podávajú žiadosti.Urobilismemaximum,aby
sme týmto neuváženostiam zabránili, žia¾, naše úsilie stále nie
je korunované efektom, aký by
sme èakali. Isto, v Policajnom
zborejestálemnožstvoneduhov,
ktoré aj slušným poctivým policajtomdokážustrpèiživottak,že
sanapokonrozhodnúodís.Preèo by však mali odchádza oni?
Trebadosiahnu,abyodišlití,èo
nevediariadiazneužívajúajparagraf35,ods.2,sktorýmsanikdynezmierime.Myslímsi,žeza
ve¾kou èasou nežiaducich odchodovjeprávenízkakultúrariadiacejpráce.Zfunkciíboloodvolaných dos ¾udí, ktorí zodpovedne vykonávali svoju prácu.
Tým,èotorobili,prajemibajedno–abytozažilinavlastnejkoži,abyvedeli,akétoje…
ZhováralsaPeterOndera
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Vydarené podujatie Trenèanov pre deti základných škôl i ostatnú verejnos

PatrónpolicajtovSvätýMichalmalsvojsviatok
Dòa29.septembra2011saotvorilibrányletiskavTrenèínepredetizákladnýchškôlTrenèianskehookresu,vpriestorochktoréhoKrajskériadite¾stvoPolicajnéhozboruv
Trenèínezorganizovalopodujatiesnázvom„SvätýMichal
spolíciou,“èímsipripomenulopatrónapolicajtovSvätéhoMichala.
Podujatie zaèalo symbolicky
zoskokom parašutistov z vrtu¾níka, medzi ktorými bol aj riadite¾
KRPZplk.Mgr.PeterMüller.Po
zoskoku nasledoval príhovor, v
ktoromriadite¾prirovnalpolicajtov

k anjelovi Michalovi: „Ako anjel
Michal musí zletie z neba, aby
moholkonadobro,ajpolicajtisú
nato,abypomáhaliachránili,èiže konali dobro na zemi v svetskejpodobe“.
Pre zvedavé detské oèká detí
z trenèianskych základných škôl
boli pripravené dynamické
ukážky zákroku proti nebezpeènémupáchate¾oviidúcemuvovozidle, výcvik služobných psov,
ukážky policajnej hipológie, nácvik poriadkovej jednotky a
ukážkazásahu„kukláèov“,ktorou
saceláakciaukonèila.
Poèas programu prebiehali
statické ukážky policajnej, hasièskej i záchranárskej techniky.
Vystavené motorky, autá, èlny si
mohlidetiaj„odskúša“.
Okremspomenutýchukážoksi

deti poèas prestávok vyskúšali
svoju šikovnos v rôznych súažiach a víazi si odniesli domov
peknéceny.
Vydarenej akcie sa zúèastnilo
vyše 1 200 detí zo základných
škôlokresuTrenèín.Cie¾podujatia–priblížiprácupolicajtovdeom a zároveò vzbudi v nich
záujem, ale aj rešpekt – bol
splnenýadetiodchádzalizakcie
nadšenéa–akotookomentovali
–„bolotohusté“.
O organizaèné zabezpeèenie
celéhopodujatiasapostaralriadite¾ OPP Rastislav Pelech, materiálnupodporuakciezabezpeèilo
vedenieKRPZ,propagáciuasúažepripravilipolicajtiOKAP,prièom na realizácii celého programu sa podie¾ali mnohí policajti a
civilní zamestnanci, vïaka ktorých pomoci odchádzali z akcie
všetcispokojní.
mjr.Mgr.PavolKudlièka,
hovorcaKRPZvTrenèíne

Nezabúdame
Dòa 31. októbra 2011 uplynie 13 rokov od tragickej smrti
nášhokolegu,manželaaotca
mjr. Júliusa VAVÁKA.
Ktožijevsrdciachtých,
ktorýchopustil,
tennezomrel.
SpomínajúkolegoviazoSOŠPZPezinok,manželkaadeti.

Projekt EURO PRE ONKOLÓGIU

EURO PRE ONKOLÓGIU

KOMU POPUTUJE POMOC

Projekt EURO PRE ONKOLÓGIU pripravil rezort vnútra
pre všetkých policajtov, hasičov, záchranárov
a civilných zamestnancov, ktorí majú chuť dobrovoľne
pomôcť sumou 1 EURO zo svojho príjmu raz ročne
ľudom, ktorí sa ocitli v zložitej situácii a trpia chorobou
rakoviny. Ministerstvo vnútra chce vďaka každému
jednotlivcovi v našom rezorte zastrešiť pomoc
pre detské onkologické oddelenia na Slovensku
dobrovoľnou finančnou sumou, ktorá sa vyzbiera od
prispievateľov z rezortu.

Pomoc bude rozdelená prioritne pre detské onkologické
oddelenia v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Detské
onkologické kliniky si budú môcť zakúpiť potrebný materiál
pre zlepšenie prostredia a stavu pacientov a ich blízkych.
Deti najťažšie znášajú choroby a odlúčenie od rodiny,
preto sa rezort rozhodol ponúknuť túto možnosť pre
všetkých, ktorí chcú hoci aj symbolickou sumou pomôcť.
Použité financie klinika zverejní na svojej web stránke.
V informačnom materiáli s fotodokumentáciou o tom bude
informovať internetová a intranetová stránka MV SR.
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Pripravil: Komunikačný odbor KMV SR.
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SúažŽilina2011
Nazaèiatkuvšetkéhobolachuzašportovasi,zmeraa
porovna sily s kamarátmi vojakmi èi mestskými
policajtmiazasúažisi.

Možno to bola inšpirácia vojenským Antropoidom, ktorú na
vlastnejkožikedysiabsolvovala
ovplyvnila tak zrod myšlienky u
velite¾ažilinských"péemjeèkárov"
npor. Mgr. Pavla Poláèka pripravi súaž, v ktorej nepôjde o

zistenie, ktorý útvar je lepší,
vytrvalostnejší a taktickejší, èi
ktorý sa vie lepšie orientova v
teréne. Ale súaž, ktorej myšlienkoubudepredovšetkýmspoji
príslušníkov ozbrojených a bezpeènostných zborov èi zách-

ranných zložiek v ich nároènej
profesionálnejpráciavytvoritak
pre spoluprácu užitoèné priate¾skévzahy.
A tak Pavol Poláèek oslovil
tých správnych nadšencov z
mestskejpolícievŽiline,útvaru5.
plukuosobitnéhourèeniaJ.Gabèíka v Žiline i hasièov – záchranárov a súaž zaèala nadobúdareálnekontúry.Najskôrsa
vymýš¾ali jednotlivé disciplíny,
aby v súaži boli zahrnuté tie
najcharakteristickejšieèrtyzkaždej profesie, boli zaujímavé a
najmä zvládnute¾né. Hneï na
zaèiatku bolo jasné, že družstvá
budú zmiešané. Keï sa nechal
Pa¾o presvedèi, aby kapitánov
družstiev vybrali z osobností
verejnéhošportovéhoživota,bolo
jasné,žesúažnemôženeuspie.
Myšlienku podporil a záštitu
nad celým podujatím prevzal
riadite¾ Krajského riadite¾stva PZ
vŽilineplk.Ing.PeterFízel.Atak
po nieko¾kotýždòových prípravách sa súažné družstvá stretli
voštvrtok29.septembra2011v
areáli Strednej požiarnej školy v
Považskom Chlmci na historicky

prvom roèníku súaže pod názvomŽILINA2011.
Súažilo celkom šes päèlenných zmiešaných družstiev.
Súažiaci museli absolvova celkom 13 stanovíš, kde preukázali
svoje schopnosti v plavení sa na
èlne,vlezenípolane,vbehuso
záažou a v plazení so záažou
(každýèlenpo2kanistreoobjeme 25 l naplnených vodou), zo
stre¾by za samopalu vz. 58 a
krátkej gu¾ovej zbrane, presunom
po urèenej trase (dvojkilometrový
beh), prenosom zranenej osoby
na nosidlách s plynovými maskamizozadymenéhopriestoru,v
slalome s vozidlom pomedzi prekážky,vhasenínapresnosaprenos "zraneného" kapitána na nosidlách.Súažnýmdružstvámsav
priebehucelejsúažemeralèas.
Samotný tvorca myšlienky a
velite¾žilinskéhoPMJPavolPoláèeksicelútranazáverakoèlen
nesúažného družstva vyskúšal.
Výbornými výsledkami prekvapili
súažiaci nielen seba, ale aj samotných organizátorov súaže.
Najlepšiedružstvoskonèilovcieli
sèasom42minút16sekúnd.

Na záver ostáva len vyjadri
poïakovanie tvorcom a organizátorom prvého roèníka súaže
Žilina 2011 a to npor. Mgr.
PavloviPoláèkovi(PMJKRPZv
Žiline), mjr. Svetlane Tomanovej
(5. pluk Špeciálneho urèenia J.
Gabèíka Žilina), kpt. Milošovi
Tomašcovi  z Mestskej polície v
Žiline a npor. Mgr. Miroslavovi
Kopèanovi a npor. Jurajovi DankovizoZáchrannejbrigádyHaZZ
Žilina.
JanaBalogová,
hovorkyòaKRPZvŽiline

Onávrhuzákonaa¾udskejdôstojnosti…
(Pokraèovaniezostrany2)

to chce ministerstvo dosiahnu.
Pritom realizácia zákona o úprave príjmu zo závislej èinnosti
(SHM)budemanegatívnydopad
naštátnyrozpoèetazvýšináklady zamestnancov: „V reforme je
zabudovaná strata 60 až 80 miliónov eur, len je to ažké v tom
materiáli nájs,“ konštatoval. Prihováralsatakzato,abysaproblémy riešili oddelene, je potrebnévprvomkrokuriešiadministratívnunároènos,spojidaòovéacolnéúrady,potompoisovne,ažpotombysmemaliprikroèi k ïalším opatreniam – najmä
preto, že terajšia ve¾mi neistá
ekonomickásituácianedávadobré šance: „My sme predpokladali
4, 4 percentný nárast HDP pre
rok2012,potomsatoznížilona
3,4,percenta.Volalsomekonómombánk,pod¾anichsúpredpovede,žeakbuderastHDP2percentá, tak je to dnes príliš optimistické. To je obrovský výpadok.“
Dobrovo¾né poistenie
Je známe, že superhrubú
mzdu zaviedla susedná Èeská
republika a už ju aj zavrhla. Potvrdil to Martin Fassmann, ktorý
všakauditóriuvysvetlil,žeèeská
superhrubá mzda má so slovenskou spoloèný len názov. Pod¾a
neho však prístupy pravicových
vládkproblematikesociálnehoa
zdravotnéhopoisteniasúvoboch
krajinách dos podobné, keï sa
prejavuje dlhodobý tlak na ústup
štátu z pozícii v tejto oblasti a
otvoreniesasúkromnémupoisteniu,èovkoneènomdôsledkumôževiesajktomu,žedospejeme
kamerickémumodelu,keïbude
poistnédobrovo¾néaštátnebude
niesnijakúzodpovednos.Tento
procesmápod¾aFassmannaviaceropostupnýchkrokov,„Sulíkov
bonus ide týmto smerom“. Fasmann si myslí, že v daòovom a

odvodovom systéme je aj v našom prípade potrebné urobi
rázny poriadok, urobi dôkladný
audit, aby štát zistil, èi tu nie sú
skupiny, ktoré sa z daòového
systému vymykajú, vyhodnoti
všetkyú¾avyabonusynajmäpre
právnickéosoby,aažpotomzvážipercentodaòovéhoaodvodovéhozaaženia.Tovšetkobysa
však nemalo dia prudkými zmenami, ktoré zneisujú podnikaZdanenie vysokopríjmových
osôb vo svete
Švajèiarsko
(nad50–tisíceurroène) 42,6%
USA
35,0%
Po¾sko
32,0%
Èína
45,0%
Nemecko
47,5%
Rakúsko (nad60–tisíceur
roène)
50,0%

te¾sképrostredie.„Ekonomikaby
mala ži svojím životom. Ekonomikaktorejko¾vekkrajinyneznáša
nejakéve¾képremetyaskoky,tie
patriadotelocviène,aniedoekonómie.“ Varoval tiež pred mimoriadne zhubným úèinkom korupcie na všetky štruktúry štátu.
Naostatok trpko pobavil celé
auditórium,keïvytiaholvýstrižok
èeskýchnovínstitulkomMúkaa
cestoviny potešili bratislavských
chudobných.„Nikdybymanenapadlo,žepotravinovápomocbudesmerovadooblastinášhovo¾akedyspoloènéhoštátu,“poznamenalsarkasticky.
Stovky pripomienok
Zprostrediaparlamentupriniesol zaujímavé detaily Braòo
Ondruš. Pripomenul, že návrh
SHM novelizuje bezmála 120
ïalších zákonov. Prešiel síce rezortným a potom aj medzirezortným pripomienkovým konaním,zktoréhovzišlove¾kémnožstvo pripomienok, napriek tomu

sanapôdeparlamentnéhovýboru pre sociálne veci objavilo
ïalších 132 pozmeòovacích návrhovpriamozrezortov,ktoréuž
poskonèenímedzirezortnéhokonania nemali inú možnos, a tak
ich preniesli formou pozmeòovacíchnávrhovdoNRSRprostredníctvomposlancaBrocku.„Akoje
návrh pripravený, keï ministerstvá ešte v II. èítaní dávajú 132
pozmeòovacích návrhov? Zavádzamesystém,ktorýnikdenefunguje, nemáme odkia¾ zobra
skúsenosti. Pýtal som sa vládnychkolegov,preèotovlastnerobia, povedali, že v nieèom treba
vyhovieajSulíkovi.Jetoextrémnenebezpeènýexperiment,mám
vážne obavy, že dopadne zle.
Práve pán Sulík pred rokom prišiel s experimentom, navrhol iný
systémposlaneckýchmiezd,ktorými mal štátny rozpoèet ušetri.
Výsledok je, že budúci rok by
smemalizarábao400eurviac,
akobysmezarábalipod¾anášho
návrhu na zmrazenie poslaneckýchmiezd.TaktovyzerajúpokusypánaSulíka…“OndruštiežobvinilministraMihála,žedonávrhu zákona prepašoval mnoho
ustanovení,ktorésosuperhrubou
mzdouvôbecnesúvisia.
Naostatok ešte nieko¾ko myšlienok exministerky Tomanovej.
Znovapripomenula,žeslovenskí
podnikatelia plaèú nad výškou
odvodov,prièomichmámevporovnaní s inými krajinami ve¾mi
nízke:„ZanamijeužlenMexiko:“
Upozornila na celkovo biednu
úroveòSlovenska,keïnapríklad
skutoèný hodinový náklad zamestnávate¾a na jedného zamestnancajenaSlovensku6,06
eura, v Belgicku vyše 38 eur.
„Máme najnižšie mzdy, najnižšie
dôchodky,zanamisúlenBulharskoaRumunsko.Užterazredukujeme dôchodky, od roku 2016
jetuplánovanáredukciaažna52

percent.Èojetozasystém,keï
každým rokom budú odchádza
¾udia s nižším dôchodkom, hoci
už v súèasnosti 60 percent dô-

chodcov má nižší ako priemerný
dôchodok?“
SpracovalPeterOndera
SnímkyO.Ewiak,J.Kováèik

14.roèníkfutbalovéhoturnaja„Memoriáluppor.MichalaBraniše“
V dòoch 7. až 9. septembra
2011usporiadalaPohotovostná
motorizovaná jednotka Polície
Èeskej republiky Správy hlavného mesta Prahy a športový
klub polície FC 158 14. roèník
futbalového turnaja „Memoriálu
ppor. Michala Braniše“ pod záštitou riadite¾a Krajského riadite¾stva Polície ÈR hlavného
mesta Prahy plk. Mgr. Martina
Èervíèka.UskutoènilsavPrahe
na umelom trávniku TréningovéhocentramládežeACSparty
PrahazaúèastimužstievzPrahy,Plzne,Ostravy,Brna,BratislavyaKošíc.
Mužstvo Krajského riadite¾stva PZ v Košiciach pod vedenímppor.Ing.PetraSelepku,
velite¾a1.èatyPMJOPPKRPZ
v Košiciach vzorne reprezento-

ppráp. Peter Krakovský z Okresnéhoriadite¾stvaPZvTrebišove.
„Memoriál Michala Braniše“
je dôstojným uctením si pamiatky policajta PMJ, ktorý zahynul pri výkone služby. Má
hlbokú myšlienku v tom, že takýto èlovek neupadá do zabudnutiaažejehoobenebola
márna. Necháva odkaz pre
ïalšie generácie kolegov policajtov, ktorí jeho hrdinstvo prezentujúnamedzinárodnejúrovniprávecestoutakéhotošportového zápolenia. „Je pre nás
cou,žesmekaždoroènepozývaníorganizátormiturnaja.Veríme, že v tejto tradícii budeme
pokraèova a vzorne reprezentova krajské riadite¾stvo aj
na jubilejnom 15. roèníku“ kon-

valo košických policajtov a
umiestnilosana3.mieste.Hráèiboliocenenímedailamiapohárom turnaja. Za najlepšieho
hráèa mužstva bol vyhlásený

štatujúpolicajtikošickejpohotovostnejmotorizovanejjednotky.
npor.Mgr.JanaMésarová,
hovorkyòaKRPZKošice

7

OKTÓBER2011

Policajti a hasièi na Jahòacom štíte (2229 m)

Vloneprírodysikaždýpoložíotázku,akovzniklatakátonádhera…
Poslednýseptembrovývíkendsauskutoènilvporadí3.
roèník policajného a hasièského výstupu vo Vysokých
Tatrách. Tentokrát bol cie¾ cesty Jahòací štít so svojim
vrcholomvovýške2229m.n.m.
V piatok veèer sa v rekreaènom zariadení MV SR Kremenec v Tatranskej Lomnici uskutoènilostretnutiesduchovnými
úradu ekumenickej pastoraènej
službyMVSR,naktoromzazúèastnil a prítomných pozdravil aj
generálny duchovný ústredia
ekumenickejpastoraènejslužbyv
OSaOZSRpplk.Mgr.Miroslav
Táborský.Riadite¾úraduEPSMV
SRmjr.Mgr.MilanPetrulasaprítomným prihovoril na tému
hodnôtvživoteèloveka,kdepoukázal na dôležitos lásky nielen
¾udskej,aleajBožejprepokojný
a vyrovnaný život, v ktorom sa
objavujú popri pekných chví¾ach
ajrozliènéstarostiaproblémy.
V sobotu ráno o 6.15 zaèína
na parkovisku Biele vody prezentácia úèastníkov a prevzatie
trièiekapamätnýchlistovkvýstupu.Celkovosaprihlásilo224policajtov a hasièov s rodinnými
príslušníkmi, èo je doposia¾
najväèšípoèetzovšetkýchroèníkov.
Krátkopopolôsmejodchádza
posledná skupinka smerom na
ChatupriZelenomPlese.Cestou
saprednamiotvárakrásnadolina Bielej vody s majestátnymi
štítmi Tatier. Poèasie je rozprávkové. Modrá obloha, slneèné lúèe, pokoj a malebná scenéria
tatranskej prírody nám dodávajú
rados a nadšenie zdola vrchol
Jahòacieho štítu. Pri chate robímespoloènúfotkuapodslovenskou zástavou spievame našu
národnú hymnu: Mohutný spev
saozývadolinou.O10.00hodsa
postupne v skupinkách vydávame k vrcholu. Cestou nás sprevádzajú kolegovia z Horskej
záchrannej služby. Cesta na vrcholjenároèná,reaze,stúpania,
notúžbabyhoreavychutnasi
ten nádherný poh¾ad je hnacím
motorom,ktorýnámdávasiluis
vpred.
Zhora je nádherný poh¾ad.
Lomnický štít na jednej strane,
Žiarske vidly na druhej, celá panoráma Tatier zaliata slnkom.
Hovorím, vïaka Pánu Bohu za
takýtokrásnyèas,zamožnosvidie èas Jeho stvorenia v tak
nádhernej atmosfére farieb a
svetla.Myslímsi,ževloneprírody si každý položí otázku, ako
vzniklatakátonádhera.Jetovôbecmožné,abytobolodielonáhody?Ajpoh¾adnakrásuprírody
môžeèlovekapriviesktomu,že
na poèiatku musel by Stvorite¾,
ten ktorý to takto naplánoval a
spolu s majstrom Milanom Rúfusomvyznávam:
Viem jedno hniezdo. Rád ho
mám.
V òom ako v Božej sieti je
mnoho otcov, mnoho mám, mnoho, mnoho detí.
To hniezdo uvil Stvorite¾. A
sám aj urèil, komu, koho tam pozve

prebýva do èloveèieho domu.
Viem jedno hniezdo. Rád ho
mám.
Hreje ma dòom i nocou,
vystlané mäkkou vravou mám
a mozo¾mi otcov.
Môj dobrý Bože, zhliadni naò.
Stráž nám ho neustále.
A aspoò ty ho, Ve¾ký, chráò,
keï si ho stvoril malé.
HocimaléjeSlovensko,pred-

Nech sa vám darí…

sato¾kokrásjevòom.Zostupujemezvrcholunachatu,kdenás
èaká teplá polievka a tekuté
osvieženie. Èaká nás ešte dvojhodinovácestanaparkovisko.
Sobotný výstup sme úspešne
zakonèili, plní radosti a dobrého
pocituaabsolvovanéhovýstupu.
Nášprogramalepokraèuje.V
nede¾u ráno sa stretávame pri
Božom slove v evanjelickom
chrámevTatranskejLomnici.Domáci brat farár PavolKušnírnás
srdeèneprivítalaporozprávalhistóriuchrámu,ktorýoslavovalsvoje109výroèiepostavenia.Téma
nedele hovorí o vïaènosti. Príhodnátéma,lebobolozaèoïakova,nielenzakrásnyèas,ktorý
námboldopriaty,aleajzaspoloèenstvo ¾udí, ktoré sa zišlo pri
výstupe, za spoloèné rozhovory,
za to, že sa nikomu pri výstupe
niè zlé nestalo. NO nielen to,
chcelismePánuBohupoïakova
zadarjeholásky,zaJehoslovo,

z ktorého môžeme èerpa povzbudenieamúdreradyprenášživot.Poïakovasapatrí,touèíme
našedeti,bezrozdielutohoèije
niektoveriacialebonie.Zpoh¾adu veriaceho èloveka je vïaka
prejavomuvedomeniasitoho,èo
Boh urobil pre èloveka, za dar
láskyazáchranyvJežišoviKristovi.
Ïakujem vedeniu HZS za poskytnutie sprievodu záchranárov
pretentovýstup.Ïakujemvedeniu sekcie personálnych a sociálnych èinností a pracovníkom
rekreaèného oddelenia za výbornúspoluprácuprizabezpeèeníubytovaniapoèasvíkendu,ako
ajpersonáluariadite¾ovizariadeniaMVSRKremeneczapriebeh
ubytovania a starostlivos poèas
víkendu.
Tešiacsanaspoloènéstretnutianielenorok

Vpiatok30.10.2011vspoloènostikolegýòakolegovsomsazúèastnilapríjemnéhorozlúèkovéhoposedeniapripríležitostiodchoduzoslužobnéhopomeru,naktorénáspozvalinašitraja„uždôchodcovia“–PeoKoval,PeoUrbánekspolusoŠtefanomKolcunom–policajtiORPZDolnýKubín.
Viacerí kolegovia už v predchádzajúcom období ukonèili služobný pomer a odišli do výsluhového dôchodku, viacerí na tento
postvnajbližšejdobeeštelenèakajú.TakakoajmojipiatikolegoviazOOPZTvrdošín.
Toutocestobysomimvšetkým,ktoríužoficiálneniesú,alebo
vnajbližšejdobenebudúpolicajtmivaktívnejslužbe,chcelazasebaakoizaostatnýchkolegov,ktorísastýmitoslovamistotožnia,
poïakovazaspoloèneužitoènestrávenýèaspoèasvýkonuslužby ako i za pekné chvíle, ktoré sme v kolektíve zažili v èase
osobného vo¾na napr. formou pohodových posedení, športových
aktivítapod.
Nechsavámvšetkým,chlapci,vïalšomsúkromnomživotedarínajmäsperspektívoupevnéhozdraviaarodinnejpohody.
ZuzanaZáhradníková,
vašakolegyòazORPZDolnýKubín

Zasmejme sa

MilanPetrula

Výzva
Odborový zväz polície v SR neustále usiluje v rámci svojich možností pomáha aj hmotne tým, ktorí sa stali sociálne
odkázanými, prišli o svojich blízkych, postihla ich živelná pohroma alebo sa musia dlhodobo stara o postihnutých rodinných príslušníkov. Na tieto úèely OZP v SR používa prostriedky, získané predovšetkým z 2–percentnej dane, prí padne z iných zdrojov, ktoré sa potom príslušná komisia usiluje maximálne zodpovedne rozdeli medzi ¾udí, najviac potrebujúcich pomoc. Nie je to ¾ahká úloha, tobôž, keï zdrojov,
žia¾, býva poskromne. O to je dôležitejšie, aby OZP v SR mal
hodnoverné informácie zo všetkých kútov Slovenska. Odborový zväz polície v SR preto vyzýva predsedov ZO OZP, ale aj
všetkých èlenov, aby èo najskôr informovali centrálu o ¾uïoch zo svojho regiónu, ktorí naliehavo potrebujú pomoc.
Kontakt: LadislavGraèík,podpredsedaOZPvSR
mail: ladislav.gracik@minv.sk,tel.: 0961051950

Poďakujtesamanželke,inakbysmevásprehliadli...

Záhoráckasmerovka...
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Pokutujú každý priestupok. Musia!
KORYTÁRKY. Èlovek vždy
spozornie, keï prechádza okolo
policajného auta. Máme to akosi
vsebe.Pocit,žepouèiarovnása
zákon,aniporokochniejeznás
vymazaný. No policajti v posledných týždòoch evidentne
zmenilisvojuprácu.Taktotoaspoòpociujúvniektorýchmalých
obciach.Upozornilinásnatoich
obyvatelia.Nie,nekonajúprotizákonne,napriektomunadichkonaním¾udiazaèínajúkrútihlavami.
„Nemám právo policajtom hovori, aby sem nechodili. No zdá
samiažnezmyselnéprenasledova starších ¾udí. Keï ide niekto
na bicykli a nejaví známky opitosti, no oni mu dajú fúka… Po
jednompivenafúkal,nojasinemyslím,žesúto¾udia,ktorírobia
verejné pohoršenie alebo inak
ohrozujú cestnú premávku. Samozrejme chápem policajtov, že
siibaplniasvojepovinnosti,“hovorí starosta Korytárok ¼ubomír
Straka. Malú obec navštívi policajná hliadka aj trikrát za deò a
pokutuje¾udízavšetkomožné.Aj
za odhodený cigaretový ohorok.
„Viem, že aj to je priestupok, no
¾udí musíme vychováva trochu
inak a nie takto represívne,“ dodávastarosta.
Cigaretové ohorky èi neporiadoknauliciachvKorytárkachnie
sú problémom èíslo jedna. A
možno ani dva. „Keï som pred
polrokom nahlásil, že sa u nás
pestuje marihuana, za pol roka

nevyšetriliniè.Skonèilototým,že
juonisamiprišlizobra,“dodáva
starosta. Kto „marišku“ pestuje,
nezistili. „Prípady, keï zistia èloveka,ktorýpomiestnejcesteide
pod vplyvom alkoholu na bicykli
alebojuzneèistil
o d h o d e n ý m
ohorkom, prípadne pokutova ¾udí na zastávke, ktorí fajèia,
sú ve¾mi jednoduché,“ dodáva
starosta. Šesdesiattriroèný dôchodca zaplatil pokutu aj za to,
ževobcimoèilniekdedokríkov.
Ojedenástejveèer!
„Prioritybypod¾astarostumali
byinde.“Hovorilsomajsvedením polície, tí mi povedali, že aj
takéto priestupky musia vykazova.„
Zvýšený pohyb policajtov si
všimliajvDetvianskejHute.Nemám dojem, že by si ve¾mi všímalimalépriestupky¾udí.Zameriavajú sa obyèajne na kontrolu
požitiaalkoholuuvodièov,“hovorístarostkaJanaHronèeková.
Pod¾a krajskej policajnej hovorkyne Petry Vaškovej je pravdou,žezaposlednéobdobiemôžuobèaniavidievuliciach(ato
nie len v uliciach obcí, ale aj v
mestách) viac policajtov, resp.
môžu stretáva viac policajných
hliadok. „Je to dôsledkom toho,
žepolíciacelkovoposilnilavýkon
služby.Sútoslužby,ktoréslúžia
vprvomradeobèanom.Snažíme
sa tak chráni život a zdravie
obèanov a tiež týmto spôsobom

Spomienka
Dòa04.11.2011uplynie5rokovodtragickejsmrti

ppor. Tibora Bolecha in memoriam
Èasplynie,životidevdia¾,
námživýmnaTebazostala
lenspomienkaažia¾.
S úctou spomínajú manželka a kolegovia z OO PZ Nové
MestonadVáhom

Nariadenia a rozkazy prezidenta PZ
SEPTEMBER2011
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
23. ktorým sa mení nariadenieprezidentaPolicajnéhozboru
č. 5/2011 o medzinárodnej policajnej spolupráci vykonávanej
prostredníctvom
spoločných
kontaktnýchpracovísk
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
71. ktorým sa vyhlasuje policajnáakcia„Beta“
72. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.

74/2008ospracúvaníapredkladaní prehľadov o činnosti útvarov služby poriadkovej polície
Policajného zboru a vykazovaní
výslednostiprácepriobjasňovaní priestupkov orgánmi Policajného zboru v znení neskorších
predpisov
73. ozriadenípracovnejskupiny
7. ktorým sa vyhlasuje policajnáakcia„Gama“
75. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny úradu
bojaprotiorganizovanejkriminalitePrezídiaPolicajnéhozborua
odboru ochranných služieb PrezídiaPolicajnéhozboru

zabraòovapáchaniutrestnejèinnosti,“hovoríVašková.
Vprípade,žepolicajtiprivýkonesvojejslužbyzistiapriestupky,
sú povinní ich pod¾a hovorkyne
rieši.„Vove¾kejmieresazameriavameajnapriestupkypáchané
vcestnejpremávke.Prevšetkých
úèastníkov,ateda aj pre cyklistov platia pravidlá, o ktorých
hovorízákonocestnejpremávke,
aktorésúpovinnídodržiava.“
(Zvolensko–Podpolianskenoviny11.10.2011)

Berlín desia útoky
na vlaky
Pre turistov je Berlín magnetom.Lenvaugusteprišlodonemeckého hlavného mesta viac
akopolmiliónacudzincovaurobili nový rekord. Európski podnikatelia si rovnako nevedia Berlín
vynachváli a pod¾a poslednej
štúdiehodalinapiatemiestonajatraktívnejšícheurópskychmiest.

Pre Berlínèanov to v triapolmiliónovej metropole také bezstarostnénieje.
Najprvtoboliprepadyvmetre,
potom530podpálenýcháutateraz útoky na železnici. Nemecký
minister vnútra Hans–Peter
Friedrichhovorío„znepokojujúcej
sérii násilia“ a minister dopravy
PeterRamsauero„teroristických
útokoch, ktoré dosiahli novú dimenziuajejedno,èijeto¾avicový, alebo pravicový extrémizmus“.
Takéto vyhlásenia strašia
Berlínèanov viac ako posilnené
hliadky na železnièných staniciach, helikoptéry vo vzduchu a
nieko¾kohodinové meškanie vlakov. Od pondelka našli na rôznych miestach v Berlíne a okolí
vovlakochanatratiach15trhavín,ztohodveexplodovali.Nikto
nebol zranený. Vyšetrovatelia
tvrdia,žeidezrejmeomalú,ale
organizovanú skupinu, ktorá sa
vyzná a všetko robí tak, aby
vznikli len ve¾ké škody. Takto
všakzaèínalav70.rokochiobávaná Frakcia Èervenej armády
(RAF).

„Najprv to boli ve¾ké materiálneškodyvbojiprotištátu,ale
potom prišli na rad i násilie a
vraždy,“ hovorí pre Súddeutsche
Zeitung expert na terorizmus
Butz Peters, ktorý však nechce
špekulova, èi trhaviny do vlakov
dávajúteroristi.
Zatia¾sistýmberlínskapolícia
nevieporadiapripúša,žetrhavínbudeviac.Páchatelia,naktorých vypísali odmenu 100–tisíc
eur,vrajnastražilibombynaraza
polícia ich len postupne nachádza. K útokom sa priznala
malá¾avicováskupina,ktorúvšak
niktonepozná.
Berlín zvláda turistov i podnikate¾ov,alekriminalitamurastie.
Mestoso64miliardamieurdlhov
má problém posilòova hliadky a
finanène zvláda takéto mimoriadnesituácie.
Berlínanásilie:
l podpa¾aèstvo:odjanuárado
augustapodpálili530áut,
l prepady v metre – najnebezpeènejšiajestanicametrana
Alexanderplatzi, kde bolo minulý
rok79prepadnutía67krádeží.
(Sme14.10.2011)

Lenspoloènesmesilní!
OZP v SR

Tvoja šanca je v odboroch.
Staò sa èlenom Odborového zväzu polície v SR,
odbory Ti pomôžu.

l jenezávislým,samostatným,dobrovo¾ným,slobodnýmademokratickýmzdružením
základnýchorganizácií,ktorýchèlenmisúpríslušníciPZaobèianskipracovníci
ministerstvavnútraSR
l vystupujenaochranutvojichprávaoprávnenýchzáujmovvzmyslezákonaoštátnej
službeazastupujeTvojezáujmyvsociálnejoblasti
l prostredníctvomsvojichorgánovpresadzujetvojezáujmyapožiadavky-odborárov
azamestnancovrezortuMinisterstvavnútraSR
l vediekolektívnevyjednávanienazlepšeniepodmienokvýkonuslužby,zdravotných,sociálnychakultúrnych
potrieb
l prezabezpeèeniekomplexnostirealizácieprogramuOZPvSRuzatváradohodysvedenímMVSR
l jeèlenomEuroCOP-u,medzinárodnéhozdruženiapolicajnýchodborovýchorganizácií
l pririešeníoprávnenýchzáujmovapotriebsvojichèlenovaichochranevystupujevovzahukzákonodarným,
štátnymaslužobnýmorgánomakoichrovnocennýpartneraichobhajca
l zaTebasapodie¾anadodržiavanízásadspravodlivéhoodmeòovaniavpodmienkachMVSR
l jejedinýminštitútom,ktorýtiposkytneprávnuochranu
l vytvárapriestorpreširokúaslobodnúvýmenunázorovnavšetkyotázkytýkajúcesaoprávnenýchzáujmova
potriebèlenov
l èlenOZPpožívavýhodyPodpornéhofondu

Dôstojná životná úroveò - naše právo
Niè nie je samozrejmé!
Bez odborov
nie je možná kontrola naddodržiavanímpracovno-právnych,mzdovýchpredpisovabezpeènosouaochranou
zdraviapriprácil niejemožnéuzatvorikolektívnuzmluvu,zamestnávate¾sámrozhodujeomzdovomzaradení,
pracovnomporiadku,skonèenípracovnéhopomeru,l orozvrhnutípracovnéhoèasu,l opružnompracovnom
èase,l orozsahuapodmienkachprácenadèasl oplánedovoleniek,hromadnomèerpanídovolenky,
l opracovnomporiadku

Ako sa sta èlenom odborov?
StaèísaobrátinaZOOZnamiestepracoviskaapodaprihlášku.Akpotrebujeteinformácie,staèísaobrátina
centráluOZPvSR.

Tvojím advokátom sú odbory
l Odbory poskytujú svojim èlenom
ochranupriporušeníichprávochranupredšikanovaníml bezplatnézastupovaniepredsúdoml právneporadenstvovpracovno-právnychvzahochl podporuvprípadeažkejfinanènejsituácieasociálnejtiesnil aktuálneinformácieovšetkýchotázkachdotýkajúcichsapostaveniaazáujmovodborárovazamestnancovl
odborárskevzdelávanie
Ïalšieinformácienaadrese:OZPvSR,Pribinova2,81072Bratislavaalebonaintranetovejstránkepodnašouhlavièkou,
e-mail:ozpvsr@minv.sk,tel:09610/51950,58fax:09610/59096

l VydávaOdborový zväz polície v Slovenskej republike akomesaèník.l Zodpovednýzástupcavydavate¾a:plk. Mgr. Marián Magdoško l Redakcia:Mgr. Peter Ondera l Adresaredakcieprepoštovýstyk:MV SR Pribinova è.2, 812 72 Bratislava. Preosobnýkontakt:
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