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Obèianski zamestnanci majú opä o polhodinu kratší pracovný èas

Úspešné zavàšenie podpisov piatich kolektívnych zmlúv v rezorte MV SR
Automobilové opravovne MV SR
bola podpísaná 14. decembra
2011 (bližšie informácie sme pub-

likovali už v decembrovom èísle
POLÍCIE – pozn. red.). Vyššiu
kolektívnu zmluvu pre Horskú
Snímka P. Ondera

Kolektívne vyjednávanie pre
rok 2012 v rezorte MV SR sa
úspešne skonèilo. Zmluva pre

Kolektívnu zmluvu pre policajtov podpísali minister vnútra Daniel Lipšic a predseda OZP v SR Miroslav Litva 12. januára 2012. Slávnostného aktu sa zúèastnil aj podpredseda OZP v SR M. Magdoško
(v¾avo) a gen. riadite¾ sekcie personálnych a sociálnych èinností MV SR Jozef Hlinka (vpravo)

záchrannú službu podpísali štátny tajomník MV SR Maroš Žilinka
a predseda OZP v SR Miroslav
Litva 19. decembra 2011. Štátny
tajomník MV SR v ten istý deò
podpísal aj zmluvu so zástupcami
zamestnancov pre HaZZ.
Zmluvné strany sa dohodli, že
služobný èas príslušníka Horskej
záchrannej služby a príslušníka
Hasièského a záchranného zboru
bude 40 hodín týždenne. Avšak
základná výmera dovolenky príslušníka oboch zborov bude 5
týždòov v kalendárnom roku. Príslušníkovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovàši aspoò 33
rokov, patrí dovolenka vo výmere
šiestich týždòov. Základná výmera dovolenky sa predåžila o jeden
týždeò nad minimálnu výmeru
ustanovenú zákonom.
Zmluvné strany sa ïalej dohodli, že sociálny fond sa bude
tvori vo výške 1,1 % zo súhrnu
hrubých príjmov zúètovaných príslušníkom na výplatu za kalendárny rok. U príslušníkov Hor-

skej záchrannej služby sa dohodla sprostredkovate¾ská forma
stravovania a nominálna hodnota
stravnej poukážky vo výške 3,15
eura.
Pozornos osobným
príplatkom
Kolektívnu zmluvu vyššieho
stupòa pre príslušníkov PZ signovali minister vnútra SR Daniel
Lipšic a predseda OZP v SR Miroslav Litva 12. januára 2012. Aj
v nej sa podarilo uchova doterajšie sociálne istoty, tvorba sociálneho fondu je upravená na 1,
1 percenta. „Urobím všetko preto,
aby sociálne výhody príslušníkov
Policajného zboru ostali nezmenené,“ uviedol pri tejto príležitosti
minister vnútra Daniel Lipšic.
Ïalším vyjednaným pozitívom je
skutoènos, že na úrovni rozpoètových organizácií ministerstva
budú pravidelne raz za pol rok
prehodnocované objemy osobných príplatkov. „Pride¾ovanie
týchto príplatkov bude prerokova(Pokraèovanie na strane 2)

Hovoríme s rektorom Akadémie PZ plk. prof. Ing. Václavom Krajníkom, CSc.

Akadémia PZ je renomovaná škola, ale zápasí s problémami
Študuje na Akadémii Policajného zboru dostatok policajtov? Plní škola spoloèenskú objednávku ministerstva
vnútra a policajnej praxe? S týmito i mnohými ïalšími
otázkami sa redakcia POLÍCIA obrátila na rektora Akadémie Policajného zboru plk. prof. Ing. Václava Krajníka,
CSc.
l Pán rektor, v tomto vydaní samostatne publikujeme
základné fakty o Akadémii Policajného zboru v Bratislave (A
PZ). Pri poh¾ade na celkové poèty poslucháèov sú na A PZ
študujúci policajti v menšine a
táto vysoká škola – vo vzahu k
jej špecifickému zameraniu –
má neúnosne vysoký poèet
študentiek. Preèo?
Otvorili ste viacero otázok. Prijímanie policajtov sa ve¾mi skomplikovalo požiadavkou na minimálne päroènú prax v policajnom
výkone. Potom sa to riešilo tak,
že sa robili generálne výnimky z
toho, èo sme nariadili, ale vo všeobecnosti sa sem policajtov dostávalo ve¾mi málo – až tak katastrofálne málo, že sme uvažovali o premenovaní akadémie,
pretože ten pojem „policajná“
akadémia bol takmer zbytoèný.
Èo sa týka žien, jeden vysoký
funkcionár, keï sem prvýkrát prišiel, trefne poznamenal: Vy tu nerobíte prijímaèky, ale casting! Ak
mám vážne hovori, tak pozitívum
je v tom, že dievèatá sú snaži-

vejšie, uèenlivejšie, takpovediac
lepšie študentky, to je fakt. Na
druhej strane tento faktor nedokážeme ovplyvni, máme tu zákon, ktorý hovorí o rovnosti príležitostí, èo sa dá ažko obís. Môj
osobný názor je, že sa naše vysokoškolské štúdium ve¾mi feminizuje.
l Ostaòme na úrovni vysokého školstva.
Na druhej strane, naša škola
vzdeláva ¾udí aj pre verejnú správu, kde sú ženy urèite akceptovanejšie. Necítim sa však by zodpovedný za to, že tu máme polovicu, možno už viac ako polovicu
žien. Nemôžeme oficiálne prija
proti tomu nejaké opatrenia,
uchádzaèi sú si pred zákonom
rovní – aj vo vzahu k pohlaviu.
l Chápem záujem dievèat z
civilu, Akadémia PZ má dlhodobo absolútne rekordný poèet
uchádzaèov o štúdium v pomere k poètu prijatých. Ide nám
však o to, ako sem dosta na
štúdium policajtov z praxe, alebo priamo pripravova viac
chlapcov na výkon policajnej

funkcie s vysokoškolským
vzdelaním. Požiadavka na päroènú prax vo výkone je z jednej strany správna, vzniká však
problém, ktorý vieme zadefinova, ale nevieme, èo s ním, ako
ho odstráni. V praxi sa množia
tabu¾ky s požiadavkou na vysokoškolské vzdelanie, tým sa
nám rozmohol ïalší neduh, že
policajti radšej dia¾kovo študujú rôzne iné vysoké školy, ktoré nemajú s policajnou profesiou niè spoloèné. Zrejme je to
aj cesta ¾ahšieho odporu, veï
vysoké školy máme už pomaly
v každom okresnom meste. Ale
èo s tým? Spoloèenská objednávka je iná!
To by sme sa rozprávali o tom,
ako sú u nás nastavené kvalifikaèné kritériá pre výkon tej – ktorej funkcie. Ak je tam zadefinovaná len požiadavka VŠ, tak je dos
logické, že mnoho policajtov zvolí
cestu ¾ahšieho odporu. Nie je to
tak dávno, keï jediná požiadavka
na profesora tu na akadémii bolo
vysokoškolské vzdelanie. V tabu¾ke bolo len VŠ, nežiadalo sa
CSc., ani docentúra, prosto každý s vysokoškolským vzdelaním
vlastne naplnil túto požiadavku.
Hlavný problém pri vysielaní policajtov na školu vidím v tom, že po
tých piatich rokoch praxe už má
väèšina mladých mužov rodiny,
deti, je pre nich ažké na takú

dlhú dobu sa odlúèi od rodín. Tobôž, keï ako absolvent denného
štúdia zletí do druhej platovej triedy, èo je pre väèšinu mladých ¾udí, živite¾ov rodiny, neúnosné. Na
bývalej Vysokej škole ZNB sem
prichádzali poslucháèi s plným
zabezpeèením, mali sme tu 45–
roèných chlapov na dennom štúdiu a nebol problém. Nežiadam
zmenu, len odpovedám na otázku, preèo sa aj z radov policajtov
hlási viac žien, policajtiek. Zrejme
majú viac možnosti z rodinného
zázemia, ktoré im to umožní.
l Lenže ani v externých formách štúdia nie je situácia –
súdiac pod¾a štatistík – optimálna. A to je možno ešte
väèší problém.
Nie som obhajca externej formy základnej vysokoškolskej prípravy – myslím tým Bc. a Mgr.
stupeò. Na každú školu má prís
mladý èlovek, ktorý tu dostane
teoretickú vysokoškolskú prípravu. Sme škola ako každá iná. Ani
na lekársku fakultu nechodia študova lekári, tak ako na technické
univerzity nechodia študova inžinieri. Preèo na Akadémiu PZ majú ís študova policajti? Aj tak si
môžem položi otázku. Samozrejme, viem, že odborne, vedomostne potrebujeme dvíha úroveò príslušníkov PZ a súhlasím s
tým, že sem budú prichádza policajti na tie formy štúdia, ktoré

rozširujú ich odbornos. Pokúšam
sa však vysvetli, preèo je to tak.
V urèitých rokoch sme dostali z
prezídia miesta policajtov, po
absolvovaní prvého roèníka sme
týchto mladých chlapcov brali do
Policajného zboru. Možno by to
stálo za úvahu realizova tento
proces prijímania do PZ systematicky. Viem, že som vám úplne
neodpovedal na vašu otázku, ale
èo sa týka zastúpenia žien – aj v
externom štúdiu je „príèina“ rovnaká ako v internej forme štúdia.
l Pripusme, že v zbore už
máme (?) dostatok vysokoškolsky vzdelaných ¾udí, ale nemajú absolvované vysoké školy
policajného smeru. Preto svojho èasu vznikol návrh – a odbory ho ve¾mi podporovali –
aby títo policajti boli nútení
absolvova na Akadémii PZ
postgraduál, akýsi upgrade vysokej školy, ktorý by posilnil
ich policajné vedomosti. Zdá
sa, že návrh zapadol.
Bol to ve¾mi dobrý nápad,
ve¾mi dobrá myšlienka. Poznám
aj argumenty proti. Istotne, nikto
nemôže a priori tvrdi, že trebárs
z duchovného nemôže by dobrý
vyšetrovate¾, alebo že absolvent
umeleckej školy nemôže by dobrý policajt. Mnohokrát sa aj ¾udia
z iných smerov vysokoškolského
vzdelania ve¾mi dobre osvedèili aj
(Pokraèovanie na strane 4)
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Zo zimného zasadania Rady predsedov ZO OZP v SR na Donovaloch

M. Litva: „Èaká nás ažké a turbulentné obdobie“
mil prítomných s personálnymi
zmenami v štruktúrach OZP. Doterajšia výkonná tajomníèka Erika
Seèányová odišla na iné praco-

sisko práce, ktoré odviedol za 16 súdržnos a zvýšenie èlenskej
rokov na èele tejto dynamicky sa základne. Dôležitým prvkom
rozvíjajúcej organizácie. Novým akcieschopnosti je dobrá informopredsedom ZO v Martine je Pavol vanos v celej štruktúre zväzu.
Doterajšie skúsenosti ukazujú, že
Dorica.
Ako ïalej v kritériách
v tejto oblasti nie je všetko v najÈasovo najrozsiahlejšou èas- lepšom poriadku. Èlenovia zväzu
ou rokovania rady bola téma potrebujú rýchle a úplné informohodnotiacich kritérií. Po obsiahlej vanie o všetkom, èo vedenie OZP
diskusii rada dohodla ïalší po- rieši vo vzahu k zamestnávate¾ostup OZP v tejto otázke, ktorý si vi alebo v legislatívnej oblasti,
bude vyžadova intenzívnejšie za- pretože neinformovaný èlen sa
pojenie väèšieho poètu odborní- stáva nespokojným. Predseda
kov z radov odborárov.
Rada tiež odhlasovala vznik novej základnej organizácie v
Kežmarku, ktorá sa
utvorila odèlenením od
„materskej“ ZO v Poprade.
Rokovanie
rady
uzatvoril
predseda
OZP v SR Miroslav Litva rozsiahlejším komentárom toho, èo
OZP absolvoval v roku
2011 a najmä èo nás
èaká v roku 2012.
„Èaká nás ažké a
turbulentné obdobie,“
poznamenal, keï pripomenul problémy s
Do dôchodku odchádza aj dlhoroèný
rozpoètom a oèakávamartinský predseda Adam Hronec
ný dopad recesie na
verejné financie nielen u nás, ale navrhol, aby si najmä vo väèších
v celej Európe. Sprievodným ja- organizáciách èlenovia výboru
vom je potom tlak na úspory, rozdelili rajóny a intenzívnejšie
škrtanie sociálnych výhod pre za- komunikovali s ¾uïmi. Ove¾a
mestnancov – sociálne zabezpe- väèší význam v rýchlosti informoèenie policajtov nevynímajúc. Aj vanosti bude zohráva aj naša
preto bude ve¾mi dôležité, aby sa webová stránka.
OZP v SR intenzívne usiloval o
(on)
Snímka P. Ondera

Snímka P. Ondera

ktorý navrhol, aby základné organizácie v roku 2012 neodvádzali
do centrály 30, ale len 25 percent
z èlenského. Po kratšej diskusii je-

Nového podpredsedu OZP v SR
si èlenovia rady zvolili verejným hlasovaním.
ho návrh pri hlasovaní neuspel,
podporilo ho len šes hlasov, traja
sa zdržali hlasovania.
Následne podpredseda Ladislav Graèík predstavil plénu návrh rozpoètu pre rok 2012.
Výmena na poste
podpredsedu
Potom predseda OZP obozná-

Nenechajte svoje dve percentá z daní ministerstvu financií,
venujte ich konkrétnym ¾uïom v núdzi!

MV SR a OZP v SR chcú adresne pomôc
Komu? Všetkým, ktorí pomoc potrebujú a pracujú v rezorte MV SR. Zamestnancom (policajtom, civilným pracovníkom v štátnej službe a pracovníkom pracujúcim vo verejnom
záujme) s dlhodobou práceneschopnosou v dôsledku ažkej
choroby, ¾uïom, ktorí v dôsledku živelnej pohromy prišli o
strechu nad hlavou, alebo im bola spôsobená ve¾ká škoda
na majetku, pozostalým po zomretých pracovníkoch MV SR,
tým, èo majú v dôsledku vlastnej choroby, alebo choroby ich
blízkych ve¾ké náklady na lieèenie – ako aj iným pomoc
potrebujúcim zamestnancom MV SR.
Ako? Ve¾mi jednoducho a nebude vás to stá ani cent.
Staèí minimum vášho èasu. Iste ste už poèuli o možnosti
poukáza 2% z dane registrovaným oprávneným prijímate¾om, ktorí ich následne použijú na zákonom vymedzené
uš¾achtilé ciele. Ak to neurobíte, vaše dve percentá z odvedenej dane sa stratia v anonymnom prepadlisku štátneho
rozpoètu. Ko¾kí z vás ešte túto možnos nevyužili len pre
vlastnú ¾ahostajnos?
Ak chcete v roku 2012 vystúpi z radov ¾ahostajných a pomôc iným /možno aj sebe/, pri podpisovaní roèného zúètovania zaplatených preddavkov na daò za rok 2011 požiadajte zamestnávate¾a o vystavenie tlaèiva Potvrdenie o
zaplatení dane. Z tohto potvrdenia vypoèítate dve percentá
z vašej zaplatenej dane. Túto sumu môžete poukáza v prospech OZP v SR ako oprávneného prijímate¾a týchto peòazí.
Vážení spolupracovníci!
OZP v SR spoloène s vedením MV SR chcú efektívne
využi vaše dve percentá z dane s cie¾om pomôc tým, ktorí
pomoc potrebujú najviac. OZP v SR preto vyzýva všetkých
svojich èlenov, aby pomohli pri organizovaní tejto akcie. OZP
v SR spoloène s vedením MV SR momentálne vypracúvajú
systém, ktorý by vám administratívny proces venovania
dvoch percent z dane èo najviac zjednodušil. Podrobnejšie
sa o zjednodušenom mechanizme poskytnutia svojich dvoch
percent dane dozviete v nasledujúcom èísle novín Polícia.
Pavol Michalík, podpredseda OZP v SR

visko, nahradila ju Alexandra
Mocková. Na iné pôsobisko mimo
kraj odišiel aj doterajší predseda
krajskej rady z Nitry Viktor Kiss.
Novým predsedom krajskej rady
a tým aj èlenom predsedníctva sa
stal Pavol Èeròan, predseda ZO
z Topo¾èian. Zo zdravotných dôvodov sa rozhodol odís do civilu
podpredseda OZP v SR Pavol
Mekiòa. Vedenie mu poïakovalo
za vykonanú prácu a poprialo mu
najmä vyzdravenie, ktoré mu
umožní ïalej sa venova odborárskej práci.
Predsedníctvo navrhlo na post
podpredsedu OZP doterajšieho
predsedu krajskej rady v Žiline
Pavla Michalíka. Plénum schválilo volebný poriadok, iný návrh na
podpredsedu plénum nepredložilo a návrh na zvolenie Pavla Michalíka verejným hlasovaním
podporilo 73 èlenov rady, jeden
sa zdržal hlasovania.
Z oblasti zmien spomeòme
ešte dojímavý príhovor Adama
Hronca, dlhoroèného predsedu
martinskej základnej organizácie,
ktorý vo veku 61 rokov ( v polícii
slúžil od roku 1972) odchádza do
penzie, a tak sa prišiel rozlúèi s
kolektívom predsedov. Adam
Hronec však s odborovou prácou
nekonèí, ïalej bude pomáha v
základnej organizácii. Aj jemu
predseda OZP poïakoval za kuSnímka P. Ondera

Donovaly – V piatok 16. decembra 2011 sa na Donovaloch
konalo zimné zasadanie Rady
predsedov ZO OZP v SR, ktorému vo štvrtok predchádzalo obsažné zasadanie predsedníctva.
Po niektorých procedurálnych
krokoch vedenie OZP informovalo predsedov o prebiehajúcich kolektívnych vyjednávaniach, keï v
tomto roku OZP zastupovalo zamestnancov pri tvorbe piatich
zmlúv – pre AO MV SR, HZS, pre
policajtov a pre zamestnancov v
štátnej a verejnej službe. Predseda OZP v SR informoval o postupe pri rozporovaní hlavných úloh
ministerstva pre rok 2012 a pripomienkovaní návrhov noviel zákonov è. 73 a 328. M. Litva informoval tiež o ekonomickej situácii rezortu, o riešení nedostatkov v zásobovaní výstrojnými súèiastkami
a o typizácii obvodných oddelení.
V tejto súvislosti uviedol, že tak
ako to už býva, dôjde aj k pohybu ¾udí, niektorí nové riešenie uvítajú, iným sa páèi nebude, bude
potrebné nájs èo najmenej bolestné riešenia.
Odvody po starom
V ïalšej èasti programu sa rada predsedov zaoberala návrhom
Igora Rohára, predsedu základnej
organizácie z Rimavskej Soboty,

Banskobystrický predseda
krajskej rady Dušan Harvát
patrí medzi èastých diskutérov.

Všetko je na webe!
V záujme úspor pri vydávaní novín vedenie OZP v SR rozhodlo,
že kolektívne zmluvy pre rok 2012 nebudú publikované vo forme
príloh mesaèníka POLÍCIA, ako tomu bolo v minulosti. Nájdete ich
na webových stránkach OZP v SR: na intranete pod hlavièkou Odborového zväzu polície v SR (pravý ståpec titulnej stránky), na vonkajšom webe na známej adrese www.ozpsr.sk.
(redakcia)

Úspešné zavàšenie podpisov piatich kolektívnych zmlúv v rezorte MV SR
(Pokraèovanie zo strany 1)

né s odborovým partnerom,“ zaviazal sa zamestnávate¾.
Tvrdé vyjednávanie
Napokon prišli na rad aj zmluvy pre štátnu a verejnú službu,
ktorú podpísali minister vnútra
Daniel Lipšic a vedúci služobného úradu Marcel Klimek 18. januára 2012. Po ve¾kej kritike lanských zmlúv, ktoré „zobrali“ obèianskym zamestnancom predtým priznanú polhodinovú ú¾avu z
pracovného èasu, po intenzívnych rokovaniach zamestnávate¾
tento bonus napokon znova priznal. Zachované ostali aj všetky
ostatné výhody civilných zamestnancov MV SR nad rámec
zákonníka práce. Pod¾a Mariána
Magdoška, hlavného vyjednávaèa za zamestnancov, otvorená
ostáva otázka hodnoty gastrolístka, ktorá je ponechaná na lanskej úrovni – s tým, že v polroku
sa obe zmluvné strany k cene
gastrolístka ešte vrátia.
Minister vnútra i vedúci úradu

pri podpise ocenili konštruktívny
prístup OZP v SR poèas kolektívneho vyjednávania a poïakovali za vecný charakter rokovaní. Rovnako štátny tajomník M.
Žilinka pri podpise zmlúv pre
HZS a HaZS podèiarkol: „Uzatvorenie kolektívnej zmluvy v èase
dlhovej krízy a obmedzených
možnosti štátneho rozpoètu nie
je jednoduché. Preto chcem oceni korektný a ¾udský prístup
predstavite¾ov odborových zväzov pri kolektívnom vyjednávaní
aj v tejto hektickej dobe. Zároveò
by som týmto chcel poïakova
všetkým príslušníkom Horskej
záchrannej služby a príslušníkom
Hasièského a záchranného zboru, ktorých si obzvláš vážim kvôli
tomu, že dennodenne nasadzujú
svoje životy pri záchrane života a
zdravia ¾udí, majetku, životného
prostredia aj v klimaticky nepriaznivom horskom teréne alebo pri
požiaroch, živelných pohromách
a iných mimoriadnych udalostiach.“
(on, KO KMV)
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O štúdium na Akadémii PZ je stále obrovský záujem. Èo z toho má ministerstvo vnútra?

Pozitíva, ale aj málo študujúcich policajtov, zá¾ahu žien, záaž rozpoètu MV SR…

Pod¾a oficiálnej charakteristiky je Akadémia Policajného
zboru v Bratislave štátna vysoká škola univerzitného typu, zabezpeèujúca vzdelávanie a výchovu najmä príslušníkov Policajného zboru a ïalších bezpeènostných služieb.
Poslaním Akadémie PZ je pripravova vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných
odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ïalších štátnych a
neštátnych bezpeènostných služieb; zabezpeèova ïalšie vzdelávanie, rozvíja vedecké poznanie vo vedných a študijných
odboroch, uskutoèòova vedeckú
výchovu formou doktorandského
štúdia, rigorózne, habilitaèné a
inauguraèné konanie.
Neobyèajný záujem
Vo verejnosti sa A PZ teší
neobyèajnému záujmu poslucháèov o štúdium, v pomere poètu
podaných prihlášok a prijatých
uchádzaèov dlhodobo suverénne
vedie medzi všetkými vysokými
školami na Slovensku. Na akademický rok 2010/2011 škola evidovala 2 829 prihlášok uchádzaèov o štúdium! Z toho 2 572
na bakalárske (prijímacích skúšok
sa zúèastnilo 2 123 uchádzaèov),
216 na magisterské a 41 na
doktorandské štúdium. V jednej
prihláške na denné bakalárske
štúdium uviedlo záujem o štúdium v oboch študijných odboroch v rôznom poradí až 1 205
uchádzaèov z radov obèianskej
mládeže!
Momentálne akadémia núka
možnos získa vysokoškolské
vzdelanie stupòa bakalár, magister a doktorand v študijnom
odbore bezpeènostnoprávna ochrana majetku a osôb a v odbore

tovaná v úvode èlánku, už celkom nezodpovedá realite a podobne je to aj pri porovnaní reality s oficiálnym poslaním školy.
Staèí sa totiž bližšie pozrie na
štruktúru poslucháèov a zistíme,
že v školskom roku 2010/2011 sa
na odbor bezpeènostnoprávna
ochrana osôb a majetku (denné
bakalárske štúdium) prihlásilo
celkom 1 341 uchádzaèov, z toho
bolo 1 314 záujemcov z radov
obèianskej mládeže, ale iba 27
príslušníkov Policajného zbo-

bezpeènostnoprávna ochrana vo
verejnej správe vo forme denného alebo externého štúdia.
Èísla prijímaných poslucháèov
z roka na rok mierne kolíšu. Na
zaèiatku akademického roka
2009/2010 bolo v jednotlivých
roèníkoch uskutoèòovaných študijných programov zapísaných dovedna
1 379 študentov. Približne
polovica absolvuje denné,
druhá externé štúdium.
Pod¾a výroènej správy v
externej forme štúdia bolo 779 študentov, z toho
327 na bakalárskom, 361
na magisterskom a 91
študentov na doktorandskom štúdiu.
V akademickom roku
2009/2010 vysokoškolské
Vstup do areálu A PZ
štúdium úspešne ukonèilo
dovedna 488 študentov, z
toho 124 absolventov denného ru. O externé bakalárske štúdium
bakalárskeho štúdia, 99 absol- sa uchádzalo celkom 233 ucháventov externého bakalárskeho dzaèov, z toho 200 príslušníkov
štúdia, 70 absolventov denného Policajného zboru a 33 príslušmagisterského štúdia a 188 níkov ïalších bezpeènostných
absolventov externého magis- služieb.
O magisterské štúdium sa
terského štúdia. Doktorandské
štúdium úspešne ukonèili 7 uchádzalo celkom 159 uchádzadoktorandi. V akademickom roku èov, z toho na denné štúdium 52
2009/2010 rigorózne konanie uchádzaèov z radov obèianskej
úspešne ukonèilo 63 absol- mládeže a na externé štúdium
ventov. (Výroèná správa za rok 107 uchádzaèov, z toho 96 prí2011 ešte nebola zverejnená – slušníkov Policajného zboru a
11 príslušníkov ïalších bezpeèpozn. red.)
nostných služieb. Na doktoMálo policajtov
To¾ko súhrnná štatistika o randské štúdium sa prihlásilo
aktuálnom stave. Zdá sa však, že celkom 41 uchádzaèov, z toho
oficiálna charakteristika školy, ci- 36 príslušníkov PZ a za-

mestnancov verejnej správy. V
školskom roku 2010/2011 bolo na
dennom štúdiu (Bc. a Mgr.) dovedna zapísaných 669 študentov,
z toho iba 144 príslušníkov PZ.
Z výsledkov prijímacieho konania na študijný rok 2010/2011
akadémia dospela k záverom: „Z
uvedených údajov vyplýva výrazne zvýšený záujem absolventov stredných škôl z radov
obèianskej mládeže o denné štúdium akreditovaných bakalárskych študijných programov v
oboch študijných odboroch.
Opakovane
stagnuje záujem o
denné
bakalárske
štúdium u príslušníkov PZ, ale aj záujem
o externé bakalárske
štúdium zamestnancov
iných bezpeènostných
služieb v študijnom odbore ochrana osôb a
majetku na akadémii.
Oproti uplynulému akademickému roku však
došlo k výraznému nárastu záujmu príslušníkov PZ o externé bakalárske štúdium v študijnom
programe
bezpeènostnostnoprávna ochrana osôb a majetku.
V predchádzajúcom akademickom roku 2009/2010 sa o štúdium uchádzalo 81 príslušníkov
PZ. Na štúdium v akademickom
roku 2010/2011 sa prihlásilo 200
príslušníkov PZ, medzi ktorými
sú aj uchádzaèi, ktorí už absolvovali vysokoškolské štúdium na
verejných alebo súkromných vysokých školách.“
Ve¾a dievèat…
Zdá sa teda, že policajti majú
väèší záujem o externé formy štúdia. Ale je tu ešte jeden podstatný faktor: hoci výroèná správa ofi-

ciálne nerozde¾uje poslucháèov
na ženy a mužov, staèí sa prejs
po chodbách školy a vysoký podiel sleèien priamo udrie do oèí.
Na denné bakalárske štúdium
„policajného“ študijného odboru
bezpeènostnoprávna
ochrana
osôb a majetku bolo v školskom
roku 2011/2012 z 80 prijatých
uchádzaèov len 18 chlapcov
(pod¾a webovej stránky akadémie). V študijnom odbore bezpeènostnoprávne služby vo verejnej
správe je prevaha žien ešte markantnejšia nielen v dennom, ale
aj v externom štúdiu. Pritom v
Policajnom zbore rastie tlak na
vysokoškolské vzdelanie policajtov. Prioritu by mali ma tí, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie
na policajnej vysokej škole. Opak
je pravdou, sú v menšine. Vzniká
tak celý rad otázok a problémov,
ktoré si zasluhujú hlbší poh¾ad.
Akadémia PZ „žije“ z rozpoètu
MV SR, v roku 2010 predstavoval
jej rozpoèet takmer 6, 9 milióna
eur, z èoho °okolo 4,9 milióna eur
tvoria mzdy zamestnancov a
poistné. V oblasti kapitálových
výdavkov je Akadémia PZ dlhodobo výrazne podfinancovaná.
Plní táto vzdelávacia inštitúcia
spoloèenskú objednávku z h¾adiska skladby a smerovania produkovaných študentov? Preèo
majú policajti taký malý záujem o
štúdium na APZ? Nechcú získa
vzdelanie na akadémii, volia cestu ¾ahšieho odporu, alebo rezort
nepotrebuje viac policajtov s policajným vysokoškolským vzdelaním?
Odpovede (aj) na tieto otázky
sme h¾adali v rozhovore s rektorom Akadémie PZ plk. prof. Ing.
Václavom Krajníkom, CSc.
Z podkladov A PZ spracoval
Peter Ondera

O priebehu a výsledkoch kolektívneho vyjednávania hovoríme s podpredsedom OZP v SR M. Magdoškom

„Urobili sme dohody všade tam, kde sa dohody urobi dali“

l Pán podpredseda, hlavným vyjednávaèom ste už dlhé
roky, môžete porovnáva. Èím
bolo vyjednávanie pre rok 2012
charakteristické?

Kolektívne vyjednávanie v
tomto ne¾ahkom èase nemôže
by ¾ahké, pretože je málo peòazí. To je najcharakteristickejšia
èrta tohoroèného vyjednávania.
Mimo vyjednaných benefitov
osobne považujem za najdôleži-

tejšie, že koneène sa nám podarilo nájs súzvuk so zamestnávate¾om aj v tom, že sme si vyèistili
kompetentnos odborových zväzov v podmienkach rezortu. Znamená to pre nás ve¾kú zodpovednos, Od úèinnosti všetkých
kolektívnych zmlúv, dotýka sa to
najmä štátnej a verejnej služby,
platí len jedna kolektívna zmluva
pre všetkých zamestnancov MV
SR. Tá, ktorú podpísal so zamestnávate¾om Odborový zväz
polície v SR. To nie je len výhoda, ale predovšetkým to je pre
nás obrovský záväzok.
l Zobrali ste na seba väèšiu
zodpovednos…
Áno. Na druhej strane však
oèakávam, že aj zamestnanci sa
koneène rozhýbu a zaènú rozmýš¾a o tom, kto a ako ich zastupuje v kolektívnom vyjednávaní.
Je potešite¾né, že aj zamestnávate¾ská strana brala kolektívne vyjednávanie ve¾mi, ve¾mi vážne a
zodpovedne. Vyjednávalo sa korektne, odborne na úrovni, urobili
sme dohody všade tam, kde sa

dohody urobi dali. S¾úbili sme
zamestnancom, že budeme tvrdší, ako sme boli v predchádzajúcom roku. Myslím, že sme dodržali všetko, èo sme s¾úbili.
Nielenže sa nám podarilo udrža
benefity, ktoré sme vyrokovali pre
rok 2011, ale pridali sme skrátenie pracovného èasu pre obèianskych zamestnancov, dosiahli
sme aj úpravy vo výške podielu
do sociálneho fondu. Považujeme to za logické, mimoriadne pozitívne a oceòujem ústretovos
druhej strany. Ale ve¾a èasu sme
venovali pri vyjednávaní spresòovaniu ustanovení. Nechcem generalizova, ale nájdu sa medzi
riadiacimi pracovníkmi majstri
sveta vo výklade ustanovení kolektívnej zmluvy. Nuž a kvôli nim
sa potom menili slovíèka, cizelovali formulácie, aby nijako neumožòovali dvojitý výklad. Ako
príklad uvediem ude¾ovanie odmien v nadväznosti na služobný
plat policajtov, kde boli rôzne
absurdné výklady. Podarilo sa
nám spresni výklad tak, že už te-

raz musí by každému jasné, akú
odmenu a z akého platu možno
udeli.
l Sú veci, ktoré sa aj nepodarili?
Bohužia¾, nepodarilo sa nám
napríklad odstráni problém výkladu zákonníka práce oh¾adom
noèného pracovného èasu, kde
sa bijú dve ustanovenia. Je to zákonná prekážka, ktorá sa nedá v
kolektívnej zmluve vyrieši. Žia¾,
zatia¾ to vychádza v neprospech
zamestnancov, ktorých sa to dotýka. Po parlamentných vo¾bách,
len èo to bude technicky možné,
bude potrebná novelizácia Zákonníka práce. OZP urèite bude
túto zmenu iniciova. Verejne s¾ubujem, že urobíme pre to všetko.
Je tu ešte jeden problém, a to je
otázka príplatku za riadenie motorových vozidiel, ktorý sa v zákone o verejnej službe pretavil v
nesprávnej formulácii, v dikcii
ustanovenia spojil riadenie a
držbu vozidla, takže príplatok za
riadenie motorového vozidla môže dosta len ten, kto šoféruje a

má pridelené vozidlo. V štátnej
službe je to v poriadku, ale vo verejnej z neznámych príèin parlament schválil nešastnú formuláciu. Toto sú prekážky, ktoré sa
nedali v kolektívnom vyjednávaní
odstráni a ktoré sa budeme usilova odstráni až novelizáciou legislatívnych noriem.
l Prianie pre budúcnos?
Osobne si myslím, že máme
ešte rezervy v tempe vyjednávania. Návrhy sme predkladali koncom septembra, a tak veríme, že
sa nám v budúcnosti podarí uzatvori zmluvy vždy tak, ako sa
patrí, teda do konca roka, ideálne
do Vianoc, aby naši zamestnanci
dostali pod stromèek aj takýto
darèek v podobe benefitov v podpísaných kolektívnych zmluvách
pre nasledujúci rok. Posunuli sme
sa bližšie k tejto méte, ale náš
cie¾ je taký a verím, že u zamestnávate¾a nájdeme v tomto
smere pochopenie. Sociálny
zmier je ve¾mi dôležitý pre obidve
strany.
Zhováral sa Peter Ondera
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Akadémia PZ je renomovaná škola, ale zápasí s problémami
(Pokraèovanie zo strany 1)

v policajných profesiách, dokonca
aj ako vyšetrovatelia, ale nie je to
pravidlo. Osobne si myslím, že
len absolvent našej školy sa môže v bezpeènostno – policajnej
profesii cíti „silný v kramflekoch“.
Veï inak by naša škola ani nemala spoloèenské opodstatnenie,
keby to tak nebolo. Každý sa
opýta – a èo absolvent právnickej
fakulty? Ja hovorím, že nie, pretože právnická fakulta mu nedá
tie nevyhnutné atribúty, aké mu
dá naša akadémia. Právnická fakulta poskytne policajtovi právny
základ – je to teda vzdelanie
vzh¾adom k profilu A PZ príbuzné
a s bakalárskym právnickým
vzdelaním možno pokraèova u
nás v magisterskom, alebo s magisterským stupòom právnického
vzdelania možno u nás pokraèova stupòom doktorandským – je
to teda „odbor príbuzný“ k nášmu
profilu. Vyšetrovanie nie je len o
práve, resp. o trestnom práve. A
ak už rozoberáme funkciu vyšetrovate¾, tak ten musí ovláda
metódy ïalších vied – ktoré mimochodom právnické fakulty
neuèia. A ako jeden príklad z viacerých uvediem kriminalistiku.
l Sme pri ïalšom probléme
– aj z tých vyšetrovate¾ov, ktorých ste odchovali, mnohí išli
robi nieèo iné v rámci PZ.
Žia¾, mnohí odišli po pár rokoch aj z Policajného zboru, pretože nenašli adekvátne funkèné
miesto. Máme mnoho prípadov,
keï chlapi s vysokou školou robia na pozíciách, kde sa VŠ
vzdelanie nevyžaduje. Narobilo
nám to množstvo problémov,
pripravovali sme ¾udí akoby len
do zásoby. Rovnako je to aj v prípadoch postov, kde sa vyžaduje
dôstojnícke vzdelanie. Ako je

možné, že títo dôstojníci nemajú
miesto?
l Stále definujeme stav, formulujeme problémy. Tie vlastne poznáme, vieme, èo potrebujeme zmeni. Otázka znie,
ako.
Problémy, o ktorých sme hovorili, teda prefeminizovanie, pretlak absolventov z iných vysokých
škôl… treba s tým nieèo robi, ale
žia¾, nejde to spätne. Je napríklad
ažké postihova ïalším štúdiom
tých, ktorí v dobrej viere splnili
kvalifikaèné predpoklady, dané
zákonom a internými normami.
Ale teraz by bolo naozaj potrebné
jasne zadefinova kvalifikaèné
predpoklady pre výkon urèitých
funkcií. Veï dnes už aj mnohé
pôvodne stredoškolské funkcie
sú pretransformované na bakalárske – viï. zdravotné sestry a
pod. Apropo – pod¾a mojich informácií v Nórsku sa vyžaduje minimálne bakalársky stupeò vysokoškolskej prípravy u každého
policajta. U nás bol bakalársky
stupeò donedávna považovaný
skoro za nadávku. Je potrebné
nastavi kvalifikaèné podmienky a
nebá sa toho. Ešte donedávna
sme v rezorte mali oddelenia vedeckotechnického rozvoja, kde
sa pod¾a tabuliek nevyžadovala
vedecká kvalifikácia – tak potom
ako? Naša akadémia je škola,
ktorá spåòa všetky atribúty na vysokú školu. Je uznávanou školou
doma i v zahranièí a má aj dobré
meno. A nehovorím to preto, že
práve na A PZ som rektorom.
Mám dospievajúcu dcéru a ak
bude ma záujem, urèite jej toto
štúdium odporuèím a to je už
myslím dostatoène silný a jasný
argument.
l Vôbec nepochybujem o
renomé tejto školy, svedèí o

Životopis podpredsedu OZP v
SR plk. Ing. Pavla Michalíka
Pavol Michalík sa narodil 16.05.1959 vo
Ve¾kom Rovnom, okr. Bytèa
1974–1978: Stredná ekonomická škola v
Žiline
1.9.1978 – 28.2.1979: Náhradná vojenská
služba Frýdek–Místek
1.3.1979 – 31.3.1980: Pohotovostný útvar
MV
1.4.1980 – 30.09.1980: Dokonèenie ZVS
Nové Mesto nad Váhom
1.10.1980 – 31.08.1991: n. p. Drevoindustria Žilina, závod 01 Žilina, viaceré pozície
1985 – 1990: štúdium popri zamestnaní na VŠE v Bratislava –
Fakulta ekonomiky riadenia výrobných odvetví
1989 –1991: predseda ZV OH a predseda Celopodnikového výboru OH n. p. Drevoindustria Žilina
1.9.1991 – 1996: vyšetrovate¾ oddelenia ekonomickej kriminality
Úradu vyšetrovania OR PZ Žilina
1996 – 2000: vedúci oddelenia ekonomickej kriminality Úradu
vyšetrovania OR PZ Žilina
2000 – 2007: starší vyšetrovate¾ oddelenia ekonomickej kriminality ÚJKP KR PZ Žilina
2007 – 2009: vedúci oddelenia ekonomickej kriminality ÚJKP
KR PZ Žilina
2009 – 2010: zástupca riadite¾a ÚJKP KR PZ Žilina
2011: vyšetrovate¾ oddelenia všeobecnej kriminality OKP OR PZ
Žilina
1. 1. 2012: podpredseda OZP v SR
Pavol Michalík je èlenom OZP v SR od roku 1998. Člen Predsedníctva a predseda krajskej rady od roku 2004, člen výboru ZO
OZP pri OR PZ Žilina od roku 2006. Je ženatý, otcom troch dcér.

tom enormný záujem uchádzaèov o štúdium. Lenže tento fakt
ešte nemusí niè hovori o spoloèenskej opodstatnenosti tohto záujmu, o miere plnenia spoloèenskej objednávky. Ste
schopní splni požiadavky rezortu?
Samozrejme, i keï situácia u
nás tiež nie je jednoduchá, lebo
sme kapacitne i finanène limitovaní. A keï nieèo, zo školy sa
vždy ¾ahko berie. KEÚ napríklad
potrebuje rozšíri pracovisko,
umiesti nejaký svoj prístroj, tak

tí. Peniaze, investované do Akadémie PZ, sú však stále ve¾mi
dobrou investíciou.
l Otvorme ïalší problém –
vyèíta sa vám, že zanedbávate
trestné právo ako základný
chlebík policajta vo výkone.
Redukovali sa ¾udia, z trestného práva sa nerobia štátnice,
zluèovali sa katedry. Preèo také zmeny? V skratke povedané, hovorí sa, že vediete školu
kamsi inam, v rozpore s jej
základným poslaním.
Som rád, že otvárate túto

plk. prof. Ing. Václav Krajník, CSc.
priestor zaberieme z akadémie a
nikto sa nás nepýta, èi máme
dostatok uèební…. My sa snažíme redukova poèet študentov
práve preto, že poznáme svoje
hranice. Zoberte si nedávne redukcie zamestnancov, za relatívne krátku dobu sme museli
prepusti 80 ¾udí – vrátane uèite¾ov. To predsa nie je malièkos!
Na jednej katedre sa robí okolo
150 diplomových prác. Èo má s
takým poètom robi vedúci katedry? Jeho úlohou je zabezpeèi
oponentúru. Dávame za oponentúru zhruba 33 euro, a paradoxne, ak o to poprosím svojho
kolegu – ten mi povie „Ja ti dám
66 eur, len mi to nedávaj oponova!“ Norma hovorí, ko¾ko študentov, ko¾ko uèite¾ov máme ma.
Lenže tá norma hovorí len o oduèení urèitého poètu hodín. Vysokoškolský uèite¾ má však aj v zákone množstvo iných povinností,
musí vykonáva vedeckú, publikaènú èinnos, atï., je to úplne
neporovnate¾né so stredoškolským vzdelávaním. Samo prednášanie tvorí asi len tretinu z povinností vysokoškolského uèite¾a.
Úprimne poviem – èasy, keï boli
na akadémii atraktívne platové
podmienky, tie sa už pominuli.
Záujem o prácu u nás je adekvátny súèasným možnostiam.
Keï to z¾ahèím, tak v otázke peòazí sú naši uèitelia policajtmi
vtedy, keï sa rozoberá situácia
uèite¾ov na iných vysokých školách. Keï sa zaène hovori o podmienkach policajtov, tak potom
sme zasa iba uèitelia. Nevyjadrujem nespokojnos, len konštatujem, že získa uèite¾a, ktorý by sa
systematicky rozvíjal, uplatnil
svoje skúsenosti z policajnej èi
bezpeènostnej praxe je ve¾mi nároèné, lebo INDE ho ïaleko lepšie zaplatia a má aj menej staros-

otázku, rád vysvetlím, lebo pravda je, tak ako vždy, uprostred. Sú
to všetko iba plané reèi so snahou – nie celkom úprimnou – veci rieši. Právne vedy pri vzdelávaní policajtom mali silné postavenie vtedy, keï sa policajti vzdelávali v študijnom odbore PRÁVO. V súèasnosti vzdelávame
policajtov v študijnom odbore
OCHRANA OSOB A MAJETKU.
Tú sú však už iné priority a právo
tu tvorí „len“ základ pre štúdium
tak ako napr. je pre technika
základom matematika a fyzika.
Zhodou okolností moje pôvodné
vzdelanie je technické. Nemám
pritom z matematiky a fyziky štátnice. Nikdy by som si ani nedovolil ís na štátnice z týchto odborov,
pretože nemám tento záber a už
vôbec by som si nedovolil ís na
strednú školu uèi tieto predmety.
Pýtam sa – ako my môžeme dáva štátnicu z trestného práva,
keï oduèíme 48 hodín a stávalo
sa, že v stredu bola skúška a vo
štvrtok štátnica? Na štátnicu sa
musí študent pripravova systematicky a dlhodobo. A ak by už
ani tieto argumenty nestaèili na
vysvetlenie, že nie som nepriate¾
práva, tak uvediem argumenty
pádnejšie. Žiadna škola nemôže
robi štátne skúšky bez profesorov a docentov v danom odbore.
Naša škola však nemá oprávnenie na habilitácie docentov a
inaugurácie profesorov z odboru
právo. Tak kde ich mám vzia?
Zabezpeèovanie cestou príbuznosti odboru je nesystémové
a nie je na òom možné postavi
vysokoškolskú prípravu dlhodobo.
l Zostavu a náplò uèebných
programov predsa v nemalej
miere zostavuje vedenie školy.
Prirodzene, je tu tlak a objednávka na posilnenie policajného

charakteru vzdelávania. Odbory
dokonca prišli s požiadavkou, aby
sme prestali do zboru prijíma ¾udí z iných vysokých škôl. Sám
som ve¾kým zástancom toho, že
sme pod¾a spoloèenskej objednávky špecifickou vysokou školou, nemôžeme však zotrváva v
tradíciách VŠ ZNB, ktorá mala
študijný odbor právo. My máme
študijné programy bezpeènostné
služby. To teda nie je len právo,
lebo právo tu tvorí „menšinu“, ale
opakujem, je pre nás dôležité.
l Vyèítajú vám, že chcete
do prijímaèiek na policajný
smer štúdia zakomponova aj
matematiku a fyziku.
To sú nezmysly. Prijímaèky u
nás sú ako na každú inú vysokú
školu. Musíme kona pod¾a zákona a drža sa systému a rozsahu
vzdelávania na stredných školách. Všetky otázky sú v rozsahu
uèiva na strednej škole s maturitou. Nerobíme špecifické prijímaèky pre policajtov. Keï policajt
príde na prijímaèky, bude robi
prijímaèky z rozsahu stredoškolského uèiva. Takže to, èo hovoríte, je klebeta. Keï už sme však
pritom, myslím si, že aj matematika a fyzika v urèitom rozsahu
patrí k všeobecnému rozh¾adu.
Uèi sa manažment, filozofiu, bez
poznania základov matematiky a
fyziky je pod¾a môjho názoru nekoncepèné. Myslím si preto, že
ani tá odmietaná matematika èi
fyzika by nikomu neuškodila –
práve naopak. Diskutova môžeme o rozsahu a spôsobe vyuèovania týchto predmetov. Ale aby
som upokojil uchádzaèov a budúcich študentov, zatia¾ sa v našich
študijných programoch nemusia
týchto predmetov obáva. Nejdeme nad rámec stredoškolského
uèiva, to je jednoznaèné.
l Opýtam sa priamo: chod
Akadémie PZ ukrojí z nášho rezortného rozpoètu pri všetkej
skromnosti – v korunách – vyše 200 miliónov. Nebolo by trebárs rentabilnejšie pre rezort,
keby si ministerstvo dávalo policajtov školi inde? Inak povedané –akadémia môže by prevedená do rezortu školstva
pod iným názvom, a náš rezort
by zaplatil len za ¾udí, ktorých
potrebuje. Nemusel by plati
celú školu, keï z väèšiny poslucháèov niè nemá, idú pracova inde.
A viete, že po revolúcii boli aj
takéto úvahy? Vraj – školu zrušíme, úlohy prevezmú právnické
fakulty. Rýchlo sa ukázalo, o èom
to je a právnické fakulty nemali
záujem, ani neboli schopné plni
špecifické požiadavky na vzdelanie pre policajtov. Toto je špecifická vysoká škola, nijaká iná ju
nenahradí. Tento môj názor vychádza aj z poznania situácie vo
vysokoškolskej príprave policajtov vo väèšine európskych
krajín. Vïaka vedeniu rezortu
máme podmienky na adekvátne
medzinárodné kontakty, ktoré je
potrebné a aj nevyhnutné udržiava a rozvíja. Cie¾om je dosiahnu medzinárodné prepojenie
obsahu i úrovne vysokoškolskej
(Pokraèovanie na strane 8)
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Ani obèianski pracovníci sa v obrane svojich práv nemôžu spolieha na druhých

Uplynulý rok našimi oèami
klad služieb, ktoré majú hodnoti
a jednotlivé kritéria. Manuály boli
stále prepracúvané, menené.
Chápem, že tak nároèný systém
nie je možné otvori a ihneï aplikova v praxi, ako napísanú hotovú knihu. Je potrebné, aby zamestnanci, to zdôrazòujem, všetci, t.j. aj nefunkèné útvary, si tento systém najprv sami vnútorne
zosobnili, zžili sa s ním a spontánne ho aplikovali v praxi, pri výkone služby a v každodennej
svojej èinnosti. Iba vtedy tento

Peter Leder v diskusii na rade predsedov

hodnotiaci systém prinesie objektívne výsledky, ktoré bude možné
aplikova v jeho sekundárnych
podsystémoch a to hlavne v kariérnom postupe a pri hodnotení
individuálnej práce policajtov, ale
aj pri rozložení a potrebnosti poètu policajtov jednotlivých služieb,

Èaká nás schengenské hodnotenie
Slovensko sa najbližšie dva
roky opätovne podrobí schengenskému hodnoteniu. To sa zaène
vo februári budúceho roka. Hodnotiaci komisári v predmetnom
období navštívia aj ostatné krajiny Vyšehradskej štvorky, prièom
sa zamerajú na nieko¾ko oblastí
schengenskej spolupráce.
V tejto súvislosti pripravilo ministerstvo vnútra nový Schengenský akèný plán SR, ktorý
dnes vláda schválila. Financie na
jednotlivé opatrenia, ktoré z neho
vyplývajú, sa budú schva¾ova
každoroène v rámci štátneho rozpoètu.
V rámci zabezpeèenia kontroly vonkajších hraníc je potrebné
dobudova systém technickej a
fyzickej ochrany vonkajšej hranice SR s Ukrajinou. Predmetom
schengenského hodnotenia bude
aj to, ako je Slovensko pripravené zvláda vykonávanie kontrol
na vonkajších hraniciach poèas
krízových situácií spôsobených
prírodnou katastrofou, epidémiou
alebo migraènou vlnou ve¾kého
rozsahu. Nako¾ko v októbri tohto
roka vypršala zmluva s externým
dodávate¾om, ministerstvo vnútra
plánuje na efektívnu a úèinnú
kontrolu vonkajšej schengenskej
hranice a boj proti nedovolenému
prisahovalectvu a obchodu s
¾uïmi vybudova vlastnú leteckú
podporu. Poèíta sa s nákupom
dvoch vrtu¾níkov s výbavou pre
denné a noèné monitorovanie.
V priebehu nasledujúcich ro-

na konkrétnych teritóriách, ako aj
opodstatnenos, resp. neopodstatnenos policajtov v urèitých lokalitách.
Tento hodnotiaci systém má
zdravé, reálne jadro, avšak jeho
aplikácia v praxi je ešte iba na
zaèiatku.
Ïalším výrazným a stabilizaèným prvkom pre policajtov v
minulom roku bol zákon è.
328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov.
Návrhy zmien tohto zákona z

Snímka P. Ondera

Uplynulý rok bol oproti
ostatným rokom výnimoèný. Výnimoèný zrodením hodnotiaceho
systému a stanovením cie¾ov. To
by bolo v poriadku. Avšak aplikácia týchto atribútov do praxe sa
stala niekde noènou morou. Zásadný nedostatok vidím v tom, že
z úrovne prezídia PZ SR nebola
urèená skupina odborníkov, ktorá
by dokonale ovládala hodnotiaci
systém a títo by takéto nemenné
informácie rozširovali na krajských riadite¾stvách. Takto by došlo k jednotnému a relevantnému
vnímaniu hodnotiaceho systému.
Skutoènos však bola opaèná, t.j.,
každý si tento hodnotiaci systém
a k nemu vydané manuály vysvet¾oval po svojom. Dokonca v
zaèiatkoch, už bývalý riadite¾
OKP PPZ, ktorý sa zúèastnil na
takejto „porade“, kde bol pokus o
podanie jednotnej informácie
smerom k OKP, výsledok bol taký, že jednotliví riaditelia po „porade“ mali každý iný názor. Toto
vážne znehodnocovalo objektívnos a reálnos hodnotiacich kritérií.
Neustále menenie hodnôt v
tomto systéme vzbudzovalo u policajtov nie dôveru, ale to, že ho
nechápali. Niekedy ani nechápali
samotní policajti, ako idú vykonáva službu do ulíc, èi ako hliadkový policajt alebo ako obchôdzkový policajt. Áno je tu zodpovednos aj na riadiacich funkcionároch, ktorým nebol jasný vý-

kov by sa mal prebudova súèasný príletový terminál letiska
Poprad–Tatry na odletový, ktorý
oddelí schengenských cestujúcich od ostatných. Na letisku Košice by malo do polovice budúceho roka vzniknú špecializované
pracovisko na odha¾ovanie nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a iného nezákonne prepravovaného tovaru.
V oblasti policajnej spolupráce
by sa v roku 2013 mala zaèa
využíva mobilná daktyloskopická
identifikácia osôb. Okrem toho by
v prvom polroku 2013 mali všetky
èlenské
štáty
prejs
na
Schengenský informaèný systém
druhej generácie. To spôsobí výmenu nových údajov v rámci daného priestoru a výmenu biometrických údajov. Záznamy sa vo
väèšej miere prepoja.
Slovensko vstúpilo do schengenského priestoru 21. decembra 2007. O finanènej nároènosti èlenstva v Schengene
svedèí aj množstvo financií vynaložených na opatrenia, ktoré z toho vyplývajú. Od vstupu SR do
Európskej únie išlo na daný úèel
okolo 100 miliónov eur. Na implementáciu opatrení potrebuje ministerstvo vnútra na roky 2013 a
2014 takmer 3,35 milióna eur.
Úrad na ochranu osobných údajov SR na budúci rok vyžaduje
146.786 eur a na ïalšie dva
215.372 eur.
(TASR)

dielne ministra práce, sociálnych
vecí a rodiny, ako aj, návrhy z
dielne ministra financií výrazne
ovplyvnili stabilizáciu policajtov.
Samotní policajti aj pod vplyvom
„zaruèene 100%“ chodbových
informácií sa rozhodli odís zo
služieb PZ. Musím zdôrazni, že
sa jednalo o policajtov, ktorí mali
odslúžených 17 a viac rokov.
Viackrát som sa spolu so zamestnávate¾om osobne zúèastnil
na stabilizaèných diskusiách s
policajtmi, ktorí sa rozhodli da si
žiados o uvo¾nenie zo služobného pomeru. Keï som sa ich opýtal na dôvody, ktoré ich viedli k
tomuto kroku, tak všetci rovnako
zdôrazòovali, že už nikomu neveria, neveria v stabilizáciu tohto
zákona, ktorý je stále a permanentne
napádaný
rôznymi
návrhmi, novelami, ktoré znižujú

jeho súèasný štandard. Uznali, že
Odborový zväz polície v SR v
tomto smere vykonáva maximálne možné kroky na udržanie
jeho stabilizácie, avšak uviedli, že
ani toto pod¾a nich nebude postaèujúce, aby ho „niekto“ nezrušil,
resp. nepozmenil tak, aby prišli o
súèasné náležitosti vyplývajúce z
tohto zákona. Ostáva nám teda
iba ¾útos za týmito policajtmi,

ktorí už odišli a ktorí mohli ešte aj
naïalej uplatòova svoje dlhodobé skúsenosti pri ochrane života,
zdravia a majetku obèana.
Nesmieme však zabúda ani
na obèianskych zamestnancov,
ktorých poznaèil hlavne zaèiatok
roka 2011, kedy na základe rozhodnutia vlády SR o znížení
mzdových prostriedkov, došlo k
ich prepúšaniu. V mesiacoch
jún–júl 2011 ve¾mi silno rezonovala Analýza dlhodobej udržate¾nosti a návrh na zmenu dôchodkového systému SR a z tejto
Analýzy rodiace sa právne normy
o tzv. superhrubej mzde, ktoré sa
v uvedenom období dotýkali
hlavne obèianskych zamestnancov. Tam sa ukázala akcieschopnos odborového zväzu v tom
zmysle, že ako jediná mimovládna organizácia sme podali
Hromadnú pripomienku verejnosti
k Analýze dlhodobej udržate¾nosti
s návrhom na zmenu dôchodkového systému a Hromadnú pripomienku verejnosti k návrhu zákona o úprave príjmu zo závislej
èinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Tu je potrebné uvies, že rokovania na
základe týchto hromadných pripomienok sa okrem verejnosti, t.j.
zástupcov OZP SR zúèastnili aj
zástupcovia všetkých silových rezortov. Na základe odborných
argumentov OZP SR sa všetci
zúèastnení zhodli v jednotnom

postupe vo vzahu k predkladate¾om. Takto, spoloènými silami
všetkých zúèastnených, sme dali
ve¾mi výrazne najavo, že nesúhlasíme s predkladanými materiálmi z dielní ministerstva prác
sociálnych vecí a rodiny a ministerstva financií.
Následne OZP v SR v spolupráci s Konfederáciou odborových zväzov SR organizoval protestné zhromaždenie obèanov
SR. Zámerne píšem obèanov SR,
vzh¾adom k tomu, že tohto protestného zhromaždenia sa mohli
zúèastni všetci obèania, pretože
predkladané zákony sa týkali predovšetkým obèianskych zamestnancov a obèanov SR. Pre mòa
je nepochopite¾né, ak náš obèiansky zamestnanec, ktorého sa
tieto zákony ve¾mi negatívne dotýkajú, ako dôvod neúèasti na
protestnom zhromaždení uviedla,
že je objednaná k nechtovému dizajnérovi. Vtedy som doslova zalapal po dychu a nevedel som, èo
mám poveda. Je pre mòa až poburujúce, že osoby, ktorých sa
dotýkajú negatívne dopady predkladaných zákonov, takýmto spôsobom ignorujú svoju aktivitu, pre
dosiahnutie a zachovanie súèasného dôchodkového a mzdového stavu. Spolieha sa na aktivitu iných… „veï ONI ( kto?) to
vybavia, naèo sa toho budem zúèastòova aj ja – je postojom alibistickým a pre mòa doslova nepochopite¾ným. Nedá mi neporovna policajtov, ktorí pri obhajobe svojich zákonov dokážu zmobilizova a prejavi svoj nesúhlas
vlastnou osobnou úèasou práve
tam, kde sú potrební.
Aj týmto príspevkom chcem
apelova na zamestnancov MV
SR, aby v budúcnosti prejavili
svoj záujem aktívnou úèasou a
participáciou na otázkach ich
mzdového, sociálneho a dôchodkového zabezpeèenia.“
Peter Leder, predseda Krajskej Rady OZP v SR v Prešove

Ïakujeme za vyše 300 litrov krvi
Vážení darcovia,
už piaty rok sme sa zapojili v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky do terénneho odberu krvi, ktorý sa uskutoèòoval na Krajskom riadite¾stve PZ v Bratislave pod záštitou riadite¾a Krajského riadite¾stva PZ v Bratislave.
Na darovaní sa zúèastnilo:
v
v
v
v
v

roku
roku
roku
roku
roku

2007:
2008:
2009:
2010:
2011:

9. mája 54 darcov, 26. novembra 33 darcov,
1. apríla 42 darcov, 15. júla 44 darcov, 27. novembra 48 darcov,
31. marca 70 darcov, 21. júla 54 darcov, 08. decembra 48 darcov,
26. apríla 48 darcov, 17. augusta 40 darcov, 26. novembra 56darcov,
05. apríla 30 darcov, 11. augusta 47 darcov, 19. decembra 56 darcov.

Spolu sa za obdobie pä rokov zúèastnilo na odberoch 670 darcov.
Vïaka vám sme mobilnú transfúznu službu obohatili o približne 301 500 ml krvi.
Touto cestou by som chcela ve¾mi poïakova všetkým zúèastneným darcom, ako aj kolektívu pri
organizaènom zabezpeèení. Zároveò by som rada pozvala darcov, ktorí sa môžu zapoji do ïalších
odberov v približných termínoch 16.04., 15.08. a 17.12.2012 na Krajskom riadite¾stve PZ v Bratislave.
npor. Bc. Dáša Cseriová, KR PZ Bratislava
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Vyše 11–tisíc bývalých policajtov dvakrát roène korešponduje s rezortom

Je zasielanie „potvrdenia o žití“ šikanovaním výsluhových dôchodcov?
rôznymi zákonnými cestami, ktorých povaha závisí od ochoty pozostalých preplatok vráti.
Odbor sociálneho zabezpeèenia samozrejme kontroluje zaslané hlásenia a uchováva ich do
doruèenia èasovo nasledujúcich
hlásení. Kontrola oznámení je súèasou pracovnej náplne zamestnancov, ktorí spracúvajú aj
ostatnú dokumentáciu, týkajúcu
sa dôchodcov.
Sme si plne vedomí skutoènosti, že zasielanie oznámení
o správnosti a vèasnosti poukazovania dôchodkov je zaažujúce
pre ich poberate¾ov a administratívne ešte viac pre pracovníkov
nášho odboru, ktorí musia doruèené oznámenia (v súèasnej do-

Ilustraèné foto

Na našu redakciu sa obrátil èitate¾ – výsluhový dôchodca (identita v redakcii) a žiadal vysvetlenie, preèo musia výsluhoví dôchodcovia, poberajúci dávku na
úèet, dvakrát roène posiela nášmu odboru sociálneho zabezpeèenia potvrdenie o tom, že žijú,
ergo poberajú dôchodok. Takýto
krok pisate¾ listu považuje za šikanovanie tisícok dôchodcov,
vzniká tak ve¾mi rozsiahla, teda aj
drahá administratíva, ktorú považuje za zbytoènú, pretože priamo
náš rezort má vo svojej kompetencii aj evidenciu obyvate¾stva.
Pisate¾ položil v liste množstvo
adresných otázok, ktoré sme
sprostredkovali odboru sociálneho zabezpeèenia Sekcie personálnych a sociálnych èinností MV
SR. Prinášame plné znenie stanoviska riadite¾a tohto odboru:
Povinnos poberate¾a dôchodku zo sociálneho zabezpeèenia policajtov preukáza na výzvu útvaru sociálneho zabezpeèenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v urèenej lehote skutoènosti rozhodujúce na
trvanie nároku na dávku sociálneho zabezpeèenia, nároku na jej
výplatu a jej sumu vyplýva z ust.
§ 113 ods. 2 písm. b) zákona è.
328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a
o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Ide o opatrenie, ktoré má za
cie¾ chráni prostriedky osobitného úètu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, z ktorého sa
vyplácajú dávky sociálneho zabezpeèenia policajtov. K stanoveniu povinnosti dôchodcu preukazova (potvrdzova) dvakrát roène
správnos a vèasnos poukazovania priznaného dôchodku došlo
na základe zistenia opakovaných
prípadov, že po úmrtí oprávneného poberate¾a dôchodku pozostalí po òom toto úmrtie nášmu odboru neoznámili a dôchodok bol
naïalej poukazovaný na úèet, urèený dôchodcom. V jednom prípade sa takto dôchodok vyplácal
bez právneho titulu po dobu jedného roka a v inom prípade dokonca až do skonèenia dedièského konania, kedy bol úèet zomretého zrušený a posledná výplata
dôchodku sa vrátila z tohto dôvodu. Dokonca ešte aj v roku 2011
došlo k dvom prípadom, kedy jeden poberate¾ dôchodku zomrel v
máji a druhý v júni uvedeného roka a náš odbor túto skutoènos
zistil až v decembri, kedy od príslušných dôchodcov neboli zaslané potvrdenia o správnosti a
vèasnosti poberania dôchodkov.
K prípadom, kedy pozostalí neoznamujú vèas úmrtie poberate¾a
dôchodku a dôchodky sú naïalej
poukazované na úèet príslušného
dôchodcu aj po jeho úmrtí, dochádza v priemere päkrát až
šeskrát roène. V takýchto prípadoch následne nastupuje vymáhanie preplatku od pozostalých

be je ich približne už 11 300)
skontrolova. V súèasnosti je v
informaènom systéme SAP (sú
ním spracovávané výplaty dávok
dôchodkového zabezpeèenia)
vytvorená nová funkcia, ktorá
umožní porovnanie základných
údajov z nášho systému s registrom obyvate¾stva, èo by

Milé stretnutie pod Tatrami
Vedenie OR P Poprad v spolupráci so ZO OZP v Poprade
zorganizovali v decembri tradièné spoloèné stretnutie policajtov
vo výslužbe – dôchodcov vo veku nad 63 rokov. Stretnutie sa
konalo v nových priestoroch
OKP na sídlisku Západ v Poprade. Z 30 zaslaných prihlášok sa
akcie zúèastnilo 27 dôchodcov.

funkcie boli vykonané už v r.
2011, ale vzh¾adom na neoèakávané technické problémy nie je
zatia¾ možné túto funkciu využíva. Na odstránení tohto nedostatku sa pracuje. Oèakávame,
že táto problematika bude vyriešená v priebehu roka 2012, èo by
znamenalo ukonèenie povinnosti
poberate¾ov dávok dôchodkového zabezpeèenia písomne preukazova správnos a vèasnos
poukazovania týchto dávok na
ich úèty.

kami pri hodnotení celkovej výslednosti práce v Policajnom
zbore. Zaujímavá bola aj následná diskusia.
Úèastníci stretnutia si minútou ticha uctili pamiatku tých,
ktorí sa stretnutia nedožili. Jubilantom, ktorí sa v roku 2011 dožili okrúhlym výroèí, srdeène
zablahoželali a popriali im hod-

umožòovalo zisti požadované
údaje rozhodujúce pre trvanie nároku na výplatu dávok bez oznamovania potrebných údajov poberate¾om dávky alebo pozostalými po òom. Skúšobné testy tejto

plk. JUDr. Michal Bartko
riadite¾ odboru sociálneho zabezpeèenia, Sekcia personálnych a sociálnych èinností,
MV SR

Posledná rozlúèka
Dòa 18. 01. 2012 nás vo veku 39 rokov náhle,
bez rozlúèky navždy opustil náš kolega, priate¾
a èlen ZO OZP v SR Ružomberok

Kpt. Ing. Milan ZÁBE¼

Nar. 29. 07. 1972, otec dvoch maloletých detí, naposledy zaradený vo funkcii zástupcu riadite¾a OO PZ v Liptovskej
Teplej.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Kolektív OR PZ Ružomberok

SPOMIENKA
Spomíname na nášho drahého zosnulého

Dušana KACHÚTA,

ktorý nás náhle opustil 27. januára 2011 vo veku
39 rokov.
Naposledy pracoval na OO PZ v Ružomberku.
S ve¾kým zármutkom, no zároveò aj s ve¾kou vierou, že sa raz
znova stretneme, spomína celá rodina Kachútová z Rojkova

V naturálnej kulturistike je slovenský policajt (a èlen OZP) na svetovej špièke

Skvelý úspech Michalovèana v Nevade
S príhovorom vystúpil riadite¾
OR PZ v Poprade pplk. Mgr. Peter Benko, ktorý privítal úèastníkov stretnutia a predstavil nových funkcionárov vo vedení okresného riadite¾stva. Oboznámil
prítomných s aktuálnou situáciou v polícii, dosiahnutými výsledkami práce v okrese Poprad
a tiež s rozhodujúcimi požiadav-

ne zdravia do ïalších rokov života.
Poïakovanie za zorganizovanie milej akcie patrí riadite¾ovi
OR PZ pplk. Benkovi a novému
predsedovi ZO OZP v Poprade
¼ubomírovi Faltínovi.
JUDr. Ján Rusnák, predseda
Klubu dôchodcov

Nadporuèík Slavomír Prada,
zaradený na OPaV OKP OR PZ
Michalovce, reprezentoval v novembri našu republiku na
najprestížnejšej súaži NATURAL OLYMPIA RENO NEVADA
USA 2011 v naturálnej kulturistike a na tomto vrcholnom podujatí získal v kategórii masters
(40–50 rokov) skvelé štvrté
miesto:
Prada sa do Nevady prebojoval 22.10.2011 cez Grand Prix
Senec 2011 z prvého miesta v
kategórii masters (40–50 rokov)
a AMINOSTAR NATURAL CUP
2011 – Karlove Vary, ktorý sa
konal 29.10.2011. Tu tiež získal
prvé miesto a tieto víazstvá mu
umožnili reprezentova Slovenskú republiku pod hlavièkou
SANK (Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky).
Týmto chceme nášmu kolegovi, èlenovi ZO OZP è. 10–27
pri OR PZ Michalovce úprimne
zablahožela a popria mu aj v
novom roku vynikajúce športové
výsledky. Už teraz sa pripravuje

a trénuje na vrcholové podujatie,
ktorým budú majstrovstvá sveta
v Karlových Varoch (30. 6.
2012)

Marek Ihnacik, Michalovce
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/ďĂƐtƺƐƚĞŶƌŽƚƐƚĂǀĞďŶŽƵƐƉŽƌŝƚĞűŸŽƵǌşƐŬĂƚĞƟĞƚŽǀǉŚŽĚǇ͗
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

zmluva o stavebnom sporení bez poplatkuǌĂƵǌĂƚǀŽƌĞŶŝĞƉƌŝƉŽĚƉŝƐĞǌŵůƵǀǇ
extra úrokový bonus 2 %, 3 %ĂůĞďŽĂǎ4 %ŶĂǀŬůĂĚǇƵƐŬƵƚŽēŶĞŶĠǀƚŽŵƚŽƌŽŬƵ
garantovanýϮйƌŽēŶǉƷƌŽŬ
ƓƚĄƚŶĂƉƌĠŵŝĂĂǎĚŽǀǉƓŬǇϲϲ͕ϯϵΦƉƌĞŬĂǎĚƷŽƐŽďƵŶĂǌŵůƵǀĞ
úspora na poplatkuǌĂǀĞĚĞŶŝĞƌŽĚŝŶŶĞũǌŵůƵǀǇ
ochrana vašich úsporĚŽǀǉƓŬǇϭϬϬϬϬϬΦ
ƉŽϲƌŽŬŽĐŚŵŽǎŶŽƐƛƉŽƵǎŝƛŶĂƐƉŽƌĞŶƷƐƵŵƵŶĂēŽŬŽűǀĞŬ

EĂǀǇƓĞƓƉĞĐŝĄůŶĞůĞŶƉƌĞēůĞŶŽǀKW͗
ͻ ĞǆƚƌĂďŽŶŝĮŬĄĐŝĂϬ͕ϱй
ĞǆƚƌĂďŽŶŝĮŬĄĐŝĂϬ͕ϱйŶĂǀŬůĂĚǇǀƌŽŬƵϮϬϭϮ͕ēşŵŵĄƚĞŵŽǎŶŽƐƛǌŚŽĚŶŽƟƛǀĂƓĞǀŬůĂĚǇĂǎŽϭϲ͕ϱй
ĂǎŽϭϲ͕ϱй (2 % p.a.
ͻ
p.a.ƓƚĂŶĚĂƌĚŶĠƷƌŽēĞnie + ϭ
ϭϬй
Ϭй štátna prémia + 4 % extra úrokový bonus + Ϭ͕ϱй
Ϭ͕ϱйďŽŶƵƐůĞŶƉƌĞēůĞŶŽǀKWͿ
EĂũǀŝĂĐǌşƐŬĂƚĞũĞĚŝŶĞǀŽtƺƐƚĞŶƌŽƚƐƚĂǀĞďŶĞũƐƉŽƌŝƚĞűŶŝ͊sŝĂĐŶĂǁǁǁ͘ǁƵƐƚĞŶƌŽƚ͘ƐŬ
ǁǁǁ͘ǁƵƐƚĞŶƌŽƚ͘ƐŬ͕ĂůĞďŽŶĂŝŶĨŽůŝŶŬĞϬϴϬϬϭϭϭϭϮϯ
ϬϴϬϬϭϭϭϭϮϯ
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E
 : >  W a / / E s  ^ d /  E  / sKd E W K / ^ d  E / a W   /  > E W Z K   K Z  Z Ks
/ďĂƐtƺƐƚĞŶƌŽƚƉŽŝƐƛŽǀŸŽƵǌşƐŬĂƚĞƟĞƚŽǀǉŚŽĚǇ͗
ͻ
ͻ
ͻ
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ͻ
ͻ

ĂŬŽĚĂƌēĞŬǀǇƉůĂơŵĞŶĂǀĄƓŽƐŽďŶǉďĂŶŬŽǀǉƷēĞƚƉŽēĂƐƓŝĞƐƟĐŚƌŽŬŽǀƐƉŽůƵϲϬϬΦ
ŶĂũƌŽǌƐŝĂŚůĞũƓŝĞƉŽŝƐƚŶĠŬƌǇƟĞͲƉŽŶƵŬĂĂǎϭϮƉƌŝƉŽŝƐƚĞŶş
ŶĂũĞĚŶƵǌŵůƵǀƵŵŽǎŶŽƉŽŝƐƟƛǀŝĂĐĞƌŽŽƐƀď
ǀƓĞƚŬǇĚĞƟƉŽŝƐƚĞŶĠŚŽǀŽǀĞŬƵŽĚϮĚŽϭϴƌŽŬŽǀƉŽŝƐƚĞŶĠĂƵƚŽŵĂƟĐŬǇĂǌĂĚĂƌŵŽ
ƉŽŶƵŬĂĨŽŶĚŽǀ͕ƉƌŝŬƚŽƌǉĐŚƐĂŽēĂŬĄǀĂũƷǀǇƐŽŬĠǀǉŶŽƐǇ
ĐĞůŽƌŽēŶĠĐĞƐƚŽǀŶĠƉŽŝƐƚĞŶŝĞĚŽĐĞůĠŚŽƐǀĞƚĂǌĚĂƌŵĂ

ŝǌƉϲϬϬĞƵƌΛǁƵĞƐƚĞŶƌŽƚ͘ƐŬĂůĞďŽƚĞůĞWƌĞǌşƐŬĂŶŝĞďůŝǎƓşĐŚŝŶĨŽƌŵĄĐŝşĂƉƌĞĚŽũĞĚŶĂŶŝĞƉŽŝƐƚĞŶŝĂŶĄƐƉƌŽƐşŵŬŽŶƚĂŬƚƵũƚĞůĞŶŶĂĞͲŵĂŝů͗ŝǌƉϲϬϬĞƵƌΛǁƵĞƐƚĞŶƌŽƚ͘ƐŬ
ĨŽŶŝĐŬǇŶĂϬϵϭϳϯϴϯϱϰϯ
Ϭϵϭϳϯϴϯϱϰϯ.

W
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tƺƐƚĞŶƌŽƚƉŽŝƐƛŽǀŸĂsĄŵƉŽŶƷŬĂǌűĂǀƵĂũƉƌĞƟĞƚŽƉƌŽĚƵŬƚǇ͗
ͻ
ͻ
ͻ
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WŽǀŝŶŶĠǌŵůƵǀŶĠƉŽŝƐƚĞŶŝĞ
,ĂǀĂƌŝũŶĠƉŽŝƐƚĞŶŝĞ
/ŶĚŝǀŝĚƵĄůŶĞǌĚƌĂǀŽƚŶĠĂĐĞƐƚŽǀŶĠƉŽŝƐƚĞŶŝĞ
WŽŝƐƚĞŶŝĞďǉǀĂŶŝĂ

sŝĂĐŝŶĨŽƌŵĄĐŝşŽŶĂƓŝĐŚƉƌŽĚƵŬƚŽĐŚŶĞǎŝǀŽƚŶĠŚŽƉŽŝƐƚĞŶŝĂŶĄũĚĞƚĞŶĂǁǁǁ͘ǁƵĞƐƚĞŶƌŽƚ͘ƐŬ
ǁǁǁ͘ǁƵĞƐƚĞŶƌŽƚ͘ƐŬ
űĂǀĂ ƉůĂơ ƉƌĞ ƚǉĐŚ ŬůŝĞŶƚŽǀ͕ ŬƚŽƌş Ƶǎ ŵĂũƷ ǀŽ tƺƐƚĞŶƌŽƚ ƉŽŝƐƛŽǀŶŝƵǌĂǀƌĞƚƷŝŶƷƉŽŝƐƚŶƷǌŵůƵǀƵ͘
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Akadémia PZ je renomovaná škola, ale zápasí s problémami
bezpeènostné služby a verejnú
správu. To, že jej súèasný názov
obsahuje sekvenciu „policajného“
je len otázkou tradície, akejsi
ochrannej známky dobrého mena, ktoré doposia¾ má. Zmena
názvu je však napriek tomu
aktuálna. Je tu nieko¾ko dôvodov
– od potrieb prezentácie školy na
medzinárodnej úrovni v anglickom preklade, požiadavkou akreditaènej komisie, ale tiež rozšírením poètu študijných programov.
Významná je aj požiadavka a
odporúèanie Európskej komisie,
pretože pojem „akadémia“ je vonku vnímaný skôr ako forma stredoškolskej, ak nie základnej prípravy policajtov. Názov UNIVERZITA sme nemohli prija preto, lebo nemáme denné doktorandské
štúdium a nemáme vyèlenený
dostatok finanèných prostriedkov
na vedecký výskum. Faktom však
je, že názov Akadémia PZ nie je
koneèný, lenže názov vysokej
školy musí schváli parlament.
l Stále vidíme hlavný problém v charaktere spoloèenskej objednávky na zvýšenie
podielu policajtov – najradšej
mužov, poviem úprimne – vo
všetkých formách štúdia na vašej škole. Chýba mi výstup, návrhy na riešenie. Samozrejme,
chápem, že mnohé ako rektor
ovplyvni nemôžete, ste závislí
na spoloèenskej objednávke a
potom na objektívnych možnostiach jej naplnenia. Vstupujú tu rôzne faktory, vzahy
medzi ministerstvom, prezídiom a A PZ. Zrejme nie som
prvý, kto sa na to pýta. Kam
vlastne bude A PZ smerova v
najbližších rokoch? Vaším
partnerom je ministerská sekcia personálnych a sociálnych
èinností…
Aj keï je nový generálny riadite¾ vo funkcii ešte len pár dní
(rozhovor sa uskutoènil 11. januára – pozn. red), absolvovali
sme už prvé stretnutie s generálnym riadite¾om plk. Ing. Jozefom Hlinkom a radili sme sa presne na túto tému. Za Akadémiu PZ
hovorím, že rozhodne nemáme
vyèerpanú kapacitu pre potreby
polície, sme schopní produkova
viac, musíme sa viac vráti k prí-

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
DECEMBER

2011

ROZKAZY PREZIDENTA PZ
90. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 59/2009, ktorým sa zriaďuje komisia na posudzovanie
žiadostí o poskytnutie rekreačného pobytu v znení neskorších
predpisov
91. o pridelení normatívnych
počtov služobných cestných
vozidiel

92. o kontrolnej činnosti Prezídia Policajného zboru na rok
2012
NARIADENIA PREZIDENTA PZ

28. o činnosti psovoda so služobným psom pri vyhľadávaní
výbušnín a výbušných
systémov na medzinárodnom
letisku
29. o určení emblému úradu
zvláštnych policajných činností
Prezídia Policajného zboru

prave odborníkov pre policajný
výkon, vzdeláva vyšetrovate¾ov,
operatívcov,
kriminalistických
technikov, poriadkárov, dopravákov, hranièiarov… viackrát som
pripomenul, že existencia KEÚ
PZ v našom areáli núka nekoneèné formy spolupráce, núka možnos prepojenia vzdelávania, expertíznej práce a výskumu. Doteraz sme vždy navrhovali riešenia,
závislé len na ¾udskom faktore,
možnos tohto prepojenia by sa
už bez finanènej dotácie nezaobišla, ale nebolo by to niè horibilné. Bolo by potrebné vybudova laboratória, keïže tie tu boli
vlastne len na VŠ ZNB a väèšina
zariadenia vtedy odišla do Prahy.
V tejto oblasti prepojenia a spolupráce s KEÚ PZ vidíme obrovské
možnosti. KEÚ riadi prezídium,
nás ministerstvo, je to otázka nezávislosti expertízneho konania –
a možno aj námet na diskusiu.
l Èo v najbližších rokoch?
Zintenzívòujeme spoluprácu s
PPZ, koordinujeme zámery, máme viaceré pracoviská s celoslovenskou pôsobnosou i v smere
von, kde vlastne reprezentujeme
P PZ, resp. celý rezort MV. Z
poh¾adu nášho rezortu plníme požiadavky, zároveò musíme v
istých oh¾adoch akceptova aj názory ministerstva školstva. Takže
zopakujem, právnikov prepúša
nebudeme, naopak, rozvíjame
vedeckú èinnos v oblasti ochrany
osôb a majetku, pre ktorú je právo vedným základom, zriaïujeme
nové študijné programy, musíme
posilni problematiku bezpeènostných služieb a policajných vied.
Konštituujeme predmety vysokoškolského vzdelávania. Tvoríme
ich už skoro 20 rokov. Pre tvorbu
predmetu to nie je až tak ve¾a.
Vytvárame nové študijné programy a budujeme nové uèebné
osnovy. Myslím si, že sme úspešní, a to nielen na národnej, ale aj
medzinárodnej úrovni. To nie je
málo. Nech posúdia študenti, ktorí chodia na prednášky, èi je to

obsažné, èi to má hlavu a pätu, èi
to akceptuje požiadavky praxe.
l V decembrovom rozhovore pre POLÍCIU som sa policajného prezidenta opýtal, èo
považuje za najdôležitejšie v
najbližšom období. Jednoznaène hovoril o potrebe zmien v
našom školstve, o nutnosti zamera sa na výchovu a na celoživotné vzdelávanie policajtov.
Akadémia Policajného zboru v
Bratislave je vrcholnou vzdelávacou inštitúciou pre rezort MV. Nie
je to však len táto inštitúcia, ktorá
tvorí rezortné školstvo a už vôbec
to nie je jediná inštitúcia, ktoré rezortné školstvo ovplyvòuje. My
prizývame odborníkov –zástupcov policajnej i bezpeènostnej
praxe na spoluprácu pri vzdelávaní. Policajný prezident je èlenom našej vedeckej rady a mnoho ïalších odborníkov s nami

úèinne spolupracuje. Ja mám
dobrý pocit z toho, že táto vysoká
škola je akceptovaná aj samotným ministrom vnútra, èo sa doposia¾ vždy prejavilo v konštruktívnom dialógu pri riešení našich
potrieb i problémov. Funkciu rektora tejto školy chápem ako
poslanie. Mám len skromný cie¾,
aby sme pri našich rozhovoroch o
vysokoškolskom vzdelávaní policajtov riešili už len to, ako to robi
ešte dokonalejšie. Ja mám dlhoroènú uèite¾skú prax a viem aká
je táto práca nároèná, ale viem
aj, aká je pekná. Viem aj to, že
vzdelávanie je jediná istá investícia, ktorá nepodlieha zmene úrokovej sadzby… a má obrovskú
pridanú hodnotu.
l Pekné, akoby na záver.
Ïakujem za rozhovor.
Zhováral sa Peter Ondera

Nové autá do služby
Ministerstvo vnútra SR nakúpilo v minulom roku najviac áut
pre policajtov za posledné
obdobie. V roku 2011 nakúpil
rezort celkovo 561 vozidiel, prièom najviac, 190 kusov, bolo
znaèky Seat Leon 1,4. Nakúpili
sme tiež automobily Kia C°eed,
Škoda Fabia, Škoda Superb,

Peugeot 308, Nissan Pathfinder, Defender, Rover Defender,
po dve vozidlá znaèiek Irisbus a
Audi ako aj jeden Volkswagen
Multivan.
V roku 2010 nakúpilo ministerstvo vnútra 78 vozidiel a v roku 2009 291 vozidiel.
(KO KMV)

Ilustraèné foto

(Pokraèovanie zo strany 4)

prípravy policajtov. To nie je len
naše chcenie, to vyplýva z našich záväzkov v EU a jedným z
nich je aj budova vysoké policajné školstvo. Ale možno na vašu otázku o efektivite využívania
finanèných prostriedkov odpoveda aj zo širšieho poh¾adu. To, èo
hovoríte, nie je záležitosou len
nášho rezortu. Akadémiu Policajného zboru zriadil parlament,
a to znamená, že vyjadruje potreby celej našej spoloènosti. Možno
to vyznie formálne, ale tu vznikla
spoloèenská potreba školi odborníkov z danej oblasti a žiadna iná
vysoká škola – myslím tým škola
štátna – by túto úlohu nenaplnila.
A odpovedám vám priamo, že
fakt, že naši absolventi idú do
iných rezortov, niè zlé neznamená, sú to platitelia daní tejto spoloènosti a slúžia jej aj v iných
oblastiach ako sú policajné služby. A ak idú do zahranièia, tiež na
to majú právo – sú Európania. A
tí, ktorí odídu mimo Európu,
využijú tiež len svoje právo slobodných obèanov.
l Spoloène hovoríme o
potrebe posilnenia policajného
jadra vzdelávania. Náš rezort
nepochybne má aj povinnos
vzdeláva ¾udí pre verejnú
správu, pretože ich rovnako
potrebuje ako policajtov. Ale
hovorím o potrebe posilnenia
jadra, o oèistení školy od súèastí, ktoré nie sú – nepoviem,
že organickou súèasou – tohto jadra, keïže verejná správa
patrí do rezortu. Ale potom sa
môžeme rozpráva o formovaní
akejsi rezortnej školy, nie o
Akadémii PZ. Pritom mi nejde o
názov, ale o obsah. O tom je
náš rozhovor. Spoloèenskou
objednávkou A PZ by malo by
vysokoškolské vzdelanie a celoživotné vzdelávanie pre potreby PZ – bez odèerpávania síl
a kapacít pre iné súèasti.
Akadémia Policajného zboru v
Bratislave nie je rezortnou školou. Je to škola ako každá iná vysoká škola v SR, ktorá sa riadi
vysokoškolským zákonom. Z h¾adiska svojho poslania nejde len o
vzdelávanie policajtov, ale aj o
vzdelávanie odborníkov pre iné

Policajti dostanú nové uniformy
Ministerstvo vnútra nakúpi
policajtom nové uniformy.
Koncom decembra sme
podpísali rámcovú dohodu
na nákup nových blúz, nohavíc, sukní a náplecníkov
so spoloènosou Rutex Trade s.r.o. Predchádzame tak
situáciám, na ktoré nás upozoròovali policajti, že v skladoch nemajú dostatoèný
poèet uniforiem. Stará rámcová zmluva bola totiž platná do roku 2008 a policajti
rovnošatu potrebujú.
Rámcová zmluva je platná na
štyri roky. V priebehu tohto obdobia policajtom pod¾a potreby nakúpime približne 12.000 striebristých a 6.800 zlatistých blúz. Ïalej

30. 000 nohavíc a 44.000 letných
nohavíc. Policajtkám v priebehu
štyroch rokov plánujeme nakúpi
4.000 sukní. V rámcovej zmluve
sme upravili aj dodanie 60.000
náplecníkov. Presné množstvá
nakúpeného tovaru budú závisie
od kúpnych zmlúv alebo objednávok.
V rámcovej zmluve sa nám
dodávate¾ zaviazal k najnižšej cene. Ide o jedno z opatrení, ktoré
zaviedol minister vnútra Daniel
Lipšic na zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania a
šetrenia peòazí. V zmluve nám
predávajúci garantuje, že žiadnemu inému kupujúcemu neponúka
nižšiu cenu. Ïalším opatrením je
zavedenie elektronickej aukcie,
týmto spôsobom prebehla aj súaž na dodávku uniforiem. Minis-

terstvo vnútra chce šetri peniaze
daòových poplatníkov. Policajti
však nové uniformy potrebujú a
tak šetríme tam, kde sa dá. Teda
na verejných obstarávaniach prostredníctvom elektronickej aukcie. Pri vyhlasovaní verejného
obstarávania na uniformy sme
predpokladali, že hodnota zákazky bude 6,5 milióna . Podarilo
sa nám však vysúaži cenu 2,8
milióna, teda o 57% nižšiu. Minister vnútra Daniel Lipšic tiež
opakovane zdôrazòuje, že v prípade, že sa do súaže prihlási len
jeden uchádzaè, verejné obstarávanie zruší. Do tejto súaže sa
však prihlásili štyria uchádzaèi.
Dvoch sme vylúèili, a tak dvaja
súažili v elektronickej aukcii.
(KO KMV 5. januára 2012)

l Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesaèník. l Zodpovedný zástupca vydavate¾a: plk. Mgr. Marián Magdoško l Redakcia: Mgr. Peter Ondera l Adresa redakcie pre poštový styk: MV SR Pribinova è.2, 812 72 Bratislava. Pre osobný kontakt:
budova PZ Raèianska 45, Bratislava, vchod zo Sibírskej ul., prízemie, l Telefón: 09610/51956. Fax: 09610/59096. l e–mail: policia@minv.sk, pondera@centrum.sk, ozpvsr@minv.sk, marian.magdosko@minv.sk l www.ozpsr.sk l Uzávierka nasledovného èísla
13. februára 2012. Toto èíslo bolo vytlaèené v 3. a expedované v 4. týždni. l Neobjednané príspevky redakcia nevracia. l Tlaèia VERSUS, a.s., prevádzka: Pribinova 21, 819 46 Bratislava. l Náklad: 10 000 kusov l Nepredajné

