
„Te rajšia spo luú èas� na kon-
štruo va ní ob sa hu pro gra mo vé ho
vyhlá se nia vládne ho ka bi ne tu
nám dá va šancu reálne do tohto
do ku men tu za kompo no va� na še

po žia davky a napra vi� to, èo
pred chádza jú ca vlá da v pra cov -
noprávnom kó de xe i v mno hých
so ciálnych zá ko noch zlik vi do va -
la“, po ve dal pri tejto prí le ži tosti
pre zi dent KOZ SR Mi ro slav Gaz-
dík. Pri po me nul, že té zy, kto ré
bu dú chcie� zástupco via Konfe -
de rá cie za kompo no va� do pro gra -
mo vé ho vyhlá se nia, sa tý ka jú
viace rých ob las ti, èi už hospo -
dárske ho rozvo ja ale bo so ciál -
nych tém. „Krí za, kto rá sa vra cia
do Euró py, najmä jej dôsledky, si
bu dú žiada� aj rieše nia, kto ré bu -
dú bo lie�. Ví ta me po nú ka nú šan -
cu a ve rím, že ju využi je me v
pros pech za mestnancov a obèa -
nov Slo ven s ka“, uzatvo ril pre zi -
dent KOZ SR dòa 27. 3. na ro ko -
va ní sne mu. KOZ SR, kto ré ho sa
zú èast nil aj pre mi ér Ro bert Fi co.

Za tia¾ len té zy…
Na formu lo va ní pro gra mo vých

téz KOZ SR do Pro gra mo vé ho
vyhlá se nia vlá dy SR pre ro ky
2012 až 2016 sa po die ¾al aj Od -
bo ro vý zväz po lí cie v SR, oso -
bitne v èastiach, kto ré sa bezpro-
stredne do tý ka jú aj pô sobnosti
MV SR. Medzi na še prio ri ty patria
zme ny v Zá konní ku prá ce, prípra -
va ná vr hu jedné ho zá ko na o štát-

nej a ve rejnej službe, ako aj po -
žia davka zvý ši� ochra nu za -
mestnanca v slu žobnom po me re
na úro veò štandardnej európskej
le gisla tí vy. Ïalšou po žia davkou
je pokra èo va� v mo derni zá cii PZ,
ako aj HaZZ a ZVJS obme nou
tech ni ky a vý stro je a re kon -
štrukciou objektov s vy uži tím fon-
dov EÚ. Dô le ži tou prio ri tou je aj
do bu do va nie a pl né sfunkène nie
In teg ro va né ho zá chran né ho sys -
té mu.

Ra da predse dov KOZ SR dòa
4. 4. 2012 po rozsiahlej disku sii
schvá li la ná vrh pro gra mo vých téz
a pri ja la de fi ni tívne zne nie do ku -
men tu, kto rý odovzda la vlá de SR.

Hrie chy v obsta rá va ní
O výh¾a doch v re zorte vnútra

ho vo rí me na inom mieste PO LÍ -
CIE s predse dom OZP v SR Mi -
rosla vom Litvom. Od bo ro vý zväz
po lí cie v SR po va žu je urýchle nú
no ve li zá ciu zá ko na è. 328 za k¾ú -
èo vú otáz ku pre dlho do bú per -
spek tí vu oso bitné ho úètu. A v ob -
las ti pre vádzky? �ažko èa ka�
prevratné zme ny, pe òa zí bu de
zrejme me nej a ako to už bý va,
najväèšie škr ty pravde po dobne
postihnú ka pi tá lo vé vý davky.

l Pán predse da, náš roz ho -
vor ro bí me 19. aprí la 2012. Má -
me no vú vlá du, v na šom prí pa -
de od 4. aprí la aj sta ro no vé ho
mi nis tra vnútra. Èo oèa ká va te

v nadchádza jú com ob do bí op -
ti kou od bo ro vé ho pre dá ka?

V prvom ra de je potrebné ma�
informá cie z obidvoch strán po
stretnu tí so so ciálnym partne rom.
My sme sa do dnešné ho dòa ne -
vi de li, mô žem te da po ve da� na še
vi de nie, v akej si tuá cii je re zort z
na šej op ti ky. Eko no mic ká si tuá cia
v štá te je zlo ži tá. Predvèe rom
som sa zú èast nil eko no mickej
konfe rencie v ná de ji, že sa doz -
viem as poò va riantne o mož ných
ces tách, ako ïa lej v tom to štá te.
Ale po jej skon èe ní som mu sel
skonšta to va�, že predná ša jú ci ma
obo ha ti li skôr dáv kou skepsy. Vy -
ply nul z nej to tiž zá ver, že v eko -
no mi ke je ve¾ký pro blém, že krí za
tu reálne je a ani blízke obdo bie
nie je ru žo vé. Èo ma skla ma lo, to
bo la sla bá úèas� odborní kov,
okrem predná ša jú cich. Eko nó -
mom som klá dol otáz ky, ale
odpo ve dí som sa ne do èkal, ako -
by sa bá li dospie� k jed no znaè -
ným zá ve rom, ako rieši� krí zu.
Pa nu je rôzno ro dos� poh¾a dov, a
to pre nás ne veští niè dob ré.

l Roz po èet na ten to rok po -
zná me, mož no bu de ïalšia
ces ta vo vo¾be prio rít?

My má me svo ju predsta vu, ra -
di sa o òu po de lí me s ve de ním,
ak bu de záujem. Úlo hou odbo rov
v tejto do be je h¾a da� rieše nia,
kto ré za bezpe èia chod re zor tu a
pri tom bu dú pri ja te¾né aj pre za -

mestnancov. V re zorte sú pro blé -
my, kto ré ne po mi nú sa mé od se -
ba. Za èí na jú od zdro jov, kto ré
má me k dispo zí cii, od ce no vé ho
vý vo ja, kto rý tie zdro je ne -
zoh¾adòu jú, èo má vážny vplyv
na pre vádzko vé ná kla dy. Zo všet-
kých fakto rov je zrejme najzá -
važnejší vý voj cien po hon ných

hmôt a slu žieb. Európska únia od
nás oèa ká va zní že nie schod ku
roz poè tu, to to ko lo si vy žia da kro -
ky na stra ne príjmov aj vý davkov.
Už dnes je však pod¾a nás
zrejmé, že ur èi tým škrtom na
stra ne príjmov, ale aj vý davkov

Predse da OZP v SR M. Lit va o výh¾a doch pre nadchádza jú ce obdo bie

Èo èa ká mi nis ter stvo vnútra? Pravde po dobne �ažké èa sy…

Od bo ro vý zväz po lí cie v SR sa aktívne po die ¾al na tvorbe téz KOZ SR pre pro gra mo vé vyhlá se nie vlá dy

Jedným z hlavných cie¾ov je no ve la Zá konní ka prá ce

V èísle:

l Predsta vi te lia OZP v za hra ni èí s.2

l Odbo rárske té zy do pro gra mu vlá dy s.2

l No ví funkcio ná ri s.3

l Ka riérny po stup s.4

l Èas služ by: otázni ky s.5

l Pro po zí cie MISS ARMY s.6

l Rozkazy s.8
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Pri šiel èas, priam pre durèe ný na vy tý èe nie sme ro va nia a
prio rít pre nadchádza jú ce obdo bie. Re dakcia PO LÍ CIA s
tou to pros bou oslo vi la predse du OZP v SR Mi ro sla va Lit -
vu.

Krát ko po vo¾bách no vý predse da vlá dy SR Ro bert Fi co
vstú pil do ro ko va nia s odbo rármi. Konfe de rá cii od bo ro -
vých zvä zov SR po nú kol úèas� na tvorbe pro gra mo vé ho
vyhlá se nia vlá dy, èo od bo ry uví ta li:

(Pokraèovanie na strane 2)

M. Litva

(Pokraèovanie na strane 3)

Sne mo va nia predse dov KOZ SR sa zú èast nil aj pre mi ér SR Ro bert Fi co, KOZ SR pri jal po nu ku po -
die ¾a� sa na tvorbe téz pre pro gra mo vé vyhlá se nie vlá dy
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Do stal som stu de nú spr chu. Ne bo lo to na
Ve¾ko noèný ponde lok, bo lo to ešte skôr. Spr -
chu som do stal od èle nov vý bo rov troch ZO
OZP z rôznych kraj ských rád, kde som sa zú -
èast nil na èlen ských schôdzach. Pri otvo re ní
disku sie som sa pý tal na èinnos� oko lo pouká -
za nia 2 % da ne z príjmu na po moc na ším spo -
lupra covní kom, kto rí ju potre bu jú. Tú to po moc
chce me reali zo va� prostredníctvom 2 % da ne z
príjmu, kto ré by sme po uká za li na úèet OZP v
SR, kde je zria de ný fond na ich ku mu lá ciu a
ná sled né pre rozde le nie pre na šich spo lupra -
covní kov, kto rí tú to po moc potre bu jú.

Napriek to mu, že o tejto forme po mo ci sme
pí sa li už v predchádza jú cich troch vy da niach
no vín PO LÍ CIA, reali zá cia na tých ZO–èkach,
kde som bol, je biedna. To to pozna nie ma dos�
za rá ža. Keï sme to tiž predse dov základných
orga ni zá cií OZP vy zva li, aby na hlá si li ¾u dí, kto -
rí by z ne ja ké ho dô vo du potre bo va li akútnu fi -

nanènú po moc, na hlá si li nám po merne dos�
¾u dí.

Tak te da ako? Fi nancie pre tých ¾u dí mu sí -
me odnie kia¾ získa�. Na je fektívnejší spô sob sa
nám ja ví prostredníctvom prá ve dvoch percent
z na šich da ní z príjmu. Ešte raz pri po mí nam:
využi te tú to možnos� v záujme svo jich ko le -
gov! Mysli te na to, že raz mô že neš�astie
postihnú� aj vás! Na tú to for mu po mo ci má me
èas už len do konca aprí la. Do tohto ter mí nu je
mož né na miestne príslušné da òo vé úra dy
zasla� vyhlá se nie o pouká za ní 2% da ne z
príjmu na OZP v SR spo loène s potvrde ním o
zapla te ní da ne z príjmu zo zá vislej èin nos ti,
všetky informá cie má te na na šom intra ne te.
Skúste zmo bi li zo va� si ly! Úèel, na kto rý bu dú
pouká za né pe nia ze za sla né, sto jí za to. Ïa ku -
je me za tých, kto rým vyzbie ra né pe nia ze
rozde lí me na rieše nie ich �ažkej si tuá cie.

Pa vol Mi cha lík, podpredse da OZP v SR

Dve percentá z da ne: posledná prí le ži tos�!



Preambu la
KOZ SR po va žu je za zá klad

pri pri jí ma ní zá sadných spo lo -
èenských opatre ní funkèný a
konštruktívny so ciálny dialóg
na úrov ni tri parti ty. Na rasta jú -
ca ne rovnos� v príjmoch za
posledných dvadsa� ro kov má
za násle dok zní že nie integ raè -
nej mo bi li ty spo loènosti. Bo -
hatstvo kra ji ny, ži votnú úro veò
a s òou sú vi sia cu kva li tu ži vo -
ta jej obèa nov nie je mož né
me ra� len rastom HDP, ale aj
mierou ne rov nos ti je ho pre -
rozde ¾o va nia. KOZ SR pre to od
vlá dy oèa ká va, že sa pri reali -
zá cii dô le ži tých re fo riem ale bo
opatre ní bu de opie ra� o spo lo -
èensko–po li tic ký konsenzus
do siahnu tý prostredníctvom
funkè né ho a konštruktívne ho
so ciálne ho dialó gu na bá ze tri -
parti ty.

KOZ SR spo lu s èlenský mi od -
bo ro vý mi zväzmi po ža du je zahr -
nú� do „Pro gra mo vé ho vyhlá se -
nia vlá dy SR na ro ky 2012 –
2016“ nasle dovné pro gra mo vé
prio ri ty:

FI NANÈNÁ PO LI TI KA 
A STA BI LI TA VE REJNÝCH 

FI NANCIÍ
Nasta vi� me cha nizmy pre za -

bezpe èe nie efektívne ho vý be ru
da ní a mi ni ma li zo va nie da òo vých
úni kov, uplatni� princíp progre -
sívne ho zda ne nia, kto ré je zákla -
dom európskej da òo vej po li ti ky a
európske ho so ciálne ho sys té mu.
Pri ja� le gisla tívne a inšti tu cio -
nálne úpra vy za me ra né na
efektívny boj pro ti da òo vým
podvo dom. Zlepši� efektívnos� a
transpa rentnos� obsta rá va nia
investí cií, to va rov a slu žieb z ve -

rejných zdro jov. No ve li zo va� zá -
kon o da ni z príjmu v sú vislosti s
doplnko vým dô chodko vým spo re -
ním – zno vu za ve de ním odpo èí ta -
te¾nej po lož ky da ne z príjmu za -
mestnanca, zru ši� od vo dy pri
vyplá ca ní príspevkov zo so ciálne -
ho fon du za mestnancom. Za vies�
zda ne nie di vi dend a po die lov na
zis ku vyplá ca ných FO.

Za vies� oso bitnú zní že nú
sadz bu DPH na po tra vi ny a lieky.

Posta vi� odvo do vý sys tém na
zá sa de transpa rentnosti, efek ti vi -
ty vý be ru, so li da ri ty a so ciálnej
spra vodli vosti tak, aby bo lo za -
bez pe èe né priblí že nie spô so bu
vý poè tu vy me ria va cie ho zá kla du
za mestnanca a SZÈO. Systé mo -
vo rieši� fi nanèné hospo dá re nie
tých subjektov ve rejnej sprá vy v
so ciálnej ob las ti, kto ré dlho do bo
vy ka zu jú schodko vé hospo dá re -
nie (oblas� zdra votníctva, resp.
so ciálne ho za bezpe èe nia).

PRA COVNO – PRÁVNE 
VZ�A HY, KO LEKTÍVNE 

VY JEDNÁ VA NIE A BOZP
No ve lou „ZP“ za bezpe èi� zvý -

še nie ochra ny za mest nan cov v
pra covnoprávnych vz�a hoch, vyt -
vo ri� vhod né le gisla tívne pod-
mienky pre dôstojnú prá cu a pre
zo sú la de nia pra covné ho a ro din -
né ho ži vo ta za mestnancov a pre
pô so be nie zástupcov za mestnan -
cov.

No ve lou zá ko na o ko lektívnom
vy jedná va ní odstrá ni� pre kážku
pre ukla da nie a rozši ro va nie
KZVS na iných za mestná va te ¾ov
a tým zvý ši� pokry tie za mest nan -
cov ko lektívny mi zmlu va mi. No -
ve lou zá ko na o so ciálnom fon de
vytvo ri� vhod né le gisla tívne a fi -
nanèné podmienky na pod po ru a

kva li tu pro ce su ko lektívne ho vy -
jedná va nia.

No ve lou zá ko na o BOZP za -
bezpe èi� a skva litni� pra cov -
no–bezpeènostné podmienky za -
mestnancov.

Le gisla tívne upra vi� me cha niz -
mus va lo ri zá cie mi ni málnej mzdy,
kto rý za bez pe èí zvy šo va nie po -
die lu mi ni málnej mzdy na prie -
mernej mzde v hospo dárstve.

Vytvo ri� sa mo stat ný komplex-
ný sys tém úra zo vé ho poiste nia
za bezpe èo va ný ve rejnoprávnou
ne zisko vou inšti tú ciou (na princí -
pe bi partitné ho riade nia), v riadia -
cich orgá noch kto rej bu dú zás -
tupco via za mestná va te ¾ov a za -
mestnancov. Hra di� z je ho pro-
striedkov dáv ky dô chodko vé ho,
resp. ne mo cen ské ho poiste nia
(vrá ta ne pre vencie) spô so be né
pra covný mi úrazmi a cho ro ba mi
z po vo la nia.
ŠTÁTNA A VE REJNÁ SPRÁ VA

Usku toèni� audit a na je ho
zákla de opti ma li zá ciu štátnej a
ve rejnej sprá vy tak, aby opti ma li -
zá cia ne zna me na la len zni žo va -
nie sta vu za mestnancov ve rejnej
sprá vy za úèe lom šetre nia ve -
rejných fi nancií.

Zvý ši� ochra nu za mestnanca v
slu žobnom po me re na úrov ni po -
rovna te¾nej so štandardnou eu -
rópskou le gisla tí vou.

Pripra vi� ná vrh jedné ho zá ko -
na o ve rejnej a štátnej službe.

Pokra èo va� v mo derni zá cii Po -
li cajné ho a Ha siè ské ho a zá ch -
ran né ho zbo ru a Zbo ru vä zenskej
justiènej strá že – v ob me ne tech -
ni ky a vý stro je a v re konštrukcii
objektov s vy uži tím fondov EÚ,
do bu do va� funkèný in teg ro va ný
zá chran ný sys tém.

(Vý òat ky re dakcia)
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Èeskí po li cajní odbo rá ri bi jú na po plach, Euro COP po uka zu je na ve¾ké rozdie ly v štandardoch po lí cií èlen ských štá tov EÚ

l Na ši èeskí su se dia pre ží -
va jú turbu lentné vnútro po li -
tické obdo bie, vlá da s¾u bu je
vý raz né škr ty v rozpoètoch re -
zortov, vnútro ne vy ní ma júc.
Reakcia po li cajných odbo rá -
rov?

Na úvod podèiarknem, že èes -

ký od bo ro vý zväz pre šiel zlo ži tým
vý vo jom, v poslednom ob do bí sa
mu však da rí akti vi zo va� èinnos� a
po te ši te¾ne rastie aj èlen ská

základòa. Vi die�, že
ve de nie zvä zu od -
viedlo kus dob rej prá -
ce a sú na dob rej
ceste. Si tuá cia v èes -

kom zvä ze nás, sa mozrejme, ve¾ -
mi zaují ma, má me spo loènú mi -
nu los� i po dob né pro blé my, rov -
na ko sú èlenmi Euro COP–u.
Úprimne po ve da né, èes kým ko le -
gom v sú èasnosti niet èo zá vi die�,
si tuá cia v èeskej po lí cii je viac
ako kri tic ká, tvr do na òu do pad li
reštrikèné opatre nia v uply nu lých
dvoch ro koch, problé mom sú ne -
ustá le perso nálne zme ny, zni žo -
va nie sta vov a pe si mis tic ký vý -
h¾ad, keïže vlá da chce v rám ci
roz poè to vé ho rámca do ro ku
2014 ve¾mi bru tálne okre sa� roz -
po èet re zor tu vnútra. Od bo ry, ale

aj ve de nie po lí cie sa zho du jú v
tom, že avi zo va né opatre nia by v
podsta te zne funkèni li po lí ciu.

l Na zjazde te da zrejme bo -
lo ho rú co…

Áno, vystú pe nia de le gá tov bo li
ve¾mi kri tic ké. Pozva nie predse du
NOS PÈR M. Štì pán ka pri jal mi -
nister vnútra Jan Ku bi ce i po li -
cajný pre zi dent Pe tr Lessy. Ku bi -
ce ho predchodca Ra dek John si
už po pár me sia coch od vy me no -
va nia vyslú žil pe tí ciu za odvo la -
nie, kto rú or ga ni zo val NOS PÈR
a ho ci Ku bi ce ako re la tívne no vý
mi nister bol v mi nu los ti po li -

cajtom, ve¾mi
mu to ne po -
moh lo. Mu sel
si vy po èu� ve ¾a
ost rých slov.
Rovna ko sa
kri ti ka zniesla
aj na po stu py
p o  l i  c a j n é  h o
pre zi den ta, ho ci
on sám ve rejne

upo zor òu je a pro tes tu je, že pri ja -
tie ïalších roz poè to vých reštrikcií
by zna me na lo o. i. uzatvo re nie
asi tre ti ny obvodných odde le ní.
Na zjazde pre to pa da li tvr dé slo -
vá, le bo èes ká po lí cia išla do le
po èetne, ale aj s platmi a so -

ciálny mi ná le ži tos�a mi. Vzni ká si -
tuá cia, keï sa už trest né èi ny len
evi du jú, ale ne vy šetru jú. Pa ra -
doxne, pod¾a
pr iesku mov
po lí cii rastú
pre fe rencie
vo ve rejnosti.
Mož no tak
v e  r e j n o s �
rea gu je z ¾ú -
tosti, ale ak
ve de nie re -
zor tu ope ro -
va lo šta tis tický mi úspechmi vo
vý vo ji kri mi na li ty, tak sa na zjaz-
de stretli s hlasným ne súhla som,
de le gá ti da li na ja vo, že šta tisti ky
ne zodpo ve da jú sku toènosti, le bo
ve ¾a ¾u dí sa už na po lí ciu ani
neobrá ti, pre to že to po va žu jú za
zby toèné. Do konca ná mestník
mi nis tra priznal, že keï mu vy -
krad li au to, ani to ne ohlá sil.

l Slo ven ská a èes ká po lí cia
ma jú mno ho spo loè né. Po èu li
ste na zjazde nieèo inšpi ru jú -
ce?

Za uja li nás napríklad úva hy
èes ké ho po li cajné ho pre zi den ta o
si tuá cii v re zortnom škol stve. Pe -
tr Lessy sa za mýš¾al nad tým,
pre èo aj po li cajné ško ly ro bia stá -
le ma tu ri ty. Po va žu je to za zby -

toènos�, keïže všetci mla dí ¾u dia
už prí du s ma tu ri tou do zbo ru.
Ve ¾a sa ho vo ri lo o potre be pod -
stat né ho skva litne nia po li cajné ho
vzde lá va nia. Ten to pro blém je aj
nám ve¾mi blízky.

l Zá ve ry zjazdu?
Keïže si tuá cia v èeskej po lí cii

– rovna ko u ha si èov èi justiènej
strá že – je azda najvážnejšia od
rozde le nia, de le gá ti zjazdu pri ja li
vyhlá se nie, ad re so va né prísluš -
ným èle nom vlá dy, v kto rom žia -
da jú za sta ve nie po  kle su slu -
 žobných príjmov bez peè nost ných
zbo rov a
zn i  žo  va  -
nie po èet -
ných sta -
vov, keï -
že už sú -
èasná si -
tuá cia je,
ako sa pí -
še vo vy -
h l á  s e  n í ,
„za hra ni cou štandardné ho vý ko -
nu služ by“. Vyhlá se nie vyzýva
mi nis tra vnútra a mi nis tra spra -
vodli vosti, aby sa za sa di li o fi -
nanènú sta bi li zá ciu týchto re -
zortov.

Ve de nie OZP v SR pri ja lo pozva nie na 7. zjazd Ne zá vis lé -
ho od bo ro vé ho zvä zu po lí cie ÈR (NOS PÈR), kto rý sa ko -
nal v Pra he v dòoch 22. a 23. marca. O nieko¾ko dní ne-
skôr (3. a 4. aprí la) sa v Bru se li usku toèni lo jarné za sa da -
nie Euro COP–u. Na obidvoch po du ja tiach sa zú èast nil
podpredse da OZP v SR Ma rián Magdoško. Re dakcia PO -
LÍ CIA ho po žia da la o roz ho vor.

M. Magdoško

J. Kubice

M. Štěpánek

P. Lessy

(Pokraèovanie na strane 4)

Ohro ze né tým mô žu by� najmä
niekto ré rozsiahle pro jek ty re zor -
tu v ob las ti informa ti ky, èa so vý
sklz je evi dentný z tem pa reali zá -
cie zá me rov predchádza jú ce ho
ve de nia, napríklad v ob las ti elek-
tro ni zá cie osobných dokla dov a
rôznych slu žieb pre obèa nov v
štátnej sprá ve. Aj tu sú pe nia ze
len jedným z fakto rov, dru hým je
ve rejné obsta rá va nie… Za tia¾ èo
auto park re zor tu je vcel ku v
uspo ko ji vej si tuá cii, ale bo, ak
chce me, bol už aj v horšom sta -
ve, markantne asi ne po hne me v
ob las ti mo derni zá cie objektov
PZ, najmä obvodných odde le ní.
Vý me na osobných zbra ní je už
tiež obohra ná pesnièka, ale nie je
to zrejme najpodstatnejší pro -
blém.

Je seò uká že…
Ako ko¾vek to znie v tejto chví li

od�a ži to, zno va mu sí me upo -
zorni� na pro blém s výstrojný mi
sú èiastka mi, o kto rom sme pí sa li

už v predchádza jú cich vy da niach
PO LÍ CIE. Ak sa aj ná de ja me, že
rozbehnu tá vý ro ba v letných me -
sia coch uspo ko jí hlad po rovno -
ša tách vz. 98, v ïalších sú -
èiastkach stav ve rejné ho obsta -
rá va nia v na šom re zorte ne dá va
zá ru ku na rýchle upo ko je nie si -
tuá cie. Opä tovne sme sa aj for -
mou an ke ty medzi po li cajtmi
presvedèi li, že „prie merne ve¾ký“
po li cajt má vážny pro blém dosta�
na se ba nieèo, v èom by ne vy ze -
ral ako stra šiak, a pro blé my už
ma jú aj no vopri ja tí po li caj ti. Mno -
žia sa prí pa dy, že si po li caj ti ku -
pu jú sú èiastky za svo je pe nia ze v
obcho doch, le bo „v nieèom mu -
sia slú ži�“. Je seò uká že, ako sa
prázdne skla dy pre mietnu v sta -
ve kont ne pe òažné ho plne nia.
Zdá sa te da, že no vé ve de nie re -
zor tu sa aj v tejto ob las ti opä -
tovne ne vy hne ráznym kro kom.
Dú fajme.

(er)

(Pokraèovanie zo strany 1)

Jedným z hlavných cie¾ov je no ve la Zá konní ka prá ce

Ná vrh pro gra mo vých téz KOZ SR do „Pro gra mo vé ho vyhlá se nia vlá dy SR na ro ky 2012 až 2016“

Ho vo rí me s podpredse dom OZP v SR M. Magdoškom o na šich zahra nièných ak ti vi tách
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sa ne vy hne me. Nájs� odpo ve de
na otáz ky, kde, ko¾ko a ke dy – na
to je potrebná ko mu ni ká cia,
dialóg. Má me triezvy poh¾ad, ni -
kdy sme ne bú cha li do sto la, keï
sme ne ma li v ru kách dosta tok
argu mentov a kým sme ne ma li
ná vrh rieše nia, ako to spra vi� lep-
šie ako ná vrh, predlo že ný za -
mestná va te ¾om.

l Sta ro no vý mi nister Ro bert
Ka li òák sa pre mé diá už vy -
jadril k otázke so ciálne ho za -
bezpe èe nia po li cajtov, vie o
problé me oso bitné ho úètu, kto -
rý sa vy ví ja ve¾mi ne ga tívne. Je
tiež zná me, že od bor ní ci v re -
zorte intenzívne pra cu jú na no -
ve le zá ko na è. 328.

Náš poh¾ad sa ni ja ko nezme -
nil, stav oso bitné ho úètu po va žu -
je me za vážny a èím skôr sa pri-
jme le gisla tívna úpra va, tým
lepšie pre všetkých. Vážnos� na -
šej eko no mickej si tuá cie si vy ža -
du je rieše nia vo viace rých lí niách.
Dnešná si tuá cia je opro ti ro ku
2006 po všetkých stránkach zlo -

ži tejšia, ná roènejšia aj na h¾a da -
nie rieše ní.

l Ho vo ri li sme o prio ri tách,
eko no mi ka je zá klad. V re zorte
sú rozbehnu té prá ce na viace -
rých zme nách, kto ré by chce li
by� sys té mo vé. Va še prio ri ty z
tohto poh¾a du?

K èo mu by sme sa ma li ve¾mi
rýchlo vrá ti�, to sú otvo re né otáz -
ky oko lo me to di ky centrálne ho
vý be ru do PZ. Ve¾mi intenzívne
re zo nu jú aj zá sadné otáz ky
ïalšie ho sme ro va nia re zortné ho
vzde lá va nia s cie¾om skva litne nia
prípra vy po li cajtov pre vý kon
služ by. V tejto chví li aj náš re zort,
resp. PZ doplá ca na de formá cie
ce lé ho školstva v tom to štá te.
Pre to po va žu je me za vážnu aj
pro ble ma ti ku pri jí ma nia do PZ vo
vz�a hu k cha rak te ru do te rajšie ho
vzde la nia uchádza èov a cha rak -
te ru ich plá no va né ho za ra de nia
na funkciu. Úva hy o potre be

zmien v základnom, špe cia li zo va -
nom i vy so koškolskom re zortnom
štú diu tu bo li už aj za pô so be nia
pá na pre zi den ta Pac ku. Je ho
predsta vy o zme nách bo li ve¾mi
blízke na šim a je potrebné ce lý
ten to sys tém zme ni�, ze fektívni�.
Kaž dý rok, o kto rý za ène me
neskôr, prehlbu je pro blé my.

l Zdá sa by� až rú ha ním ho -
vo ri� v tejto chví li o mzdách,
ale tá to otáz ka sa ne dá obís�.
Na po kon, aj pán mi nister Ka li -
òák ne po va žu je mzdy po li -
cajtov sa dosta èu jú ce – v po -
rovna ní s oko li tý mi štátmi.

Èo sa tý ka mzdo vých pros -
triedkov, re zort je v sú èasnosti
podfi nanco va ný. Mu sí me sa však
po ze ra� opti kou eko no mic ké ho
rámca, kto rý je k dispo zí cii. Otáz -
ka do fi nanco va nia na úro veò
potre by je otáz ka do tiahnu tia
mzdo vej re for my v dru hej eta pe.
Ho vo rím o po li cajtoch. Opä tovne
zdô razòu jem, že za vla òajšok no -
mi nálne mzdy po li cajtov kles li o
2,5 percenta, reálne o 6,4 per-
centa. Ke by ne bo lo krá te nie ob je -

mu mzdo vých prostriedkov kom-
penzo va né zablo ko va ním neob-
sa de ných miest, tak by bol za
vla òajšok pre pad no mi nálnych
miezd z pô vodné ho, nie upra ve -
né ho roz poè tu o 9 percent. Keï
sa pozrie me na na šu prie mernú
mzdu, tak to ne vy ze rá zle, ale je
tu po merne sil ná sku pi na – nazvi -
me ich – špe cia li zo va ných – po li -
cajtov, kto rí sú nadštandardne
pla te ní z prostriedkov všetkých.
Pre to ra do vých po li cajtov zmien-
ka o výške nášho prie merné ho
príjmu ve¾mi dráž di. Prá vom.

l Èo ma jú po tom po ve da�
na ši obèianski za mestnanci?

To je ešte vážnejší pro blém.
Je jas né, že štát v tejto si tuá cii to
ne má ¾ahké. Po kro koch pred-
chádza jú cej vlá dy sa tu utvá ra jú
ne bez peè né pre ce densy, že ak si
zdra vot ní ci vy há da li zvý še nie, má
to by� ná vod pre ostat ných? Kri -
èia uèi te lia, zaènú kri èa� iné sku -
pi ny, ale to nie je ces ta. Úlo ha
štá tu je tu ve¾mi dô le ži tá. Plat za -
èí na jú cej zdra votnej sest ry je
dnes 640 eur. Pri všetkej úcte k
tejto pro fe sii mô že me konšta to -
va�, že plat po li caj ta po ro ku služ -
by sa zblí žil s pla tom zdra votnej
sest ry a mu sí me sa pý ta�, èi je to
správne a spra vodli vé. Ale prie -
merný plat nášho obèianske ho
za mestnanca vo ve rejnej službe
za rok 2011 je 590 eur. Zdô -
razòu jem, prie merný plat, a  to
ho vo rí me, že prie mer je ve¾mi
pro ble ma tic ká ve li èi na. Tak kto je

na tom horšie? Má me aj my kri -
èa�? My ne potre bu je me obèian -
skych za mestnancov? Skrátka,
to to je vážna do má ca úlo ha pre
štát, nie pre re zort vnútra. My na
ten to pro blém mô že me len
pouka zo va�, prí padne h¾a da� ešte
re zer vy v orga ni zá cii prá ce v
rám ci ce lé ho re zor tu, ale väèši nu
z nich sme už vy èer pa li, pre to že
sme sa ako re zort v po rovna ní s
iný mi vždy sprá va li ve¾mi uve do -
me lo a te raz na to doplá ca me.
Sa mozrejme, zni žo va nie ve -
rejných vý davkov je potrebné, ale

stá le by ma lo pla ti�, že scho dy sa
za me ta jú zvrchu.

l Ešte sme napríklad –
nespo me nu li otáz ku výstroj -
ných sú èiastok a pro blé my ve -
rejné ho obsta rá va nia v na šom
re zorte…

Po va žu jem za ve¾mi ne bez -
peè né, že rastú èiastky na ne pe -
òažných kontách po li cajtov, èo je
od raz vážne ho ne do stat ku to va ru
v skla doch. Vra cia me sa do ro ku
2006 a za sa bu dú potrebné rázne
rieše nia – avšak te raz, v ro ku
2011 v ešte zlo ži tejšej si tuá cii,

aká bo la vte dy. Zá kon o ve -
rejnom obsta rá va ní v dnešnej po -
do be zne mož òu je reálne plne nie
úloh v za bez pe èe ní potrieb PZ.
Ale za stav, do kto ré ho sme sa
zno va do sta li, nie je vin ný len zá -
kon o ve rejnom obsta rá va ní a je -
ho sú èasná apli ká cia. Chy by sú v
konkrétnych ¾u ïoch – a to nielen
tých, kto rí už z re zor tu odišli. Inak
by sme dnes ne rie ši li pro blém
rovno šiat, kto rý vzni kol vo ¾a ke dy
pred rokmi. Ve rím, že no vý tím
za ène aj v tom to sme re ko na�.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
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UPO ZORNE NIE
No vý rozde ¾ovník

pou ka zov na do má -
cu ro din nú rekreá ciu
pre obdo bie od 16. 6.
do 2. 12. 2012 nájde -
te na na šej intra ne to -
vej stránke!

(red)

(Pokraèovanie zo strany 1)

Dá tum na ro de nia: 11. 5.
1971 

Miesto na ro de nia: Bra ti sla va 

Tr va lé bydlisko: Bra tisla va
Stav: že na tý, 1 die�a 
Prie beh za mestna nia
2006 – 2010 – podpredse da

vlá dy a mi nister vnútra SR 
1999 – 2002 – ad vo kát, Advo -

kátska kance lá ria MKKT
1995 – 1999 – konci pient,

Advo kátska kance lá ria Ma je ri ko -
vá and Partners

1992 – 1995 – asis tent, Ko -
merèno–právna kance lá ria

1991 – ma na žér, ACE Press
(vy da va te¾stvo právnickej li te ra tu -
ry)

Po li tic ká èinnos�
2010 – 2012 – èlen Stá lej de -

le gá cie NR SR do Parla mentné -
ho zhro mažde nia NA TO 

2010 – 2012 – èlen Vý bo ru
NR SR pre obra nu a bezpeènos�

2010 – 2012 – predse da Oso -
bitné ho kontrolné ho vý bo ru na
kon tro lu èin nos ti SIS 

2010 – 2012 – po sla nec
Mestské ho zastu pi te¾stva Bra ti -
sla va 

2002 – 2006 – predse da Vý -
bo ru NR SR pre obra nu a
bezpeènos� 

2002 – 2006 – predse da Oso -
bitné ho kontrolné ho vý bo ru NR
SR na kon tro lu èin nos tí NBÚ

Do funkcie  mi nis tra vnútra
pre zi dent SR Ivan Gašpa ro viè vy -
me no val JUDr. Ro ber ta Ka li òá ka
4. aprí la 2012.

No ví funkcio ná ri Mi nis ter stva vnútra SR

Dá tum na ro de nia: 6.5.1960
Miesto na ro de nia: Ko ši ce 

R o  d i n n ý
stav: že na tý,
dve de ti

V z d e  l a  -
nie:1979 –
1984 – ukon èil
štú dium na Pe -
da go gickej fa -
kulte Uni ver zi -

ty Pav la Jo ze fa Ša fá ri ka v Pre šo -
ve

Za mestna nie:
2010 – 2012 – po sla nec Ná -

rodnej ra dy SR za stra nu SMER
2006 – 2010 – štátny ta jomník

na Mi nisterstve vnútra SR

2002 – 2006 – po sla nec Ná -
rodnej ra dy SR za stra nu SMER

1994 – 2002 – ge ne rálny riadi -
te¾ UNI KO a.s. Ko ši ce

1992 – 1994 – obchodný riadi -
te¾ UPRA KO a.s. Ko ši ce

1985 – 1992 – uèi te¾ ZŠ, od
ro ku 1991 riadi te¾ ZŠ

1984 – 1985 – základná vo -
jen ská služ ba

Po li tic ká èinnos�:
2010 – 2012 – po sla nec Ná -

rodnej ra dy SR za stra nu
SMER–SD, èlen Vý bo ru NR SR
pre obra nu a bezpeènos� èlen
Oso bitné ho kontrolné ho vý bo ru
pre kon tro lu èin nos ti SIS 

2002 – 2006 – po sla nec Ná -

rodnej ra dy Slo venskej re pub li ky
za stra nu SMER–SD èlen Vý bo ru
NR SR pre obra nu a bezpeènos�
èlen Oso bitné ho kontrolné ho vý -
bo ru pre kon tro lu èin nos ti NBÚ
èlen Oso bitné ho kontrolné ho vý -
bo ru pre kon tro lu èin nos ti Vo jen -
ské ho spra vo dajstva

2004 – 2006 – podpredse da
Oso bitné ho kontrolné ho vý bo ru
pre kon tro lu èin nos ti NBÚ

Do funkcie štátne ho ta jomní ka
Mi nis ter stva vnútra Slo venskej
re pub li ky vlá da SR Jo ze fa Bu èe -
ka vy me no va la dòa 11. aprí la
2012.

Mi nister vnútra SR JUDr. Ro bert Ka li òák

Štátni ta jomní ci MV SR
Ing. Ma rián Sa loò, PhD.

Dá tum na ro de nia: 9.6.1977
Miesto na -

ro de nia: Sta rá
¼u bovòa 

R o  d i n  n ý
stav: že na tý,
jed no die�a

Vzde la nie:
2007 –

2012 – Aka dé -
mia Po li cajné ho zbo ru v Bra tisla -
ve dokto randské štú dium (PhD.),
od bor ochra na osôb a ma jet ku

1996 – 2001 – Slo ven ská
po¾no hospo dárska uni ver zi ta v
Nitre, Fa kul ta eko no mi ky a ma -
nažmentu (Ing.) od bor: eko no mi -
ka a právne služ by 

1991 – 1995 – Gym ná zi um

Sta rá ¼u bovòa, 17.no vembra,
Sta rá ¼u bovòa

Za mestna nie:
2010 – 2012 – po sla nec Ná -

rodnej ra dy Slo venskej re pub li ky
za stra nu SMER–SD predse da
Oso bitné ho kontrolné ho vý bo ru
NR SR na kon tro lu èin nos ti NBÚ
predse da Vý bo ru NR SR pre
obra nu a bezpeènos� èlen Vý bo -
ru NR SR pre kultú ru a mé dia 

2006 – 2010 – Ge ne rálny ria-
di te¾ kance lá rie mi nis tra vnútra
SR

2004 – 2006 – Da òo vé riadi -
te¾stvo Pre šov, Da òo vý úrad Sta -
rá ¼u bovòa  (ve dú ci odde le nia
spra co va nia dát a sprá vy da òo -
vé ho informaèné ho sys té mu a od

01.04.2005 – re fe rent slu žieb pre
ve rejnos�)

Po li tic ká èinnos�:
2010 – 2012 – po sla nec Ná -

rodnej ra dy SR za stra nu
SMER–SD predse da Oso bitné ho
kontrolné ho vý bo ru NR SR na
kon tro lu èin nos ti NBÚ èlen Vý bo -
ru NR SR pre obra nu a bez -
peènos� èlen Vý bo ru NR SR pre
kultú ru a mé dia

2006 – 2010 – Ge ne rálny ria-
di te¾ Kance lá rie mi nis tra vnútra
SR

Do funkcie štátne ho ta jomní ka
Mi nis ter stva vnútra Slo venskej
re pub li ky vlá da SR Ma riá na Sa lo -
òa vy me no va la dòa 11. aprí la
2012.

Mgr. Jo zef Bu èek

Èo èa ká mi nis ter stvo vnútra? Pravde po dobne �ažké èa sy…
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l S po dob ný mi, najmä fi -
nanèný mi problé ma mi zá pa sia
bezpeènostné si ly v mno hých
štá toch euro zó ny. Najvážnejšia
je si tuá cia v niekto rých kra ji -
nách bý va lé ho vý chodné ho
blo ku, najmä v po balt ských,
ale ri z iko vé je aj Grécko, Špa -
niel sko, Por tu gal sko… Na za -
sa da ní Euro COP–u ste otvo ri li
ten to pro blém?

Pri rodze ne, veï v Euró pe sme
takmer denne svedka mi so -
ciálnych pro testov, pri kto rých
mu sí po lí cia za bezpe èi� ve rejný
po ria dok. Kaž dá vlá da by ma la
ma� na zre te li, že vnú torná bez -
peènos� kra ji ny je prio ri tou. Sme
svedka mi ná stu pu ex tré mis tic -
kých síl, so ciálne pro tes ty zne u ží -
va jú rôzne živ ly na ná sil né akcie,
mno žia sa ra so vo èi et nic ky mo ti -
vo va né úto ky. To mu všet ké mu
mô že èe li� len dobre pripra ve ná a
po všetkých stránkach, te da aj
so ciálne dobre za bez pe èe ná po lí -
cia. Napriek to mu niekto ré štá ty
siaha jú aj ku škrtom, kto ré zni žu -
jú úro veò bez peè nos ti Dnes však
už kaž dý štát ne zodpo ve dá len
za svo ju bezpeènos�, ale aj su se -
dov. Naj mä o tom je Schengen.
Pre to Euro COP intenzívne po -
uka zu je na ve¾mi zre te¾né rozdie -
ly v cha rakte re, kva li te i po èet -
nos ti po li cajných síl v jed not li vých
štá toch. Ne mô že nám to by� ¾a -
hostajné, le bo zodpo vednos� je
spo loèná. Aj pri rešpekto va ní li sa -
bonskej, a všetkých ostat ných
medzi ná rodných zmlúv èi do hôd
bu de Euro COP usi lo va� o po stup -
né pre sa de nie mi ni málne ho štan -
dardu, kto rý sta no ví, ko¾ko mu sí
èlen ský štát vy na lo ži� na po lí ciu,
aby sa mo hol efektívne po die ¾a�
na spo loènej bez peè nos ti. Su ve -
re ni ta štá tu je predsa pria mo

úmerná schop nos ti spo loène ju
brá ni� pre se ba i pre su se da. Èi -
že na vr hu je me urèi� istý percen-
tuálny po diel z HDP, po dobne
ako je to v prí pa doch èlen stva v
NA TO. V tom to sme re vy vi nie
Euro COP tlak na Európsku ko mi -
siu.

l Sám Bru sel však tla èí na
zni žo va nie schodkov, jed nou z
ciest sú prá ve škr ty vo ve rejnej
sprá ve…

To je prá ve dvojseènos� škr -
tov. Ra zí me hes lo: Bez peè nos�
nie je všetko, ale bez nej nie je
niè. Ak vlá dy zodpo ve da jú za
bezpeènos� obèa nov, mu sia ma�
plne funkènú po lí ciu. Tú to súv -
z�až nos� si niekto ré štá ty ešte
celkom neuve do mi li. Škr ty v ob -
las ti vnú tornej bez peè nos ti sú
extrémne ri z iko vé pre kaž dý štát
– aj pri ve do mí mož ných úspor.

l Tieto té zy sa však mu sia
podlo ži� aktuálnou si tuá ciou
napr. vý vo ja zlo èin nos ti v tom
– kto rom štá te. Aj ¾u dia z na šej
aka dé mie ho vo ria o problé me
kompa rá cie trestnej èin nos ti.

Je to tak. Aj v Euro COP–e
pra cu je me s rôzny mi európsky mi
šta tisti ka mi. Usi lu je me sa po -
rovná va�, na rá ža me však na pre-
trvá va jú ce pro blé my v rozdielnej
me to di ke hodno te nia kri mi na li ty.
To, èo je v jed nom štá te trest ný
èin, je v dru hom iba priestu pok èi
tzv. trest ný de likt. Tak napríklad
Švéd sko je zná me níz kou kri mi -
na li tou, ale keï by sme sa drža li
eurošta tisti ky, Švéd sko má nie -
ko¾ ko ná sobne vyš ší po èet trest -
ných èi nov ako Slo ven sko. To je
prá ve v me to di ke. Aj tu vi dí me
priestor pre Euro COP, aby tla èil
na zjedno te nie me to di ky vý kaz -
níctva, pre to že úèin né opatre nia
je mož né pri ja� až vte dy, keï bu -
de me po rovná va� po rovna te¾né.
Z to ho po tom mož no opti ma li zo -
va� aj štandard po die lu nákla dov
na po lí ciu percentom z HDP.

l Ste vlastne je di ný slo ven -
ský de le gát v Euro COP–e,

keïže náš predse da Mi ro slav
Lit va je 2. vi ce pre zi dent vý kon -
né ho vý bo ru. Euro COP so síd-
lom v Lu xemburgu zastre šu je
35 po li cajných zvä zov a zdru -
že ní z 27 európskych kra jín, re -
pre zen tu je vy še pol mi lió na
èle nov. Ako sa ži je „ma lým“
èle nom v ta kom ve¾kom a
silnom medzi ná rodnom spo lo -
èenstve?

Všetko je da né po me rom síl,
keï po èet de le gá tov sa ur èu je
k¾ú èom pod¾a po èet nos ti èlenskej
základne v tom kto rom zvä ze. V
niekto rých kra ji nách je napríklad
viace ro zdru že ní, kto ré sú zastú -
pe né aj v Euro COP–e. My Slo vá -

ci má me jedné ho de le gá ta a jed -
not ný ne mecký zväz GdP je de -
nástich. Celko vo má me 47 de le -
gá tov, ale na za sa da ní ich cho dí
len 36, konkrétne z najväèšie ho
zvä zu, z ne mecké ho GdP ne cho -
dí je de nás� de le gá tov, ale zväèša
len šiesti. Aj te raz na jarné za sa -
da nie prišli z úspor ných dô vo dov
len šty ria, do vedna však ma jú
man dát na 11 hla sov. Napriek to -
mu tu pa nu je de mo kra tic ká at mo -
sfé ra, tak že všetko je o tom, èi si
ná vrh osvo jí väèši na de le gá tov.
Zho dou okol nos tí prá ve te raz, na

jarnom za sa da ní Euro COP–u
som predlo žil ako zástupca OZP
v SR tri ná vr hy, dva z nich väèši -
na podpo ri la…

l O èo išlo?
O dve ve ci. Na za sa da ní sme

ma li schvá li� smerni cu na spô sob
úhra dy za ces tov né a po byt de le -
gá tov na za sa da niach. Tieto ná -
kla dy nám to tiž preplá ca cent rá la,
kto rá hospo dá ri s èlenský mi
príspevka mi všetkých èlen ských
kra jín Euro COP–u. Príspevky sa
pla tia raz roène, vždy do konca
februá ra. Navrhol som, aby ten
zväz, kto rý v termí ne ne za pla til,
mu sel z vlastných prostriedkov
hra di� ná kla dy za svo jich de le gá -

tov. Smerni ca však ma la by� úèin -
ná až od 5. aprí la. Dal som pre to
aj dru hý ná vrh, aby smerni ca na -
do budla úèinnos� už 4. aprí la, te -
da o deò skôr. Aj ten to ná vrh zís -
kal v hla so va ní pod po ru. Zdanli vo
ne pa tr ný po sun tak spô so bil, že
zvä zy, kto ré si do konca februá ra
neuhra di li èlen ský príspe vok, ne -
dosta nú prepla te né ná kla dy za
svo jich de le gá tov na jarnom za -
sa da ní.

l Ko¾ko pla tí zväz za kaž dé -
ho svojho èle na?

Je to 1, 24 eura roène, èo,

mys lím si, nie je ni ja ko ho ri bilná
èiastka. Napriek to mu ma jú niek-
to ré zvä zy pro blé my s pla te ním a
do konca februá ra svoj èlen ský
príspe vok neuhra di li. No a vystú -
pil grécky de le gát, že oni sú v
�ažkej fi nanènej si tuá cii, pre to po -
žia dal, aby sme schvá li li zní že nie
èlen ské ho príspevku na jedné ho
èle na o 30 percent. Ja celkom
chá pem pro blé my oby èajných
Gré kov a a tiež si ne mys lím, že
eko no mickú krí zu Grécka spô so -
bi li grécki po li caj ti, ale mys lím si,
že ak naozaj chce by� grécky od -
bo ro vý zväz funkènou a úèin nou
orga ni zá ciou, prvým predpokla -
dom je za bezpe èi� si prostriedky
na èinnos� a z nich pla ti� príspe -
vok do Euro COP–u, aby tak zís -
ka li medzi ná rodnú pod po ru.
Skrát ka, s tým návrhom na zní že -
nie som ne súhla sil, žiadal som o
po ne cha nie èlen ské ho na pô -
vodnej výške, ale neuspel som,
väèši na hla so va la za zní že nie. Aj
tak však ostá va otáz ka èlen ské ho
ïa lej disku to va nou otáz kou, tak -
že sa najmä kvô li nej zvo lá va na
jar mi mo riadny kong res, pre to že
len kong res mô že rozhodnú�. To -
to te da bo la najdisku to va nejšia
té ma, ale pre ro ko va li sme ce lý
rad ïalších bo dov, najmä sme
po sú di li vyúèto va nie nášho lan -
ské ho roz poè tu, predlo že ný bol
roz po èet pre rok 2012 a disku sia
sa viedla aj o reálnej úva he
pres�a ho va� síd lo ve de nia Euro -
COP–u z Lu xemburgu do Bru se -
lu. Zaobe ra li sme sa tiež otáz ka -
mi sta no ve nia štandardov pre prí-
pra vu po li cajtov do medzi ná -
rodných miero vých mi sií. Sú -
èas�ou pro gra mu za sa da nia bo li
aj prednášky predsta vi te ¾ov ge -
ne rálne ho se kre ta riá tu EK pre
justí ciu a vnútro. Pá ni Mi cha el
Flynn a Hans Jürgen Pechtl nám
priblí ži li pro ble ma ti ku SI RE NE a
schengenské ho informaèné mu
sys té mu II. ge ne rá cie SIS II.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Euro COP po uka zu je na ve¾ké rozdie ly v štandardoch po lí cií èlen ských štá tov EÚ
(Pokraèovanie zo strany 2)

Jarné za sa da nie Euro COP–u bo lo pr vé pre no vé zlo že nie vý -
kon né ho vý bo ru (excom) (z¾a va): Han Busker (Ho land sko), pre zi -
dentka An na Nellberg (Švéd sko), Heinz Buttauer (Švajèiarsko),
Mauri cio Moya (Špa nielsko), Terry Spence (Se verné Írsko), II.vi ce -
pre zi dent Mi ro slav Lit va (Slo ven sko), I. vi ce pre zi dent Frank Rich -
ter (Ne mecko)
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Som slu žobne najmladší pod-
predse da OZP v SR. Do mo jej
pra covnej náplne patrí okrem iné -
ho aj vy hodno co va nie opodstat-
ne nosti navrho va nia vý ni miek zo
zá sad ka riérne ho po stu pu pod¾a
èl. 13 N MV SR è. 3/2007 o zá sa -
dách ka riérne ho po stu pu prísluš-
ní ka Po li cajné ho zbo ru, kto ré je
do hod nu té v èl. 3, ods. 12 ko -
lektívnej zmlu vy vyššie ho stupòa
pre príslušní kov Po li cajné ho zbo -
ru na rok 2012. Som za sko èe ný
tým, aké ná vr hy na uplatne nie vý -
nimky z uve de né ho N MV SR è.
3/2007 som v me sia coch ja nuár
2012 až ma rec 2012 mu sel po -
sudzo va�.

Asi som naivný èlo vek, kto rý
má pro blé my s chá pa ním niekto -
rých sku toèností. Ne jde mi to tiž
ni ja ko do hla vy, ako mô že niekto
navrho va� do funkcie s pra cov nou
náplòou „vy ko ná va nie ana lýz,
ná vr hy a po sudzo va nie inter -

ných no riem, me to dická èin -
nos�, kontrolná èinnos� na
pod ria de ných útva roch…“ èlo -
ve ka z ci vi lu s vy so ko škol ským
vzde la ním so ciálna prá ca, prí pad -
ne iná po dob ná vy so ká ško la,
zrejme vypro fi lo va ná špe ciálne
pre vý kon né po li cajné útva ry v
rám ci Pre zí dia PZ… Mo je chá pa -
nie mi sta èí aku rát na to, aby som
po cho pil, že ten èlo vek z ci vi lu asi
ne má za mestna nie a chce sa za -
mestna� v po lí cii. To ho èlo ve ka
chá pem. Ne chá pem však prísluš-
ných riadia cich pra covní kov, kto rí
to mu ambi ciózne mu èlo ve ku na -
vr hu jú ude li� vý nimku z ka riérne -
ho po stu pu na po zí ciu, kde má
vy ko ná va� èin nos ti, s kto rý mi sa v
ži vo te nestre tol. Ne mal by vyššie
spo mí na né èin nos ti vy ko ná va�
èlo vek, kto rý èin nos ti, kto ré má
ana ly zo va� vy ko ná val sám? Po -
dobne ako èin nos ti, kto ré má me -
to dic ky usmeròo va�, kontro lo va�,

ale bo sa vy jadro va� k in terným
nor mám, kto ré tieto èin nos ti ma jú
vy medzo va�? Mi ni málne by tie
èin nos ti mal pozna� as poò spro-
stredko va ne pri vý ko ne svo jej
èin nos ti v rám ci PZ. Lo gi ka je jas -
ná. A rea li ta? Spo me nu tý prí pad
vô bec nie je oje di ne lý, skôr rozší -
re ný.

Tá to si tuá cia má pod¾a môjho
postre hu ešte jed nu ne že la nú
strán ku. Pri žiadosti po li caj ta o
za ra de nie na po zí ciu s ta kou pra -
cov nou náplòou, kde chce me da�
„ci vi la“, je mu žiados� za mietnu tá.
Neofi ciálne sta no vis ko nadria de -
né ho, kto rý žiados� za mie tol je,
že ten èlo vek je �a hú òom ce lé ho
odde le nia, je skrátka ne postrá da -
te¾ný pre útvar a bez ne ho by sa
útvar rozpa dol… Mô žem uvies� aj
iný prí pad be ne vo lentné ho /ale bo
iné ho?/ prístu pu niekto rých ria -
dia  cich pra covní kov k pri jí ma niu
do PZ. Bý va lý po li cajt na pí še žia-

dos� o zno vupri ja tie do PZ, v kto -
rej úprimne zdô vodní svo je roz-
hodnu tie tým, že v ro ku, v kto rom
si on sám po dal žiados� o rozvia -
za nie slu žobné ho po me ru, bo la
si tuá cia na te ri tó riu kde slú žil dos�
zlo ži tá, ale tí, kto rí zosta li slú ži� ju
už zvlád li. A on by sa chcel do
kon so li do va né ho pros tre dia vrá ti�,
po nú ka pre to svo je služ by. Áno,
pod¾a isté ho riadia ce ho pra cov ní -
ka aj ta ké ho to po li caj ta v PZ
potre bu je me. Som však zve da vý,
èi by s ním chcel slú ži�…

Ne chá pem a ne ro zu miem
posto ju niekto rých riadia cich pra -
covní kov v PZ. Za žil som do bu,
keï sa do Po li cajné ho zbo ru ro bil
ná bor a dá va li sa ná bo ro vé prí-
spevky. Po li cajné re meslo bo lo
neatraktívne a ne zau jí ma vé pre
mla dých ¾u dí. Do „uni for my“ sa
vte dy oblie ka li takmer všetci žia -
da te lia, kto rí ako – tak spåòa li po -
merne ne ná roè né kri té riá. Dnes

je však si tuá cia úplne iná. Prá ca
v PZ sa po va žu je za atraktívnu a
lukra tívnu, záujem o òu pre ja vu je
ïa le ko viac mla dých ¾u dí, ako
mô že PZ absorbo va�. Pre to je
mož né a potrebné vy be ra� zo žia-
da te ¾ov o pri ja tie do slu žobné ho
po me ru tých najlepších. S najlep-
ší mi vzde la nostný mi predpoklad-
mi, fy zic ký mi predpokladmi a v
ne poslednom ra de a s mo rálny mi
predpokladmi. Ne dodrža nie tých -
to /ale aj ïalších/ kri té rií sa zvyk -
ne ve¾mi rýchlo pre ja vi� v ob do bí,
keï už je mla dý èlo vek v slu -
žobnej rovno ša te. Pod¾a ta kýchto
„rýchlokva sov“ po tom ve rejnos�
po sudzu je ce lý po li cajný zbor.
Buï me te da zodpo vední pri vý -
be re no vých príslušní kov PZ. Tá -
to inšti tú cia, ale najmä na ši obèa -
nia, kto rým slú ži, to vy ža du jú!

Pa vol Mi cha lík, 
podpredse da OZP v SR

Niekto rí funkcio ná ri ma jú èudné predsta vy o ka riérnom postu pe

Ne chá pem, ne ro zu miem….
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Obra cia me sa na Vás so žia-
dos�ou o ra du vo ve ci slu žieb plá -
no va ných na obvodných odde le -
niach v prí pa de po ve re ných prí-
slušní kov PZ, vy ko ná va jú cich
skrá te né vy šetro va nie. Vzh¾a dom
k ne jasnostiam tý ka jú cich sa plá -
no va nia slu žieb by sme Vás pro -
si li o jas ný vý klad k tejto proble -
ma ti ke.

Sme po li caj ti vy ko ná va jú ci
skrá te né vy šetro va nie na obvod -
nom odde le ní, pri èom má me rov-
no merne rozvrhnu tý základný èas
služ by v týždni. V rám ci tohto roz-
vrhnu tia vy ko ná va me štátnu služ -
bu pra vi delne v ur èe ných dòoch v
týždni tak, že náš základný èas
služ by v tom to týždni je splne ný.
Avšak v rám ci tohto základné ho
èa su služ by v týždni má me aj
poobedné služ by plá no vé v èa se
od 11.30 h do 19.30 h. Po do tý ka -
me, že tieto služ by tvo ria náš
základný èas služ by v týždni, te -
da je ním naplne ná podmienka
pre rovno merný èas služ by, ke dy
dåžka základné ho èa su služ by v
týždni je 40 ho dín.

V prí lo he è. 1 k è.p..:
SRLZ–1–5/SP–2008 je uve de né,
že o rovno mernom rozvrhnu tí zá -
klad né ho èa su služ by v týždni
pod¾a §65 ods. 2 zá ko na o štát-
nej službe roz ho du je mi nister,
kto rý ur èí aj za èia tok a ko niec èa -
su služ by v jed not li vých dòoch.
Tá to zá kon ná kompe tencia sa
pre mietla do na ria de nia mi nis tra
vnútra SR è. 24/1998. V zmysle
èl. 1 ods. 1 tohto na ria de nia, kde
pre rovno merný re žim je za èia tok

a ko niec èa su služ by po li cajtov
ur èe ný na ponde lok až piatok
od 07.30 h do 15.30 h. Patrí me
tam te da aj my, keï má me služ -
by plá no vé v èa se od 11.30 h do
19.30 h, ale bo na zákla de tohto
plá no va nia už ne jde o rovno -
merný pra covný re žim?

Odchylnú úpra vu tak to urèe né -
ho za èiatku a konca èa su služ by
v jed not li vých dòoch umož òu je §
65 ods. 2 zá ko na. Pod¾a tohto
usta no ve nia, ak to vy ža du je dô -
le ži tý záujem štátnej služ by
mô že o za èiatku a kon ci èa su
jednotli vej služ by rozhodnú� prí-
slušný nadria de ný.

Tu vyvstá va otáz ka, èo mož no
po va žo va� za dô le ži tý záujem
štátnej služ by.

V zmysle uve de nej prí lo hy è.
1, kto rá ci tu je zá kon o štátnej
službe konkrétne § 68 ods. 1 je
dô le ži tý záujem štátnej služ by dô -
vo dom, keï je po li cajt po vin ný
vy ko ná va� štátnu služ bu aj nad
základný èas služ by v týždni, v
deò nepretrži té ho od po èin ku v
týždni ale bo vo svia tok. Z to ho
isté ho dô vo du mož no tiež po li caj -
to vi na ria di� slu žobnú po ho to vos�,
taktiež patria po li caj to vi kompen-
zá cie v zmysle zá ko na. Po drob -
nos ti upra vu je na ria de nie mi nis tra
vnútra SR è. 17/2008 o vy bra -
ných pla to vých ná le ži tostiach prí-
slušní kov PZ, pri ka zo va ní služ by
nad základný èas služ by v
týždni a na ria ïo va ní slu žobnej
po ho to vos ti príslušní kom PZ.

Vzh¾a dom k uve de ným sku -
toènostiam sa pý ta me:

Je mož né plá no va� služ by prí-
slušní kov PZ vy ko ná va jú cich
skrá te né vy šetro va nie na OO PZ
aj v inom èa se ako od 07.30 do

15.30 h po kia¾ jed na ale bo viace -
ro slu žieb v týždni je na plá no va -
ná v èa se od 11.30 h do 19.30 h,
pri èom tak to na plá no va ná služ ba
tvo rí spo loène so služ ba mi plá no -
va ný mi v èa se od 07.30 h do
15.30 h základný èas služ by v
týždni? Te da ne jde o služ bu nad
základný èas služ by v týždni.
Ale bo mu sí by� za cho va ný èas,
kto rý ur èil nadria de ný t.j. mi -
nister?

Rovna ko tak sto jí za zmienku
a za mysle nie aj zne nie èl. 2 na -
ria de nia mi nis tra vnútra SR è.
24/1998, v kto rom je uve de né, že
rozvrhnu tie èa su služ by uve de né
v èlán ku 1 sa nevz�a hu je na po -
li cajtov, kto rí

a) sú za ra de ní na pra co vis -
kách s nepretrži tým vý ko nom
služ by

b) vzh¾a dom na po va hu služ by
ma jú základný èas služ by v týžd-
ni rozvrhnu tý ne rovno merne.

My ako po ve re ní príslušní ci,
vy ko ná va jú ci skrá te né vy šetro va -
nie sme za ra de ní na

OBVODNOM ODDE LE NÍ PZ,
kto ré je pra co viskom s nepretrži -
tým vý ko nom služ by, z èo ho
vyplý va, že by náš pra covný èas
služ by v týždni mal by� rozvrhnu -
tý ne rovno merne, rovna ko ako je
to v prí pa de na šich ko le gov za ra -
de ných na funkcii re fe rent s
územnou a objekto vou zodpo -
vednos�ou, ale bo pra cu je me na
inom pra co visku?

Ïalšou sku toènos�ou je fakt,
že po li cajt za ra de ný na funkcii
re fe rent s ÚOZ v 2. pla to vej
trie de má väèší plat, než po li -
cajt vy ko ná va jú ci skrá te né vy -
šetro va nie za ra de ný v 4. pla to -
vej trie de (be rie me do úva hy po -

li cajtov, kto rí ma jú rovna ko odslú -
že né ro ky vo funkcií re fe rent s
ÚOZ a pre chádza jú na funkciu
po ve re né ho príslušní ka PZ), aj
keï na zákla de nášho priesku mu
na iných OO PZ, kde sa vy ko ná -
va skrá te né vy šetro va nie, nie je

pro blém s tým, aby po li caj ti vy ko -
ná va li skrá te né vy šetro va nie tak,
že ich pra covný èas služ by v
týždni je rozvrhnu tý ne rovno -
merne, tak že ma jú aj ná rok na
prípla tok za ne rovno mernos� vo
výške 100,– eur, èím je v ich prí -
pa de ako ka riérny tak aj pla to vý
rast za cho va ný.

Pý ta me sa, pre èo sa na jed -
not li vých kraj ských riadi te¾ -
stvách uplatòu jú iné pra vidlá?

Ne mal by by� sys tém jed not -
ný?

Veï pre èo po tom skrá te né
vy šetro va nie prešlo pod
obvodné odde le nia?

Ne mal by ka riérny po stup

za ru èo va� nielen pro fe sijný, ale
aj pla to vý rast?

Pre do ká za nie týchto uvádza -
ných sku toènosti, že po li cajt v
4.pla to vej trie de za ro bí me nej ako
v 2. trie de uvádza me reálny prí-
klad:

Za zodpo ve da nie na šich otá -
zok a objasne nie na mi naèrtnu tej
pro ble ma ti ky aj v záujme iných
po li cajtov Vám ïa ku je me.

Sme po li caj ti vy ko ná va jú ci skrá te né vy šetro va nie na obvodnom odde le ní a má me pro blém…

Rovno merný ale bo ne rovno merný èas služ by?

Sta no vis ko sekcie perso nálnych a so ciálnych èin nos tí MV SR

2. platová trie da (po li cajt s 15ti mi odpra co va ný mi rokmi)
funk cia Re fe rent s ÚOZ

Funkèný plat   604,00 €
Prí da vok za výsl. ro kov 36,6 %   221,50 €
Ri zi ko vý prípla tok   66,50 €
Hodnostný prípla tok   32,00 €
Prípla tok vo diè   13,50 €
Prípla tok za ne rovno mernos�   100,00 €
Cel ko vý slu žobný plat 1.037,50 €

4. platová trie da (po li cajt s 15ti mi odpra co va ný mi rokmi)
funkcia Po ve re ný príslušník PZ

Funkèný plat   685,50 €
Prí da vok za výsl. Ro kov 36,6 %   251,00 €
Ri zi ko vý prípla tok   33,50 €
Hodnostný prípla tok   32,00 €
Prípla tok vo diè   13,50 €
Prípla tok za ne rovno mernos�   0,00 €
Cel ko vý slu žobný plat 1.015,50 €

K jed not li vým proble ma ti kám
uvádza me:

Ako vyplý va z formu lá cie otáz -
ky k proble ma ti ke èa su služ by,
po li cajtom vy ko ná va jú cim skrá te -
né vy šetro va nie na OO PZ ide o
zodpo ve da nie konkrétnych otá -
zok tý ka jú cich sa plá no va nia ich
slu žieb. Avšak vzh¾a dom na sku -
toènos�, že aj napriek sna he po -
pí sa� har mo no gram svo jich slu -
žieb, ne dispo nu je me pod stat ný mi
informá cia mi ne vyhnutný mi pre
po sú de nie, èi plá no va nie slu žieb
je v sú la de s príslušný mi usta no -
ve nia mi zá ko na è. 73/1998 Z. z. o
štátnej službe príslušní kov Po li -
cajné ho zbo ru, Slo venskej infor -
maènej služ by, Zbo ru vä zenskej
a justiènej strá že Slo venskej re -
pub li ky a Že lezniènej po lí cie v
zne ní neskorších predpi sov (ïa lej
len „zá kon“) a na ria de nia mi nis tra
vnútra SR è. 24/1998 o úpra ve
èa su služ by príslušní kov Po li -

cajné ho zbo ru v zne ní neskorších
predpi sov (ïa lej len „na ria de nie o
úpra ve èa su služ by“), je mož né k
týmto otázkam poskytnú� len vše -
obec né sta no vis ko so zoh¾adne -
ním tých informá cií, kto ré sú ob -
siahnu té v predmetnej po žia -
davke.

Plá no va nie slu žieb je sú èas�ou
orga ni zá cie vý ko nu štátnej služ -
by, kto rú zá kon zve ril do kompe -
tencie nadria de né mu (§ 49 zá ko -
na). Nadria de ný pri plá no va ní slu -
žieb mu sí v prvom ra de po sú di�
potre by útva ru z h¾a diska je ho
èin nos tí a rozhodnú�, v akom re -
ži me služ by sa tieto èin nos ti bu dú
za bezpe èo va�. Re žim služ by ur -
èu je nielen vo vz�a hu k útva ru
ako cel ku, ale aj vo èi jed not li vé -
mu po li caj to vi, a to pod¾a po va hy
úloh, na plne ní kto rých sa kon -
krét ny po li cajt po die ¾a (nie je te da
vý znam ná sku toènos�, že po li cajt
slú ži na útva re s nepretrži tým re -

ži mom služ by, ale to, do akej
miery sa po die ¾a na úlo hách, kto -
ré sa v nepretrži tom re ži me mu -
sia za bezpe èo va�). Pri tom po stu -
pu je pod¾a platnej úpra vy èa su
služ by s prihliadnu tím na konkrét-
ne podmienky útva ru (napr. po èet
po li cajtov, kto rí sú v tom èa se k
dispo zí cii na plne nie úloh, fi -
nanèné mož nos ti útva ru…). Po
zoh¾adne ní všetkých týchto sku -
toèností ur èí na jopti málnejší spô -
sob plá no va nia èa su slu žieb.

Všeo becne pla tí, že po kia¾
sa úlo hy da jú plni� pra vi delne v
urèi tých dòoch v týždni, reali -
zu jú sa pri rovno mernom
rozvrhnu tí základné ho èa su
služ by v týždni.

Plat ná úpra va rovno merné ho
re ži mu vy chádza najmä z usta no -
ve ní § 64 ods. 1 a § 65 ods. 1, 2
a 3 zá ko na, ako aj z èl. 1 na ria -
de nia o úpra ve èa su služ by, pri -
èom tieto usta no ve nia je pot reb -
né apli ko va� vo vzá jomnej sú vis -
losti.

Na služ bu po li caj ta v rovno -
mernom re ži me sa spra vidla
vz�a  hu je èl. 1 ods. 1 na ria de nia o

úpra ve èa su služ by, v kto rom mi -
nister vnútra SR ur èil za èia tok a
ko niec èa su služ by po li cajtov na
ponde lok až piatok od 7.30 hod.
do 15.30 hod.. Týmto vy medzil,
kto ré dni a ho di ny sa ma jú využí -
va� pre bežný vý kon služ by po li -
caj ta (tzv. riadne služ by), èím sa
napåòa usta no ve ný základný èas
služ by v týždni (40 ho dín). Zá ro -
veò z uve de né ho vyplý va, kto ré
èa so vé in ter va ly sú ur èe né na
odpo èi nok po li caj ta, pri èom na

so bo tu a ne de ¾u pri pa dá nepre -
trži tý odpo èi nok v týždni. Ide o
„štandardný“ rovno merný re žim.

Ïalším ty pom rovno merné ho
re ži mu je rozvrhnu tie èa su služ by
na zákla de usta no ve nia èl. 1 ods.
3 na ria de nia o úpra ve èa su služ -
by, kto ré je mož né uplatni� iba v
oso bitných prí pa doch, t. j. ak iné
urèe nie èa su služ by po li cajtov,
ako je ur èe né v odse ku 1, je
potrebné na za bezpe èe nie plne -
nia úloh Po li cajné ho zbo ru. V
tom to prí pa de za èia tok a ko niec
èa su služ by po li cajtov v jed not li -
vých dòoch ur èí nadria de ný s
usta no vu jú cou pô sobnos�ou.

Z uve de né ho vyplý va, že pri
za cho va ní rovno merné ho re ži mu
mô že nadria de ný s usta no vo va -
cou pô sobnos�ou urèi� èas služ by
po li caj to vi inak, ako ho ur èil mi -
nister. Ide te da o alterna tí vu
„štandardné ho“ rovno merné ho
re ži mu reali zo va nú v iných ho di -
nách, resp. aj iných dòoch ako
ponde lok až piatok od 7.30 hod.
do 15.30 hod. Uplatne nie tejto
alterna tí vy mu sí by� v sú la de s
usta no ve nia mi zá ko na, kto ré vy -
medzu jú dåžku základné ho èa su
služ by v týždni (§ 64 ods. 1 zá ko -
na) a de fi ní ciu je ho rovno merné -
ho rozvrhnu tia (§ 64 ods. 3 zá ko -
na). Z týchto zá kon ných usta no -
ve ní vyplý va, že riadne služ by
mu sia by� po li cajtom vy ko ná va né
pra vi delne, t. j. kaž dý týždeò v
rovna kej dåžke a v rovna kých
dòoch, pri èom dni nepretrži té ho
od po èin ku pri pa da jú v každom
týždni na rovna ké dni, resp.
rovna ký èa so vý úsek. Prak tic ky
to zna me ná, že príslušný nadria -
de ný (obdobne ako mi nister v
odse ku 1) presne ur èí dni a ho di -
ny, ke dy po li cajt služ bu vy ko ná va
a uve de né sa pe rio dic ky opa ku je
po èas neobmedze né ho èa so vé -
ho obdo bia. Ide te da o sys té mo -

Sekcii perso nálnych a so ciálnych èin nos tí Mi nis ter stva
vnútra SR bo la dòa 27. 3. 2012 do ru èe ná Va ša žiados� o
zauja tie sta no vis ka ku konkrétnym otáz kam tý ka jú cim sa
èa su služ by príslušní kov PZ, ich pla to vých ná le ži tos tí a
slu žobnej prípra vy. Na sta no vis ku sa z h¾a diska svo jej
vecnej prís lušnosti po die ¾a li od bor riade nia slu žobné ho
po me ru a od bor mzdo vej po li ti ky.

(Pokraèovanie na strane 6)



vé rieše nie, nie jedno ra zo vú pot -
re bu za bezpe èe nia vý ko nu služ -
by.

Vy chádza júc z uve de né ho po -
z na me ná va me, že apli ká cia usta -
no ve nia èl. 1 ods. 3 na ria de nia o
úpra ve èa su služ by nie je vhod ná
v prí pa de, ak je potrebné po li caj -
to vi plá no va� èas služ by ope ra -
tívne na kaž dý týždeò inak, pre to -
že by ne bo la za cho va ná pra vi -
delnos� slu žieb v ur èe ných dòoch
v týždni v zmysle zá konnej de fi ní -
cie rovno merné ho re ži mu.

V rám ci oboch týchto ty pov
rovno merné ho re ži mu sa však
mô žu vyskytnú� prí pa dy, ke dy je
potrebné plni� úlo hy aj v inom,
ako v pô vodne sta no ve nom roz -
vrhu slu žieb. Na ta ké to úèe ly je
za urèi tých podmie nok mož né
využí va� inšti tút urèe nia odchyl né -
ho za èiatku a konca èa su
jednotli vej služ by pod¾a § 65 ods.
2 zá ko na. V pra xi sa ta ká to od -
chylná úpra va rea li zu je spra vidla
po su nu tím za èiatku a konca èa su
služ by po li caj ta v da nom dni
pod¾a potre by vý ko nu neodklad-
nej úlo hy pri za cho va ní pô vodné -
ho po è tu ho dín. S pouka zom na
usta no ve nie § 65 ods. 3 zá ko na
mu sí by� aj po ta kejto zme ne roz -
vrhu striktne splne ný 40–ho di no -
vý základný èas služ by v týždni a
ta kú to odchylnú úpra vu je mož né
vy ko na� je di ne v rám ci ur èe ných
dní služ by po li caj ta, tzn. nie v
dòoch nepretrži té ho od po èin ku v
týždni. Po li cajt te da mu sí bezpod -

mie neène odslú ži� základný èas
služ by v týždni v tých dòoch, kto -
ré sú mu pre ten to úèel ur èe né.
Služ bu v dòoch ur èe ných na
nepre trži tý odpo èi nok v týždni by
bo lo mož né reali zo va� vý luène
na ria de ním nadèa so vej služ by.

Ïalším zá kon ným predpokla -
dom pre využi tie inšti tú tu od -
chylné ho urèe nia za èiatku a
konca èa su jednotli vej služ by je,
že to vy ža du je dô le ži tý záujem
štátnej služ by. Za dô le ži tý záujem
štátnej služ by sa po va žu je zá -
ujem na vèasnom a kva litnom
plne ní úloh Po li cajné ho zbo ru. Vo
vz�a hu k plá no va niu slu žieb kon-
krétne mu po li caj to vi ide o ta ké
úlo hy, kto ré mu vyplý va jú z
náplne je ho èin nos ti, avšak tieto
nie je mož né splni� v rám ci ob -
vyk lé ho roz vrhu je ho slu žieb.

V prí pa de, že èinnos� po li -
caj ta nie je mož né za bezpe èo -
va� pra vi del ným rozvrhom èa -
su služ by (ani s po uži tím uve -
de ných rieše ní) a èas služ by je
ne vyhnutné plá no va� ope ra -
tívne kaž dý týždeò inak, pri -
èom vzh¾a dom na po va hu štát-
nej služ by nie je mož né splni�
usta no ve nú dåžku základné ho
èa su služ by v každom jednotli -
vom týždni, je v sú la de s usta -
no ve ním § 65 ods. 1 zá ko na
vhod né rozvrhnú� základný èas
služ by v týždni ne rovno merne.

V otázke tý ka jú cej sa pla to -
vých ná le ži tos tí po ve re ní prí-
slušní ci PZ po rovná va jú slu žobný
plat po li caj ta obvodné ho odde le -

nia PZ za ra de né ho vo funkcii re -
fe rent s územnou a objekto vou
zodpo vednos�ou (ïa lej len „re fe -
rent s ÚOZ“) v 2. pla to vej trie de
so slu žobným pla tom po ve re né ho
príslušní ka PZ obvodné ho odde -
le nia PZ vy ko ná va jú ce ho skrá te -
né vy šetro va nie za ra de né ho v 4.
pla to vej trie de. V tejto sú vislosti

tre ba pouká za� na ich rozdielne
po pi sy slu žobnej èin nos ti.

V po pi se slu žobnej èin nos ti re -
fe ren ta s ÚOZ je pre dovšetkým
vy ko ná va� obchôdzko vú služ bu
pod¾a plat ných právnych predpi -
sov a na ria de ní spo je nú s územ-
nou a objekto vou zodpo ved nos -
�ou v územnej èasti ob vo du ale bo
v územnom obvo de po li cajnej
sta ni ce; spo lu pô so bi� pri za bez -
pe èo va ní ve rejné ho po riadku a ak
bol po ru še ný, ro bi� opatre nia na
je ho obno ve nie; vy ko ná va� stá lu
služ bu na obvodnom odde le ní, ak
ne mož no vý kon stá lej služ  by za -

bezpe èi� re fe rentom stá lej služ by
a pod.

V po pi se slu žobnej èin nos ti
po ve re né ho príslušní ka je pre -
dovšetkým pri jí ma� ozná me nia o
sku toènostiach nasvedèu jú cich
to mu, že bol spá cha ný trest ný èin
a pod¾a po va hy ve ci ro bi� potreb-
né opatre nia na urýchle né vy ba -
ve nie ve ci; vy ža do va� od útva rov
PZ vy ko na nie úko nov ne vyh -
nutných pre skrá te né vy šetro va -
nie, kto ré vzh¾a dom na ich po va -
hu ne mô že za bezpe èi� sám, a
kto ré sú do žia da né útva ry PZ
oprávne né vy ko na�; orga ni zo va�
svo ju èinnos� tak, aby bo la v èo
najväèšej miere za bez pe èe ná
úplnos�, rýchlos� a hospo dárnos�
trest né ho ko na nia a pod..

Ako vyplý va z po pi su slu žob -
nej èin nos ti re fe ren ta s ÚOZ, je
za ra de ný v pria mom vý ko ne štát-
nej služ by. Z tohto dô vo du má
zodpo ve da jú ce za ra de nie do
prís lušnej PT 2, z èo ho vyplý va
funkèný plat niž ší o 81,50 eur v
po rovna ní s po ve re ným príslušní -
kom PZ (2 PT  604,00 eur a 4 PT
685,50 eur = rozdiel 81,50 eur).

Celko vú výš ku slu žobné ho
pla tu medzi obidvo ma sku pi na mi
po li cajtov ovplyvòu jú aj ïalšie pri-
zna né príplatky, napr. ri zi ko vý prí-
pla tok a prípla tok za ne rovno -
mernos� èa su služ by.

Vzh¾a dom na mieru reálne ho
ohro ze nia ži vo ta ale bo zdra via
re fe ren ta s ÚOZ, bo la do N MV
SR è. 17/2008 o vy bra ných pla to -
vých ná le ži tostiach príslušní kov

Po li cajné ho zbo ru, pri ka zo va ní
služ by nad základný èas služ by v
týždni a na ria ïo va ní slu žobnej
po ho to vos ti príslušní kom Po li -
cajné ho zbo ru v zne ní neskorších
predpi sov (ïa lej len „na ria de nie“)
je ho funkcia za ra de ná do stupòa
ri zi ko vé ho príplatku F (66,50 eur).
Keïže spåòa aj podmienky pod¾a
§ 97 ods. 1 zá ko na, tzn. základný
èas služ by v týždni má rozvrhnu -
tý ne rovno merne, patrí mu prípla -
tok za ne rovno mernos� èa su služ -
by vo výške 100 eur.

Po ve re ný príslušník PZ má vý -
kon svo jich èin nos tí zoh¾adne ný v
PT 4. Vzh¾a dom k to mu, že v po -
rovna ní s re fe rentom s ÚOZ, �a -
žisko je ho slu žobnej èin nos ti
nespo èí va vo vý ko ne stá lej ale bo
hliadko vej služ by, ale hlavne v
za bez pe èe ní úko nov v trestnom
ko na ní, má v na ria de ní ur èe ný
niž ší stu peò ri zi ko vé ho príplatku
G (33,50 eur). Zá ro veò vzh¾a dom
k to mu, že nespåòa podmienky
pod¾a § 97 ods. 1 zá ko na, tzn.
základný èas služ by v týždni ne -
má rozvrhnu tý ne rovno merne,
ne patrí mu prípla tok za ne rovno -
mernos� èa su služ by vo výške
100 eur.

Ge ne rálny riadi te¾
sekcie perso nálnych a so -

ciálnych èin nos tí MV SR

plk. Ing. Ka ta rí na Bullo vá
po ve re ná vý ko nom do èasne

neobsa de nej riadia cej funkcie
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Spo loènos� Qpro duction, s.r.o
prišla s myšlienkou zorga ni zo va�
prvú sú �až krá sy príslušní èiek
ozbro je ných zbo rov SR. Miss
ARMY SLO VEN SKO 2012 má
by� sú �a žou krá sy, fy zic kých
schop nos tí, vše obec né ho roz -
h¾a du, osobné ho šar mu, zmyslu
pre hu mor a záujmu o „ARMY
SVET“ žien zo sve ta ar má dy,
po lí cie, colnej sprá vy…

Or ga ni zá tor sú �a že vyzýva
diev èa tá, že ny, dá my, mat ky…,
prí slušníèky Po li cajné ho zbo ru
SR vo ve ku od 18 – 35 ro kov,
aby sa za po ji li do tejto ori gi nál nej
sú �a že s podti tu lom: „Prí �ažli vá
zovòajškom – krásna zvnútra.“

Že ny sa mô žu prihlá si� vy -
plne ním elek tro nic ké ho re gis -
traèné ho formu lá ra prostredníc-
tvom inter ne to vej strán ky sú �a že
www.missarmyslo ven sko.sk.
Spo medzi sú �a žia cich ve rejnos�

interne to vým hla so va ním vy be -
rie na zákla de fo to gra fií 12 fi na -
listiek. Tie èa ká úèas� na nie ko¾ -
kých pro mo akciách, na prí prav -
nom stretnu tí – camp–e v Hor-
skom ho te li Gra nit, Smre ko vi ca,
ako aj na fi ná lo vom Ga la ve èe ri.

Dô le ži tým kri té riom vý be ru
dievèat bu de sil ný prí beh z ich
do te rajšie ho ži vo ta a prá ce v
prospech obèa nov Slo ven s ka. O
ti tu le MISS ARMY SLO VEN SKO
2012, 1. a 2. VI CE MISS, MISS
SYMPA TIA a MISS ME DIA
ARMY SLO VEN SKO 2012 po -
èas ga la pro gra mu 22. sep -
tembra 2012, te da v Deò Ozbro -
je ných síl SR, sa roz hod ne aj v
nieko¾kých sú �ažných disciplí -
nach vrá ta ne fy zickej zdat nos ti,
ve do mostných otá zok, pre hliad -
ky na mó le, vo¾ nej dis cip lí ny a
se baobra ny.

Ví �azky sú �a že MISS ARMY
SLO VEN SKO 2012 získa jú za -
ují ma vé a hod not né ce ny od
part ne rov a sponzo rov sú �a že,
kto ré bu dú zve rejne né dòa
31.5.2012 na ofi ciálnej stránke
sú �a že www.missarmyslo ven -
sko.sk v sekcii „Pra vidlá“.

Prihlá si� do sú �a že sa mô že te
do 31. má ja 2012. Podrobnejšie
informá cie nájde te na stránke:
www.missarmyslo vensko.sk.

Q

Pripra vu je sa his to ric ky pr vý roè ník sú �a že
krá sy príslušní èiek ozbro je ných zbo rov!

Dievèa tá, že ny, mat ky,
chop te sa prí le ži tosti!

Sta no vis ko sekcie perso nálnych a so ciálnych èin nos tí MV SR

Ro ky už po èú vam z rôznych
strán, že do po li cajné ho zbo ru sú
pri jí ma ní cint¾a ví mla dí ¾u dia, bez
vz�a hu k te lesným cvi èe niam a
vô bec k športu, kto rý je pred -
pokla dom zo ce ¾o va nia te la. Prav -
du po ve diac, pri poh¾a de na niek-
to rých „príslušní kov“ som mu sel
uzna�, že tie re èi ma jú opod stat -
ne nie.

Z èa su na èas som za chy til
informá ciu, že pá cha te¾ ušiel po -
li cajtom pria mo pred no som, ale -
bo po li caj ti pri zadržia va ní do sta li
„nakla daèku“. Mal som po cit han -
by, a v du chu som si predsta vo -
val ako po li cajt–su peršporto vec
rýchlos�ou ge parda že nie pred
se bou hneï nieko¾kých pá cha te -
¾ov, po pár metroch ich do bie ha
a jedné ho po dru hom zrá ža k ze -
mi. Chi mé ra, fikcia? Vô bec nie!
Na ne me no va nom okresnom ria-
di te¾stve PZ sa sta la rea li tou!

Miesto: športo vý areál jed nej
SOŠ PZ. Èas: 9. 2. 2012. Uda -
los�: Pre vierky fy zickej zdat nos ti.
Istý uchádzaè ab sol vo val pre -
vierky (rok na ro de nia 1987), bol
spí sa ný zá znam o výsledkoch a
šok! Beh na 100 m: èas 9,9 se -
kun dy. Ne ve rí te? Pí somný zá -
znam mám na sto le so žiados�ou
o súhlas na je ho pri ja tie. No ne -
dajte súhlas na ta ké ho borca!
Hneï som aj kal ku lo val. Na sve -
te je len nieko¾ko po tenciálnych
ute ka jú cich zlo èincov, kto rých by

ten to šprintér ne do la pil. Ani je den
však ne má tr va lý po byt v Slo -
venskej re publi ke a väèši nu by
sme iden ti fi ko va li už pod¾a farby
ple ti – sú to èerno si. Náš su -
perrýchly po li cajt by mal zrejme
najväèšie pro blé my s istým Usai -
nom Boltom. Ho ca ko, na Slo ven -
sku by po hodlne a s re zer vou po -
chy tal všetkých rýchlo no hých pá -
cha te ¾ov, le bo ni ja ký slo ven ský

šprintér doteraz ne za be hol 100
m pod 10 se kúnd!

Už som aj v du chu rozmýš¾al,
že sa tak tro chu po die ¾am na slo -
ven ských športo vých úspe choch.
No áno, rá tal som s tým, že ten -
to bu dú ci po li cajt nás bu de repre -
zento va� na OH v Londý ne.
Zahåbil som sa te da ešte viac do
zá zna mu z pre vie rok a ná hle
som zdre ve nel. Náš his to ric ky
najlepší Slo vák v be hu na 100 m
sa asi do PZ ne do sta ne! Pre èo?
Pod¾a zá zna mu do stal za ta ký to
skve lý èas iba šes� bo dov z de -
sia tich mož ných, ho ci iné mu
uchádza èo vi o pri ja tie do PZ pri -
pí sal inštruktor za do siahnu tých

13,8 se kun dy až 9 bo dov! To
predsa nie je spra vodli vé!

Nieko¾ko te le fo ná tov tú to ne -
spra vodli vos� objasni lo. Dozve del
som sa, že olym pij ským ví �a zom
náš su peršprintér asi ne bu de.
Èas 9,9 se kun dy to tiž ne bol v be -
hu na 100 m, ale v èlnko vom be -
hu – beh 4x10m. Èas aj bo dy
niek to za pí sal do nesprávnej ko -
lónky, ale ta ký to ofi ciálny zá znam

z pre vie rok sa oci tol na na šom
sto le…

Veèná ško da! Na ši rýchlo no hí
pá cha te lia tak ma jú ïa lej šancu
uni ka�. A to som si už predsta vo -
val, ako sa náš su peršprintér sta -
ne zakla da te ¾om špe ciálnej pre zi -
diálnej jed not ky na chy ta nie pá -
cha te ¾ov. Nieèo na spô sob pe šej
Kob ry… Predsta va pekná, rea li ta
je iná. Aj tak však vo mne ostal
neprí jemný po cit. Len šes� bo dov
za ta ký skve lý vý kon! No po -
vedzte!

PS: V prí lo he zoske no va ný
do klad je auten tic ký!

Pa vol Mi cha lík

Má me re kordma na v be hu na sto metrov!
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V zá ve re marca sme pri ja li
pozva nie na jej vý roènú konfe -
renciu de le gá tov, kto rí medzi se -
bou pri ví ta li podpredse du OZP v
SR La di sla va Gra èí ka. Žia¾, pre
pra covnú za neprázdne nos� sa
ospra ve dl nil predse da krajskej ra -
dy Ro man La co.

Prí �ažli vos� pre èle nov
V odpoète akti vít za uply nu lý

rok sa mal no vý predse da Mi lan
Kružliak èím pochvá li�, vý bor ve -
no val ve ¾a úsi lia najmä prípra ve
rôznych ak cií pre ši ro kú èlenskú
základòu. Orga ni zaène ná roè ná
bo la prípra va letné ho po by tu v
Chorvátsku, deò za mestnancov
po lí cie na Bo rinke èi ná kupné vý -
le ty do Viedne. Po nu ka ly žo vaèky
v Ra kúsku do konca na pl ni la šty ri
au to bu sy! So záujmom sa stre tol
futba lo vý tur naj aj vianoèné di va -
delné predsta ve nie pre de ti.

Za kaž dým z týchto po du ja tí
tre ba vi die� ve¾ké množstvo prá ce
ce lé ho tí mu dobro vo¾ní kov z ra -
dov odbo rá rov, te da nielen èle -
nov vý bo ru. Predse da Mi lan Kru-
žliak však vo svo jej sprá ve o èin -
nos ti ne opo me nul ani pro blé my s
prípra vou dvoch ak cií, kto ré sa

opro ti pô vodným predpokla dom
na po kon nestretli so záujmom
èle nov a ce lá na má ha vy šla na -
zmar. To bo li prí pa dy pripra vo va -
nej Ka ta rínskej zá ba vy i marco vej
Jo zefskej maška riá dy. – navni voè
vy šli aj dopre du vy na lo že né pros -
triedky. Mra venèiu prá cu odviedli
èle no via vý bo ru pri odovzdá va ní
príspevku na re ge ne rá ciu spo lu s
drob ný mi su ve nírmi, na kto rý mal
ná rok kaž dý je den èlen. Na pl no
sa vy uží val aj fond sociálnych
výpomocí. K to mu spo meòme
prá cu s distri bú ciou sto viek ku sov
no vín do tejto rozvetve nej orga ni -
zá cie, sle do va nie piatich prí pa -
dov schvá le nej právnej ochra ny a
ce lý rad ïalších úloh, kto ré ani ši -
ro ká èlen ská základòa nevní ma.
„Ose mosmièka“ má do konca k
dispo zí cii pro fe sio nálnu vàtaèku a
te po vaè, kto ré za sym bo lic ký po -
pla tok po ži èia va jú èle nom, za
väèší popla tok aj neèle nom.

Spo loèný mi si la mi
Èo sa nám pá èi lo, to bo lo zjav-

né úsi lie ve de nia orga ni zá cie roz-
ví ja� spo luprá cu so základný mi
orga ni zá cia mi v rám ci ce lej Bra ti -
sla vy, pre to že ta ké to spá ja nie síl

má dvo ja ký úži tok v po do be roz-
de le nia po vin nos tí a v zá ru ke
väè šej odozvy èlenskej základne
v podmienkach hlavné ho mesta,
kde o po nu ky najrozma ni tejších
akti vít zo všetkých strán naozaj
nie je núdza. A oce ni li sme, že
vý bor h¾a dá mož nos ti, ako zvý -
hodni� svo jich èle nov opro ti ostat-
ným za mestnancom – napríklad
do ho do va ním zliav pri návšte ve

kultúrnych po du ja tí ale bo v reš -
tau raèných za ria de niach. Je to
isto jed na z ciest, ako èlen stvo v
OZP zatraktívni�.

Ško da, že osta tok schôdze

skôr skla mal, ho ci jej sám prie -
beh ešte ne mu sí niè ho vo ri� o ži -
vo te orga ni zá cie ako ta kej. Ne pá -
èi lo sa nám, že sa de le gá tom
svo jím po die lom na èin nos ti –
okrem predse du ko mi sie právnej
ochra ny Ma riá na Kli ku – nepred -
sta vi li ostat ní èle no via vý bo ru,
niekto rí do konca na schôdzi aj
chý ba li. Ce lú �archu tak zná šal
predse da, kto rý napríklad aj v

otázkach roz poè tu ne mo hol by�
tak do ma, ako vy ško le ný hospo -
dár. Na šli sa aj de le gá ti, kto rí už
po ho di ne s nesmierne za ne práz -
dne ným vý ra zom v tvá ri odchá -
dza li z ki no sá ly, èím by asi skla -
ma li èle nov, kto rí ich na schôdzu
de le go va li.

Roz pa ky
Najviac ale skla ma la disku sia,

pre to že na òu vlastne ne bol èa -
so vý priestor, keïže po dvoch
ho di nách trva nia konfe rencie po -
èet odchádza jú cich pre vý šil po èet
tých, èo chce li zotrva�. A z ob sa -
hu tejto èa so vo okliešte nej disku -
sie sme tiež ma li roz pa èi tý po cit.
Odznel to tiž ná zor, že ve de nie
Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR
ne ro bí niè pre obèianskych za -
mestnancov, keïže napríklad
OZP v SR ne za brá nil predåže niu
pra covné ho èa su o pol ho di ny v
ro ku 2011. Pre to vraj èas� obèian -
skych za mestnancov z tejto zá -
klad nej orga ni zá cie odišla. Pod-
predse da OZP v SR La di slav
Gra èík vysvetlil, èo je a èo nie je
v si lách ve de nia OZP pri ko lek -
tívnom vy jedná va ní, zdô raznil,
ko¾ko ïalších so ciálnych vý hod
za kot vi la ko lektívna zmlu va opro ti
dikcii zá konní ka prá ce. Po uká zal

aj na to, že jedným z prob lé mov
väèšej akènosti orga ni zá cie è. 8/8
je roztriešte nos� pra co vísk i sám
fakt, že èas� jej èlenskej základne
pô so bí na okre soch, kde sú zria -
de né základné orga ni zá cie. Tak
vzni ka jú v pra xi rôzne pro blé my –
èlen ská základòa v okre soch je
slabšia, než by moh la by�, vý bor
„krajskej“ orga ni zá cie za sa mu sí
ko mu ni ko va� s od bo ro vým i slu -
žobným ve de ním v okre soch, èím
vzni ká od bo ro vá du pli ci ta. Tá to
ano má lia však na šla v sá le svo -
jich obhajcov – vraj oni sú ra di,
keï ¾u dia zostá va jú v „ich“ orga -
ni zá cii, te da v ZO 8/8. Nechcú,
aby ¾u dia od nich odchádza li do
základných orga ni zá cií pri okre -
soch…

Isto, je prá vom èle na zosta� v
orga ni zá cii, v kto rej sa cí ti lepšie.
Ale ako po tom brá ni� je ho zá -
ujmy? Cez kraj ské ho riadi te ¾a,
keï do tyè ný èlen pra cu je v pô -
sobnosti okresné ho riadi te¾stva?
„Predse da na okre se niè ne vy ba -
ví, le bo je v perso nálnej prá vo mo -
ci okresné ho riadi te ¾a!“ odzne lo
zo sá ly. Nuž, a na krajskej úrov ni
je to mu va ri inak? Ke by sme pri -
pusti li tú to fi lo zo fiu, tak by po tom
ani je den od bo ro vý pre dák ne mo -
hol by� partne rom za mestná va te -
¾o vi v so ciálnom dialó gu!

Na po kon, zdô raznil La di slav
Gra èík v disku sii, obèianski za -
mestnanci sa s�a žu jú – a opod-
statne ne – na nízke pla to vé
ohod no te nie a celko vú de vastá -
ciu cha rak te ru štátnej i ve rejnej
služ by. Ale keï od bo ry zis�u jú
ocho tu zú èastni� sa na pro testnej
akcii pre dovšetkým v záujme ob -
èianskych za mestnancov, tak sa
prihlá si z ce lé ho „kra ja“ 20–30 ¾u -
dí? Kto má po tom bo jo va� za ob -
èianskych za mestnancov, ak nie
v prvom ra de oni sa mi?!

Predse da odi šiel
Nuž, v tom to sme re aj po kon-

fe rencii de le gá tov ZO 8/8 osta lo
viac otázni kov, ako by sme oèa -
ká va li. Na viac, predse da tejto ZO
Mi lan Kružliak ozná mil, že pre -
chádza pra co va� na centrálne ria-
de nú zložku po lí cie, stra tí te da
bezprostredný kon takt so svo jou
èlen skou základòou a tak vyvstá -
va otáz ka vo¾by no vé ho predse -
du. „Stretne me sa èo najskôr s
ce lým vý bo rom základnej orga ni -
zá cie a bu de me o tom všetkom
disku to va�,“ uzatvo ril L. Gra èík.

(po)

Základná orga ni zá cia è. 8/8 bi lanco va la svo ju èinnos�

Otáz ky èa ka jú na odpo ve de
Keï sa Mi lan Kružliak ako no vý predse da základnej orga -
ni zá cie 8/8 pri KR PZ v Bra tisla ve vla ni ujal funkcie, mu se -
li sme obdi vo va� entu ziazmus a  odhodla nie, s akým sa
pus til do prá ce v úsi lí rozví ri� tro chu sto ja ce vo dy od bo -
ro vé ho ži vo ta v na šej najväèšej orga ni zá cii.

Medzi úspešné akcie sa za ra dil aj vla òajší Deò za mestnancov
na Bo rinke.
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SPO MÍ NA ME
Dòa 17. má ja 2012 uply nie pä� ro kov odvte dy, èo nás na vždy

opus til Pe ter Diósi, kto rý na po sle dy slú žil na OO PZ
v No vých Zámkoch. Spo mí na me na ne ho s ve¾kou
lás kou. Chce la by som sa pri tejto prí le ži tosti opä -
tovne po ïa ko va� všetkým nadria de ným, ko le gom,
pria te ¾om a ka ma rá tom z OO PZ a OR PZ v No vých
Zámkoch, kto rí mi vte dy, v ro ku 2007 po moh li ¾udsky

i fi nanène pre ko na� bo lest né chví le. Ešte raz ïa ku jem.

Anjelský še pot po èu� v diali,
spo mienka na te ba nám srd ce hla dí.
Pla meò Tvo jej svie ce vy ha sol,
no v na šich srdciach oheò lás ky nezha sol.

Eva Diósio vá s ro di nou



Približne 20 až 33 percent
nákla dov na prezbro je nie Po li -
cajné ho zbo ru by moh li pokry� vý -
no sy z ne potrebných zbra ní a
ma te ri á lu, kto ré v sú èasnosti le -
žia v skla doch.
Predpokla dá to
mi nister vnútra
Ro bert Ka li òák
(Smer), kto rý by ich rád vy me nil
za no vé.

„Moh li by sme tým ušetri�
ve¾ké množstvo ho to vých pe òa -
zí,“ po ve dal Ka li òák. Re zort vnút-
ra by potre bo val približne 20–ti síc
krátkych gu ¾o vých zbra ní, kto rých
ce nu Ka li òák odha dol na 300 eur
za kus.

„Ne mu sí sa to uro bi� v jed nom
ro ku,“ zdô raznil Ka li òák. Pod¾a
ne ho je mož né, že zbra ne sa bu -
dú na ku po va� po eta pách
nieko¾ko ro kov. Pr vé by ma li

dosta� tie zložky po lí cie, kto ré ich
použí va jú najèastejšie. V sú -
èasnosti pod¾a mi nis tra použí va jú
tech nic ky zasta ra né zbra ne.

„Problé mom nie je ani tak sa -
mot ná konštruk-
cia ako stre li vo,“
zdô raznil Ka li -
òák, pre to že

pro jek ti ly sa pod¾a ne ho ¾ahko
odrá ža jú. Do konèi� prezbro je nie
po lí cie, kto ré za èal je ho pred-
chodca Da ni el Lipšic (KDH), sa
ne po ra di lo pre nepružnos� zá ko -
na, tvr dí Ka li òák. „Bo lo množstvo
ná mie tok a po dozre ní, napriek to -
mu si mys lím, že tá sna ha bo la
vcel ku úprimná,“ po ve dal. Do dal,
že zbra ne tre ba na kú pi� pod prí-
snou kon tro lu ve rejnosti a mé dií,
ale pružnejšie.

(SME, 18. 4. 2012)

Po dob né plá ny má aj šéf re -
zor tu vnútra Ro bert Ka li òák
(Smer), pod kto ré ho spa dá prib -
ližne dvadsa�ti síc po li cajtov.
„Bu de me h¾a da� všetky mož né
spô so by, aby sme do ká za li so -
ciálny sys tém
sta bi li zo va� a
aby sa oò
moh li oprie� èi
už po li caj ti, ale bo ostat ní prí-
slušní ci ozbro je ných zlo žiek na
dlhé ro ky,“ ho vo rí s tým, že
problé mom sú najmä oso  bitné
úèty vo ja kov a po li cajtov na
vyplá ca nie penzií, kto ré sú v ža -
lostnom sta ve. „Keï som na stu -
po val v ro ku 2006, bol ten to
sys tém v mí nu se 14,9 mi lió na
eur, keï som kon èil bol v plu se
43,2 mi lió na eur. Dnes je opä� v
mí nu se. Ve rím, že po dobne ako
sa nám to po da ri lo v uply nu lom
ob do bí, tak aj te raz tú si tuá ciu
zasta bi li zu je me,“ vysvet¾u je.

Ako však do dá va, sta bi li zá -
cia stra to vé ho sys té mu ne mu sí
au to ma tic ky zna me na� po sú va -
nie hra ni ce od cho du do penzie.

Tvr dí, že ide skôr o mar ke ting a
v sku toènosti je tridsa�roèných
„dô chodcov – po li cajtov“ len
pár. „Pro blém ne systé mo vosti je
v tom, že keï nám odí de ob rov -
ské množstvo po li cajtov a na

dru hej stra ne
mi  n is  te r  s tvo
neprijme dos -
ta tok no vých,

kto rí by do sys té mu prispie va li,
sys tém sa zadl žu je,“ ho vo rí s
tým, že za ta kýmto sta vom v mi -
nu los ti ne stá li len ma so vé od -
cho dy, ale aj po li tic ké èist ky.
Ako dieru napra vi�, pod¾a ne ho
na po ve dia až ana lý zy.

Po li cajní odbo rá ri tvrdia, že
zme ny na vr ho va né Ra di èo vej
vlá dou po va žo va li za kom pro -
mis na hra ne. „Ak by sme sa
vrá ti li k èa som, keï sme na -
miesto vý be ru ro bi li ná bo ry, bo -
lo by to jednoznaène ve¾kou
stra tou a kro kom spä�,“ uvie dol
po li cajný odbo rár Mi ro slav Lit -
va.

(Prav da, 16. 4. 2012)
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Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
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ROZKAZY PREZIDENTA PZ

20. ktorým sa vyhlasuje poli-
cajná akcia „Beta“

21. o Rozpracovaní úloh v
pôsobnosti prezídia Policajného
zboru vyplývajúcich z Koncepcie
boja proti extrémizmu na roky
2011 - 2014

22. ktorým sa vyhlasuje poli-
cajná akcia „Beta“

23. o určení oddelenia dakty-
loskopickej identifikácie osôb
odboru kriminalistickej identifiká-
cie Kriminalistického a expertíz-

neho ústavu Policajného zboru
ako pracoviska s nepretržitým
výkonom služby

24. o stanovení limitov infor-
mačno-technických úkonov v
systéme BODROG

25. o vykonaní streleckej prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky zarade-
ných do I. a II. výcvikovej skupi-
ny zo samopalu vz. 58

26. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
91/2011 o pridelení normativ-
nych počtov služobných cest-
ných vozidiel

27. o vydaní Ročného plánu
výkonnostných cieľov Policajné-

ho zboru a krajských riaditeľstiev
Policajného zboru na rok 2012

28. ktorým sa vyhlasuje poli-
cajná akcia „Gama“

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

5. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 14/2011 o vykonáva-
ní  dohľadu nad bezpečnosťou a
plynulosťou cestnej premávky,
konaní o dopravných nehodách
a dopravno - inžinierskej činnosti

6. ktorým sa ustanovuje erb
poriečneho oddelenia odboru
poriadkovej polície Prezídia Poli-
cajného zboru

SPO MÍ NA ME
Dòa 19. marca 2012 uply nu lo de sa� ro kov 
od tra gickej smr ti

plk. in me mo riam JUDr. Já na Pa ¾a,

kto rý tra gic ky za hy nul pri vý ko ne služ by na slo ven -
sko–ukra jinskej štátnej hra ni ci.

Èes� je ho pa miatke!

PO ÏA KO VA NIE
Úprimne ïa ku je me všetkým po li cajtom OR PZ a èle -
nom OZ PZ v Mar ti ne, bý va lým ko le gom a pria te ¾om

npor. Pet ra Mi šo tu,

kto rí si svo jou úèas�ou na poslednej rozlúèke kve ti no vý mi
darmi a pre javmi sústrasti ucti li pa miatku nášho mi lo va né ho
man že la, otca a starké ho, kto rý nás dòa 3. marca 2012 vo ve ku
61 ro kov po dlhej a �ažkej cho ro be opus til.

man žel ka s de�mi

So ciálny sys tém vo ja kov 
a po li cajtov sa bu de me ni�

Upo zorne nie
Uzávierka nasledovného

èísla bude 14. mája 2012
Redakcia

Ka li òák chce šetri� prezbro je ním po lí cie
Len spoloène sme silní!

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

odbory Ti pomôžu.
OZP v SR
l je nezávislým, samostatným, dobrovo¾ným, slobodným a demokratickým združením 

základných organizácií, ktorých èlenmi sú príslušníci PZ a obèianski pracovníci 
ministerstva vnútra SR

l vystupuje na ochranu tvojich práv a oprávnených záujmov v zmysle zákona o štátnej 
službe a zastupuje Tvoje záujmy v sociálnej oblasti

l prostredníctvom svojich orgánov presadzuje tvoje záujmy a požiadavky - odborárov 
a zamestnancov rezortu Ministerstva vnútra SR

l vedie kolektívne vyjednávanie na zlepšenie podmienok výkonu služby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych
potrieb

l pre zabezpeèenie komplexnosti realizácie programu OZP v SR uzatvára dohody s vedením MV SR
l je èlenom EuroCOP-u, medzinárodného združenia policajných odborových organizácií
l pri riešení oprávnených záujmov a potrieb svojich èlenov a ich ochrane vystupuje vo vz�ahu k zákonodarným,

štátnym a služobným orgánom ako ich rovnocenný partner a ich obhajca
l za Teba sa podie¾a na dodržiavaní zásad spravodlivého odmeòovania v podmienkach MV SR
l je jediným inštitútom, ktorý ti poskytne právnu ochranu
l vytvára priestor pre širokú a slobodnú výmenu názorov na všetky otázky týkajúce sa oprávnených záujmov a

potrieb èlenov
l èlen OZP požíva výhody Podporného fondu

Dôstojná životná úroveò - naše právo

Niè nie je samozrejmé!
Bez odborov

nie je možná kontrola nad dodržiavaním pracovno-právnych, mzdových predpisov a bezpeènos�ou a ochranou
zdravia pri práci l nie je možné uzatvori� kolektívnu zmluvu, zamestnávate¾ sám rozhoduje o mzdovom zaradení,
pracovnom poriadku, skonèení pracovného pomeru, l o rozvrhnutí pracovného èasu, l o pružnom pracovnom

èase, l o rozsahu a podmienkach práce nadèas l o pláne dovoleniek, hromadnom èerpaní dovolenky, 
l o pracovnom poriadku

Ako sa sta� èlenom odborov?

Staèí sa obráti� na ZO OZ na mieste pracoviska a poda� prihlášku. Ak potrebujete informácie, staèí sa obráti� na
centrálu OZP v SR.

Tvojím advokátom sú odbory

l Odbory poskytujú svojim èlenom
ochranu pri porušení ich práv ochranu pred šikanovaním l bezplatné zastupovanie pred súdom l právne po-
radenstvo v pracovno-právnych vz�ahoch l podporu v prípade �ažkej finanènej situácie a sociálnej tiesni l ak-

tuálne informácie o všetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov l
odborárske vzdelávanie

Ïalšie informácie na adrese: OZP v SR, Pribinova 2, 810 72 Bratislava alebo na intranetovej stránke pod našou hlavièkou, 
e-mail: ozpvsr@minv.sk, tel: 09610/51950, 58 fax: 09610/59096


