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Jesenné zasadanie rady predsedov sa nieslo v atmosfére neistoty sociálnych istôt

Odbory sú za životaschopný model, ktorý zaruèí dlhodobú udržate¾nos sociálneho systému
V Banskej Bystrici sa 28. septembra konalo jesenné zasadanie rady predsedov základných organizácií OZP v SR.
Atmosféra rokovania bola poznaèená najmä faktom, že v
ten istý deò mimoriadne zasadala vláda, ktorá mala o. i.
rozhodnú, èi prijme návrh ministra financií na zdaòovanie výsluhových dôchodkov 19 – percentnou sadzbou s
následným zdravotným odvodom (dovedna 33 percent),
alebo zoberie do úvahy poh¾ad ministerstva vnútra,
zhmotnený v návrhu novely zákona è. 328 a bude sa ním
zaobera.

MV SR na zasadaní vlády zastupoval štátny tajomník Marián
Saloò, keïže minister Robert Kaliòák bol služobne v zahranièí. Na
poludnie však už odborári vïaka
štátnemu tajomníkovi mali prvé
informácie z vlády. (bližšie na
inom mieste POLÍCIE).
Blíži sa finále
Na zaèiatku rokovania rady
dostala priestor vedúca služobného úradu MV SR Denisa Saková,
ktorá odborárom predstavila ob-

sah a ciele vládneho programu
ESO. (Bližšie v samostatnom materiáli). Vzápätí sa už ujal slova
predseda OZP v SR Miroslav Litva, ktorý informoval o plnení aktuálnych úloh. Na margo novely zákona è. 328 spomenul, že ešte
neprebehli rozporové konania,
èasu však už nie je ve¾a, keïže
sa blíži èas schva¾ovania rozpoètu v NR SR. Termín zaèiatku
schôdze NR SR, na ktorej sa v
takej alebo onakej podobe zrejme
bude rozobera vo vzahu k rozpoètu aj otázka výsluhových dôchodkov, je stanovený na 16.
októbra.
M. Litva ïalej úèastníkom zasadania priblížil medzinárodné rokovanie zástupcov policajných
vyslúžilcov na 7. kongrese v Novej Lomnici, ktorého sa okrem
slovenskej delegácie zúèastnili aj
zástupcovia policajných dôchodcov z Èeska, Po¾ska, Maïarska, Chorvátska a Srbska. Aj
vïaka kongresu, takisto však prostredníctvom EuroCOP–u má naše vedenie preh¾ad o spôsobe
sociálneho zabezpeèenia policajných dôchodcov z 18 krajín
Európy, èo ponúka množstvo
možností na porovnávanie a pomáha pri vo¾be ïalšieho postupu.
Pod¾a slov predsedu sú momentálne najnespokojnejší kolegovia z Èeska, ktorí prišli zá-

sahmi vlády o väèšinu sociálnych
výhod.
Zbytoèné nepresnosti
Predseda OZP ïalej informoval o stave príprav rozpoètu MV
SR a vrátil sa k problému novely
zákona è. 328, keï medzi ¾uïmi
pretrvávajú rôzne obavy a, žia¾,
mailami sa hromadne šíria aj dezinformácie. Posledná takáto vlna
mylných poh¾adov sa zrodila v
Leviciach. M. Litva vyjadril po¾utovanie nad policajtmi, ktorí takto,
šírením mylných a nepresných
informácií, napomáhajú atmosfére nervozity a pritom sami neprinesú svoj návrh na riešenie problému. Ubezpeèil, že najviac proklamovaný rozpor v stanovení
percent dôchodku pre skupinu
policajtov od 5 do 15 rokov služby spôsobila chyba, ktorá bola
operatívne odstránená a ïalej sa
pracuje len s modelom 2 –3 –1.
Predseda opätovne zdôraznil, že
hlavný cie¾ odborárov musí by
podporenie takého modelu financovania, ktorý zaruèí životaschopnos a dlhodobú udržate¾nos systému sociálneho zabezpeèenia pre súèasných i budúcich policajtov a pre všetky
skupiny výsluhových dôchodcov.
Na pretras sa dostal aj zámer
vlády plošne zníži mzdový fond
pre zamestnancov vo verejnej a
(Pokraèovanie na strane 2)

Podpisová akcia, organizovaná OZP v SR, prispela k rozhodnutiu ministra vnútra

Návrh novely zákona è. 328 by mal zamieri do parlamentu
Vláda SR nedávno schválila rozpoèet pre rok 2013, dôležitý aj pre všetkých zamestnancov MV SR. Rovnako s napätím všetci èakajú na správy o ïalšom osude novely zákona è. 328. Redakcia POLÍCIA v tejto súvislosti oslovila
predsedu OZP v SR Miroslava Litvu.
l Pán predseda, rozhovor
robíme 15. októbra ráno, v deò,
kedy už idú naše noviny na zalomenie grafikovi. Najaktuálnejšie informácie?
Privítali sme s uspokojením, že
oproti pôvodnému návrhu je napokon schválený rozpoèet v kapitole vnútra o èosi väèší, hoci navýšenie je len v oblasti investícií a
vo vzahu k aktuálnym potrebám
PZ považujeme náš rozpoèet pre
rok 2013 za nepostaèujúci. Ak sa
v parlamente ešte neudejú nejaké zmeny v prospech rozpoètu
MV SR, èo je ažké predpoklada,
èaká nás ïalší ne¾ahký rok. Uvedomujeme si krízový èas i úlohy
štátu v súèasnosti. Na druhej

strane nás ve¾mi trápi, že životné
náklady rastú a mzdy v rezorte
stagnujú pre obèianskych zamestnancov i pre policajtov. Už
vieme, že aj na rok 2013 je pre
obèianskych pracovníkov ako aj
policajtov plánovaná nulová valorizácia – zatia¾, ak sa nestane zázrak v parlamente. K tomu máme
príkaz vlády zníži mzdové náklady v rezortoch o 5 percent. Naše
stanovisko v podmienkach PZ je
jednoznaèné, nesúhlasíme s
akýmko¾vek ïalším znižovaním
poètu obèianskych zamestnancov
v súèasnej organizaènej štruktúre
a zásadne nesúhlasíme s ïalším
znižovaním platov, ktoré sú už teraz neprimerane nízke. Aj pri po-

rovnaní s inými rezortmi sme na
tom v podstate najhoršie. Ak má
nejaké požiadavky školstvo èi
zdravotníctvo, tak potom naše argumenty sú ešte silnejšie. Èo sa
týka obèianskych pracovníkov a
policajtov, tak by mali by tretí rok
po sebe s nulovou valorizáciou,
èo už je tiež ve¾mi dramatické,
pretože reálne príjmy ¾udí tak klesajú.
l Èo ïalej?
Budeme pozorne sledova situáciu v iných rezortoch. Problém
miezd v rezorte vnútra trvá už
dlho a dochádza aj k prepadu pozície policajtov oproti iným skupinám štátnych zamestnancov. Budeme sa musie týmto problémom ïalej ve¾mi vážne zaobera,
pretože nemáme nijaké záruky
ani pre ïalšie roky a to je pre nás
neprijate¾né. Ak je situácia v štáte taká zlá, ako sa hovorí, tak by
mali by zaažované rovnomerne
všetky skupiny zamestnancov
štátu. My vnímame pozíciu našich
zamestnancov ako znevýhodnenú, pretože v minulosti rezort

vnútra poctivo plnil všetky reštrikèné opatrenia, teraz sa ukazuje, že na to dopláca. To už musí
skonèi.
l Stále sme èakali, ako sa
vyvinie situácia okolo novely
zákona è. 328. Pod¾a vyjadrení
z tlaèe pán minister necítil
dostatoènú podporu „svojich“
zamestnancov a s predložením
novely váhal.
Doruèili sme pánovi ministrovi
podpisové hárky so 16 213 podpismi k výzve, ktorou ho nabádame, aby novelu, spracovanú v
našom rezorte, predložil. Zdá sa,
že aj táto forma prejavu podpory
mala svoj význam a prispela k
rozhodovaniu pána ministra. Dôvody, ktoré nás k tejto aktivite
viedli, sú azda jasné – iniciatíva
ministerstva financií zdaòova
výsluhové dôchodky plnou daòovou sadzbou a prida k tomu ešte
aj zdravotné odvody je pre nás
neprijate¾né riešenie, ktoré by navyše nijako neprospelo stavu
osobitného úètu. S pánom ministrom Kaliòákom sme na túto

tému opakovane hovorili. Rozhodol sa, že po ukonèení ve¾mi zložitého rozporového konania novelu zákona predloží do ïalšieho
legislatívneho procesu.
l Je reálne, aby novela
zákona è. 328 zaèala plati 1.
januára 2013? Objavujú sa už
obavy aj v tomto smere.
Obavy máme aj my, ale ïalší
proces už ve¾mi nevieme ovplyvni. Vieme len, že každý mesiac
oneskorenia znamená ïalšie zvýšenie straty osobitného úètu. Pre
nás je najväèšie nešastie spojenie v zákone s vojakmi od roku
2002, keïže vojaci sú v ove¾a
horšej finanènej situácii a niekedy
akoby si nepamätali príèiny, ktoré
k tomu viedli. Prijatie novely zákona è. 328 je z nášho poh¾adu
jediné reálne východisko, akoko¾vek sú jej dopady pre všetkých
bolestivé. Stabilizácia osobitného
úètu cez novelu zákona è. 328 je
náš hlavný cie¾ a jediné prijate¾né
východisko zo súèasnej situácie.
Zhováral sa Peter Ondera
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Odbory sú za životaschopný model, ktorý zaruèí dlhodobú udržate¾nos sociálneho systému
(Pokraèovanie zo strany 1)

štátnej službe (okrem vybratých
skupín zamestnancov) v budúcom roku o 5 percent. Problém
nie je uzavretý, pre policajných
odborárov je takýto krok neprijate¾ný. Predseda spomenul, že v
budúcom roku sa ráta s prílevom
zamestnancov do nášho rezortu

v rámci programu ESO, èi však s
nimi prídu aj mzdové prostriedky
v dostatoènom objeme, nie je jasné.
Zaèína vyjednávanie
Do debaty vstúpil podpredseda Pavol Michalík, ktorý pripomenul, že medzi policajtmi stále ešte
existujú skupiny, ktorým nie je
jasná dôležitos prijatia novely zákona è. 328 – osobitne sa tento
problém prejavuje v Bratislave,
kde ešte nemálo mladších policajtov uvažuje len o 15 rokoch
služby.
Na margo vyššieho kolektívneho vyjednávania s vládou predseda vyslovil nespokojnos s

úèasou našich zamestnancov na
protestnom zhromaždení KOZ
SR.. Záujem zamestnancov v
štátnej a verejnej službe tak na
mítingu paradoxne zastupovali
najmä reprezentanti výrobných
zväzov. Je stanovená požiadavka, že ak dôjde k valorizácii
napríklad v rezorte školstva, budú

na nej trva aj odborári ministerstva vnútra. Podpredseda Marián
Magdoško vyzval prítomných,
aby do 15. októbra predložili svoje pripomienky a návrhy ku všetkým piatim kolektívnym zmluvám,
o ktorých OZP rokuje v rámci celého rezortu. Otázka valorizácie
pre policajtov i obèianskych zamestnancov je stále nejasná.
Èlenská základòa
Následne podpredseda Ladislav Graèík informoval o stave a
vývoji èlenskej základne OZP v
SR. Pod¾a jeho slov z dlhodobého h¾adiska musí by hlavným
cie¾om OZP v SR dosiahnu organizovanos nad 50 percent za-

mestnancov. Táto úloha sa stáva
vážnou prioritou v práci OZP. L.
Graèík ocenil v tomto smere prácu odborárov zo SOŠ PZ v Pezinku a v Košiciach a pripomenul
dôležitos, akú musia predsedovia venova mladým odborárom,
ktorí po absolvovaní školy prichádzajú do útvarov.
V bode Rôzne Miroslav Litva
predstavil nových predsedov
základných organizácií Stanislavu Šamulkovú z Malaciek a Michala Peniaka z Pezinka. Predsedníckeho kresla v skalickej
základnej organizácii sa ujal Pavol Keher
Ïalšia diskusia na rade sa
viedla okolo zbierania podpisov
na podporu predloženia novely
zákona è. 328. Po informácii z
mimoriadneho rokovania vlády už
bolo jasné, že práce na novele

zákona musia intenzívne pokraèova, aby sa jej znenie mohlo
predloži v stanovenom termíne

do parlamentu, èo je podmienkou
ministerstva financií – ešte pred
zaèiatkom druhého èítania „Kaži-

mírovho“ zákona o zdaòovaní fyzických osôb. Na pretras v národnej rade by sa tak novela

Otvorený list obèianskych zamestnancov OR PZ Prievidza

Robíme za minimálny plat. Dokedy?!
Na septembrovom zasadaní
Rady predsedov ZO OZP v SR
v Banskej Bystrici odznel
otvorený list obèianskych zamestnancov OR PZ Prievidza.
Padlo rozhodnutie zverejni ho
v plnom znení, pretože hovorí
jasne a otvorene za väèšinu
obèianskych zamestnancov v
našom rezorte. (red)
Môžeme poveda, že tento
list píšeme za drvivú väèšinu
obèianskych pracovníkov zaradených v doèasnej i stálej
štátnej službe, pretože sme tí
poslední, ktorých problémy sa
v rezorte MV SR riešili a riešia.
V súvislosti s organizaènými
zmenami spojenými s prepúšaním obèianskych zamestnancov sa pýtame, èi
naozaj našich pár eur, ktoré
sú blízko minimálnej mzde tak
pomôže rozpoètu v našom rezorte, pretože sa síce prepustí
pracovník, ale tá papierová robota, ktorú robí, tu zostane a
musí ju niekto urobi!
Takto robí jeden za ïalšieho jedného alebo dvoch prepustených, ako to je aj na našom OR PZ v Prievidzi za ten
svoj minimálny plat, ktorý mu
zostáva nezmenený! Pre niekoho je to možno ekonomické,

ale je to aj morálne a
normálne??? Je ¾ahké odpoveda, ak sa nám to nepáèi,
èakajú ïalší na naše miesta…
Možno áno, možno nie, pretože za takýto plat sem príde
pracova iba èerstvý absolvent strednej školy, ktorého
zatia¾ živia rodièia. Ale keï si
bude chcie zobra úver na bývanie, prípadne založi rodinu,
ve¾mi rýchlo si pôjde zarobi
radšej do zahranièia, alebo si
nájde lepšie platenú prácu a
takto bude ten èlovek, ktorý
robí prácu za tých prepustených, zaúèa každú chví¾u nových zamestnancov.
Chceme sa vyjadri aj k
„šetreniu“ materiálovými zásobami, hlavne kancelárskym
papierom, pretože nový registratúrny poriadok takéto
šetrenie neumožòuje, vyrábame množstvo dosiek so šnúrkami a štítkami pre nové a nové registratúrne znaèky, dávame každý záznam do spisového obalu, ktorý si vyrábame z
kancelárskeho papiera A3 bez
oh¾adu na poèet strán záznamu. Toto je ekonomické? To
je na zaplakanie a nielen nás,
ale našich lesov… Starý systém, kde sme písali do horné-

ho pravého rohu è. p. a dávali
ich pekne chronologicky za
sebou, je ten najlepší. Takto
máme desiatky dosiek a v
niektorých sú dva záznamy v
obaloch. Naèo?
Sme tu obèianski zamestnanci, ktorí tu poctivo pracujeme 18 – 20 a viac rokov a len
preto, že sa zmenil zákon, sme
museli z verejnej správy prejs
do štátnej služby v rámci svojho pracoviska, kedy sme padli platovo na zaèiatok do
základnej tarify bez prenesených osobných príplatkov.
Tak sa z 18 rokov stalo 7 rokov a naše platy od tej doby
neboli zvyšované. Zvyšujú sa
nám iba o 1% za odslúžený
rok a toto percento dáme do
odborového zväzu, v ktorý veríme, že za nás zabojuje…
Osobný príplatok sa k nám na
okres postupnosou ani nedostane, pretože sa tie peniaze
vo vyšších orgánoch rozoberú!
Pracovníci školstva a zdravotníctva štrajkujú, pretože so
svojimi platmi cca 580 €–
600 € sú na pokraji chudoby.
A my sme na pokraji èoho?
Žobráctva? Veï my z 320 €
platu, ktorý majú samostatné

referentky a 360 €, ktorý majú
odborné referentky napr. na
OKP musíme plati v školstve
za všetky pomôcky pre naše
deti, všetky podujatia v škole,
za prevádzku kuchyne, a to
nerátame stravu. V zdravotníctve doplácame za každý
liek, platíme za tie doplnkové
lieky, ktoré musíme použi pri
lieèbe choroby, platíme za
ošetrenia u zubára, u odborníkov, prednostné vyšetrenie
atï. A to nehovoríme o kvalite
služieb v zdravotníctve a školstve, èo treba zaži… A kde je
bývanie, úvery, strava a iné
výdavky nutné pre život v našej spoloènosti?
A z takýchto platov bol návrh bra 5 %??? To komu pomôže??? Páni, ktorí v hlavnom meste so zárobkom
nejdú pod 3000 € ani netušia,
ako ažko sa žije z 300 €!!!
Štátny zamestnanec, ktorý
zostane z akéhoko¾vek dôvodu sám, alebo s demi nemá
šancu preži… Tak dokedy budeme tí poslední??? Veï toto
už nie je ani na smiech, ale na
zaplakanie!
Obèianski zamestnanci
OR PZ v Prievidzi

328–ky mohla dosta niekedy na
prelome novembra a decembra.
Podpredseda P. Michalík

následne vyzval plénum, aby sa
vedeniu OZP prihlásili odborníci z
rôznych policajných služieb, ktorí
by boli ochotní pomôc pri pripomienkovaní interných rezortných
noriem, keïže ich dostáva na pripomienkovanie aj OZP. Michalík
zdôraznil, že aktívny prístup
odborárov môže napomôc vyššej
kvalite prijímaných noriem, ktorých návrhy neraz tvoria aj pracovníci na ministerstve a prezídiu
bez dostatoèných skúseností z
praxe.
Platby u lekára
V rámci diskusie podpredseda
Marián Magdoško reagoval na
otázky, dotýkajúce sa nemocnicou úètovaných poplatkov za
rôzne potvrdenia od lekára.
Podèiarkol, že aj v tomto smere
platia pravidlá, stanovené v kolektívnej zmluve, naša nemocnica
teda nemôže úètova poplatok
napríklad za potvrdenie lekára
pre úèely rehabilitácie. M. Magdoško zdôraznil, že poplatok sa
nesmie úètova v prípadoch, keï
potvrdenie od lekára vyžaduje zamestnávate¾, platí sa len v prípade individuálnych potrieb, napríklad pri vybavovaní súkromného
zbrojného preukazu. alebo vyslaní na kúpe¾nú lieèbu.

Policajná akadémia nového
rektora nemá, nezvolili ho
Akademický senát školy dnes
vyberal nového rektora z troch
kandidátov, no ani v druhom kole žiadny kandidát nedostal
dostatoèný poèet hlasov. Teraz
musia vypísa nové vo¾by.
Na rektora kandidovali docenti
katedry verejnoprávnych vied
akadémie Jozef Balga a Dušan
Korgo a vedúci katedry kriminálnej polície Miroslav Lisoò. Do
druhého kola postúpili Balga a
Lisoò. Keïže v òom bolo z 25
hlasovacích lístkov až 15 neplatných, potrebnú nadpoloviènú
väèšinu, teda aspoò 13 hlasov,
nik z dvojice nezískal.
Senát sa najbližšie stretne 16.
októbra, keï rozhodne o termíne
nových volieb. V tých môže znovu kandidova trojica neúspešných kandidátov a prípadne aj
nový kandidát èi kandidáti.
(SITA, 9. októbra 2012)
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Vedúca služobného úradu MV SR Denisa Saková odborárom priblížila rozsiahly zámer
V prvej èasti rokovania rady predsedov dostala slovo vedúca služobného úradu MV SR Denisa Saková, ktorá
predstavila odborárom obsah vládneho programu, známym pod skratkou ESO, pod èím máme rozumie
Efektívnu, Spo¾ahlivú a Otvorenú štátnu správu.

Ko¾ko zarábame
Minulý rok zarábali Slováci
pod¾a štatistického úradu v
priemere 786 eur mesaène. No
priemernú mzdu nafukujú nadštandardne zarábajúci Slováci,
preto tento údaj nehovorí niè o
tom, aký je zárobok väèšiny našincov.
Polovica pracujúcich Slovákov zarábala v minulom roku
menej ako 525 eur, druhá polovica zase mala na výplate vyššiu sumu. 525 eur totiž predstavuje pod¾a štatistického úradu
medián disponibilného príjmu
za minulý rok.
Menej ako priemernú mzdu
zarába dokonca dve tretiny slovenských zamestnancov. A
každý ôsmy Slovák sa musí
uspokoji s platom nižším ako
400 eur, èo v èistom predstavuje len 337 eur, upozoròuje analýza Poštovej banky.
Medián v minulom roku stúpol o 15 eur. V roku 2010 predstavoval 510 eur, rok predtým
473 eur mesaène.
(Aktualne.sk 3. 10.2012)

správy je cca 15–20 tisíc ¾udí.
Ostatní sú zamestnancami rozpoètových organizácií štátu. Z
týchto analýz teda vzišlo poznanie, že stav si vyžaduje zásadnú
štrukturálnu zmenu. Aktuálnos
poznania je vysoká, na druhej
strane ide o taký rozsiahly proces, že sa nedá urobi jednorazo-

dobí sa takto v rámci rezortu podarilo zjednoduši agendu vydávania osobných dokladov, pokroky sa robia aj v oblasti živnostenského podnikania, kde v roku
2007 boli zriadené jednotné kontaktné miesta. Živnostník navštevuje jednotné kontaktné miesto,
ktoré za neho komunikuje aj so
soc. poisovòou, daòovým úradom, spracuje zápis do obchodného registra, atï.
Z h¾adiska lokalizácie je
cie¾om dosiahnu, aby služby štátu boli rovnomerne prístupné pre
všetkých obèanov SR maximálne

Èo je program ESO?
vo, ráta sa s postupnými krokmi
do roku 2016.
Na jednom mieste
Vedúca služobného úradu
uviedla nieko¾ko fiktívnych modelových príkladov obèanov, ktorí žijú v Poltári, èi v Šali, prièom spomenula zistenie, že ve¾mi ve¾a ¾udí ani nevie kam, na ktorý úrad sa
má so svojou žiadosou obráti.
Obyvate¾ka Poltára napríklad
èas agendy vybaví v mieste bydliska, za inými musí cestova do
Luèenca, do Banskej Bystrice i
do Fi¾akova. Obyvate¾ Šale nieèo
vybaví doma, nieèo v Nitre, iné
úrady musí navštívi v Nových
Zámkoch, v Štúrove a v Galante.
Nový model služieb obèana
pre štát by mal fungova na pilieri Jeden za všetkých, všetci za
jedného, obèan by teda mal vstúpi do kontaktu so štátom na jednom mieste a potom už budú
organizácie komunikova len
medzi sebou, prièom by vybavovanie nemalo by podmieneène
viazané na trvalé bydlisko.
Ïalším pilierom je princíp Jedenkrát a dos, aby štát nemohol
opakovane žiada od obèana
informáciu, ktorú už raz dostal.
Tretím pilierom (Priate¾ na telefóne) je uprednostòovanie informo-

MO plni obdobné poslanie, aké
majú už v súèasnosti napríklad
poboèky banky, na ktorej si obèan vybaví všetky záležitosti, týkajúce sa tej – konkrétnej banky,
prièom sa nezaujíma, kam zložitejšie záležitosti putujú z poboèky
na ïalšie spracovanie a schválenie kompetentnými orgánmi banky.
Pokroky v rezorte
Pod¾a vedúcej služobného

do vzdialenosti 50 km, alebo maximálne hodinu verejnou dopravou. Pod¾a územnosprávneho
èlenenia sa zriadi KAMO v každom okresnom meste, lokalizáciu
pracovísk KAMO mimo okresných miest urèí štát. Ako D. Saková poznamenala, na základe
výsledkov intenzívnych rokovaní
so samosprávou, ktorá bude
ochotná poskytnú vhodné pod-

úradu ministerstvo vnútra s týmito procesmi nezaèína na zelenej
lúke, pretože už v uplynulom ob-

mienky na umiestenie spomínaných kontaktných miest.
„Nejde nám o to, aby sme pre-

MV SR plánuje za nové vozidlá zaplati 28 miliónov eur
Policajti, hasièi, vojaci, ale aj
bežní štátni úradníci dostanú nové autá. Minister vnútra Robert
Kaliòák (Smer–SD) sa totiž
rozhodol nakúpi približne tisíc
nových vozidiel. Minú chce na
ne 28 miliónov eur. Aj
keï by malo ís o autá
nižšej strednej triedy, cena jedného vychádza v
priemere na 28–tisíc eur.
Pod¾a šéfa klubu motoristických novinárov je to
ve¾a. Ministerstvo však
tvrdí, že suma sa nakoniec nemusí naplni. Ide
totiž o rámcovú zmluvu
na štyri roky. „Plnenie
bude závisie od finanèných možností ministerstva,“ informovala
Alena Koišová z komunikaèného odboru rezortu. Tender
by mali vypísa dnes.
Zlý technický stav, opotrebovanos vozidiel a vek. To sú argumenty ministerstva, pre ktoré sa
rozhodlo obmeni vozový park
štátu. „Osobné automobily sú
staršie ako dvanás rokov.

Zväèša majú najazdených viac
ako 200–tisíc kilometrov,“ odôvodòuje Koišová.
Výmenu áut schva¾uje aj exminister vnútra Daniel Lipšic (nezávislý). „Policajný zbor potrebuje

síc eur za kus. Nakoniec Lipšic
nákup zastavil.
V súèasnosti chce už Kaliòákov rezort nakupova vozidlá
nižšej strednej triedy, èiže segment C. Ide v praxi o autá typu
Seat Leon, Škoda
Octavia, Volkswagen
Golf èi Kia Cee'd. Ich
hodnota sa pod¾a vybavenosti a typu vozidla líši. Napríklad cena
spomínaných modelov
v základnej výbave sa
pohybuje v rozpätí približne od 13– do 16–tisíc eur. Aj preto sa suma, ktorú chce ministerstvo minú, Dimovovi nepozdáva. Pod¾a
neho tak nepôjde o
najlacnejšie
verzie.
„Závisí to však aj od vybavenosti
a typu auta.“ Ministerstvo sa bráni, hovorí, že rámcová zmluva ich
nezaväzuje na nákup vysúažených vozidiel.
Ilustračná snímka

Návrh programu ESO, predložený ministrom vnútra SR Robertom Kaliòákom, v apríli schválila vláda SR. Program, ktorý má
nadobudnú charakter zákona, je
dimenzovaný na tri roky a MV SR
ho má detailnejšie spracova do
31. decembra 2012.
Pridrahá štátna správa
V úvode svojho vystúpenia vedúca služobného úradu predstavila dôvody, ktoré vládu vedú k
spusteniu najrozsiahlejšieho programu zmien v miestnej štátnej
správe, aká tu kedy bola. Hlavným dôvodom je neúnosná finanèná nároènos súèasného
modelu, keï v štáte funguje 1093
inštitúcií. Na štátny rozpoèet je
naviazaných 350 tisíc zamestnancov v štátnej správe a samospráve. Z celkového poètu inštitúcií je 922 rozpoètových organizácií s právnou subjektivitou. Z nich
vyše tretina však má menej ako
30 zamestnancov, sú to také, ako
poznamenala D. Saková, „malé
rodinné podniky“.
Celkovo je po Slovensku v 79
okresoch roztrúsených 613 orgánov miestnej štátnej správy, èo je
pre štát nesmierne nákladné a
pre obèana z poh¾adu poskytovaných služieb nároèné a drahé.
Výskumy ukázali, že slovenský
obèan pri vybavovaní svojich náležitostí za svoj život minie v priemere dva roky dovolenky a na
rôznych poplatkoch príde asi o 1
500 eur.
V miestnej štátnej správe pôsobí 88 158 zamestnancov – údaj
oèistený od poètov zamesnancov
bezpeènostných zložiek, lekárov,
zdravotníkov a uèite¾ov. Z tohto
poètu je v miestnej štátnej správe
približne 18 tisíc úradníkov. Na
ústredných orgánoch štátnej

vania obèana prostredníctvom telefonických call centier.
Prvým krokom reformy bude
teda zrušenie krajských úradov a
následne v druhom kroku sústredenie všetkých úradov miestnej
štátnej správy do obvodných úradov pod¾a súèasného územno–správneho èlenenia a utvorenie kontaktných miest pod skratkou KAMO (Kontaktné a administratívne miesto obèana), kde si
obèan bude môc vybavi èas záležitostí aj na poèkanie. Na ostatné komplikované záležitosti si podá žiados. Pre obèana bude KA-

priebežne obmieòa vozový park.
K¾úèové je, aby autá vyberali v
transparentných súažiach za
najvýhodnejších
podmienok.“
Práve Lipšic bol pritom naposledy kritizovaný pri nákupe policajných Fabií, ktorých cena pre
radary vychádzala na vyše 50–ti-

(01.10.2012; Hospodárske
noviny)

berali kompetencie iných ministerstiev, meníme štruktúru s
cie¾om zvýši efektivitu výkonu
štátnej správy, zjednoduši ju a
zabezpeèi obèanovi úspory a
lepší prístup k službám štátu,“
zdôraznila D. Saková. Dnešný
stav je prekomplikovaný, ale
zmeny nebudú jednoduché, do
hry vstupujú rezortné, miestne i
osobné záujmy.
Viac etáp
Prvá etapa reformy je už v legislatívnom procese. Dochádza k
zrušeniu ústredných vojenských
správ, krajských školských úradov, krajských stavebných úradov. Èo sa týka krajských úradov
životného prostredia, krajských
lesných úradov, krajských pozemkových úradov, krajských
úradov cestnej dopravy a pozemných komunikácií – ich krajská štruktúra sa zlúèi s prislúchajúcou obvodnou štruktúrou sídliacou v krajskom meste. V druhej
etape v priebehu roku 2013 sa
špecializovaná miestna štátna
správa zintegruje do obvodného
úradu v zriaïovacej pôsobnosti
Ministerstva vnútra SR. Ministerstvo vnútra SR sa tak stane
najväèším zamestnávate¾om, keï
pod jeho strechou bude okolo
60–tisíc zamestnancov.
Namieste je aj otázka úspor
celého projektu. Pod¾a vedúcej
služobného úradu najväèší priestor na úspory spoèíva v zjednodušení a centralizácii obslužných
procesov, v optimalizácii nákladovosti naprieè celou štátnou správou, napríklad èi už ide o budovanie jednotných dátových sietí,
unifikovanom systéme zásobovania kancelárskymi potrebami, dodávkami energií i v celej logistike,
v zefektívòovaní èinnosti personalistov, mzdárok, informatikov,
ekonómov, èinnos správy budov… Momentálne sú v celej
štátnej správe ve¾ké rozdiely v
odmeòovaní pracovníka. Ako príklad slúži výstup z analýzy, kde
pracovníèka s konkrétnym popisom práce na MV SR má plat
okolo 500 – 600 eur, v iných rezortoch za identickú èinnos 700
eur, dokonca v niektorých orgánoch štátnej správy za tú istú
èinnos aj 1000 eur. Cie¾om je zosúladi výkon s odmenou. Rezort
vidí možnos ve¾kých úspor aj v
efektívnosti využitia priestorov a
budov, keï napr. ve¾a úradov
sídli v draho prenajímaných objektoch.
Vedúca služobného úradu v
závere odpovedala aj na otázky
prítomných, keï ubezpeèila, že
sprievodným javom reformy nebude rozsiahle prepúšanie a ani
sa neráta s ïalším scivilòovaním
policajných tabuliek. Pripustila
však, že otázka 5–percentného
zníženia mzdových prostriedkov
na rok 2013 aj pre rezort vnútra
je stále otvorená záležitos, pre
riadiacich pracovníkov existujú
len variantné možnosti: zníži stavy (v prvom rade o neobsadené
miesta), alebo zníži odmeny za
prácu.
Uskutoènením reformy a rozsiahlymi šetriacimi opatreniami
naprieè celou štátnou správou sa
oèakávajú úspory v objeme 400
miliónov eur.
(on)
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Môžem prednáša v autoškole?
„Som služobne zradený ako referent špecialista na okresnom dopravnom inšpektoráte. Nie som skúšobným komisárom pri vykonávaní skúšok pre získanie vodièského
oprávnenia. Prosím vás o zodpovedanie otázky, èi ako policajt môžem v mimoslužobnej èinnosti v rámci svojho
osobného vo¾na vykonáva prednáškovú èinnos v autoškole. Jedná sa o vykonávanie školenia formou výuèby
teórie v rámci povinnej kvalifikácie vodièov v zmysle zákona è. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a
pravidelnom výcviku niektorých vodièov, ktoré organizuje autoškola pre vodièov vybraných skupín v zmysle cit.
zákona. Nako¾ko som dostal takúto ponuku z autoškoly,
ktorá je urèite zaujímavá nielen z h¾adiska mojej profesie
ale aj nezanedbate¾ne finanène ohodnotená, tak som sa
obrátil s touto otázkou na nadriadených, ktorí mi však nedokázali da k uvedenému problému meritórne stanovisko a odkázali ma na vašu redakciu.“
(meno pisate¾a v redakcii)
S prosbou o zaujatie stanoviska sme sa obrátili na vedenie Sekcie personálnych a sociálnych èinností MV SR. Stanovisko nám poslal Ondrej Varaèka, generálny riadite¾ tejto
sekcie:
Sekcii personálnych a sociálnych èinností a osobnému
úradu MV SR bola dòa 19. 9.
2012 doruèená Vaša žiados o
zaujatie stanoviska k osobitným
obmedzeniam policajtov, konkrétne k možnosti odplatného vyuèovania policajta v autoškole v rámci jeho osobného vo¾na.
Zákon è. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS,
ZVJS SR a ŽP v platnom znení
(ïalej len „zákon“) v ustanovení §
48 ods. 6 obmedzuje policajta v
niektorých mimoslužobných aktivitách. Pod¾a tohto ustanovenia
policajt nesmie popri výkone
funkcie policajta vykonáva žiadnu inú platenú funkciu, podnikate¾skú èinnos alebo inú zárobkovú èinnos a by èlenom správnych alebo kontrolných orgánov
právnických osôb vykonávajúcich
podnikate¾skú èinnos. Zákon
však prostredníctvom § 48 ods.
7 zákona pripúša urèité výnimky
zo zákazu inej zárobkovej èinnosti, a to na èinnosti taxatívne
vymenované v tomto ustanovení.
Znamená to, že policajt èinnosti uvedené v § 48 ods. 7 zákona môže pri splnení ïalších
podmienok vykonáva aj za odplatu (zárobok), v žiadnom prípade však nie formou podnikania (t.
j. ani na základe živnostenského
oprávnenia), ani formou výkonu
inej platenej funkcie (t. j. napr. v
pracovnom pomere). Inou zárobkovou èinnosou sa rozumie
aktívny vzah charakterizovaný
výkonom práce za zárobok (príjem, odmenu) založený na právnom vzahu s iným subjektom.
Môže to by pracovnoprávny
vzah vyplývajúci z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. dohoda o
vykonaní práce, dohoda o pracovnej èinnosti) alebo obèianskoprávny vzah (zmluva). Súèasne je treba dba na to, aby výkonom týchto èinností nebol spôsobený konflikt osobných záujmov policajta so záujmami štátnej služby, resp. aby nedošlo k
obmedzeniu služobnej èinnosti
policajta, z èoho súèasne vyplýva, že takéto aktivity sa musia vy-

konáva výluène v èase osobného vo¾na policajta. Taktiež je
potrebné dba na to, aby výkonom niektorej z týchto èinností
neboli porušené základné povinnosti policajta ustanovené v § 48
ods. 3 zákona, najmä aby nebola
narušená vážnos Policajného
zboru alebo ohrozená dôvera v

tento zbor a aby neboli zneužité
informácie získané v súvislosti s
výkonom služby na vlastný prospech alebo na prospech iného.
Policajt musí dodržiava aj povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov, ktoré mu v súvislosti s výkonom ním vykonávanej mimoslužobnej èinnosti vzniknú.
Pri posudzovaní, èi konkrétnu
mimoslužobnú aktivitu policajta je
možné považova za jednu z èinností uvedených v § 48 ods. 7 zákona, vychádzame spravidla z
právneho vymedzenia predmetnej èinnosti. Konkrétne v prípade
posudzovania, èi odplatné pôsobenie policajta v autoškole možno považova za jednu zo zákonom povolených zárobkových
èinností, vychádzame z úpravy
zákona è. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Pod¾a § 2
ods. 1 tohto zákona je autoškola
výcvikové a výchovno–vzdelávacie zariadenie najmä výuèby a
výcviku úèastníkov prípravy na
skúšku odbornej spôsobilosti na
vydanie oprávnenia vies motorové vozidlá a doško¾ovacích kurzov držite¾ov vodièských oprávnení. Na základe týchto charakteristík je možné v podstate akýko¾vek typ výuèby (teória, praktické zruènosti…) v autoškole považova za èinnos súvisiacu s výchovou a vzdelávaním v rámci
vzdelávacej inštitúcie. Èinnosti,
ktoré § 48 ods. 7 zákona povo¾uje a ktoré súvisia so vzdelávaním
sú pedagogická, lektorská a
prednášate¾ská èinnos. Pod ktorú z týchto èinností je možné pôsobenie policajta v autoškole
subsumova závisí práve od jeho
konkrétnej náplne èinnosti a
spåòania urèených predpokladov,
t. j. posudzovanie je individuálne.
Pedagogická èinnos je vymedzená zákonom è. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamest-

nancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v zmysle
ktorého sa táto viaže na vzdelávacie inštitúcie a je vykonávaná
pedagogickým zamestnancom, t.
j. zamestnancom s pedagogickou
spôsobilosou a ïalšími predpokladmi ustanovenými týmto zákonom a predpismi s ním súvisiacimi. Za lektorskú èinnos považujeme vzdelávaciu èinnos odborníka, prièom z h¾adiska súladu s
právnou úpravou služobného pomeru nie je podstatné, èi túto
èinnos vykonáva vo vzdelávacej
inštitúcii a èi spåòa nejaké ïalšie
predpoklady. Obsahom prednášate¾skej èinnosti je prednášanie,
prednáška – t.j. súvislý výklad
náuèného rázu urèený publiku,
prednes referátu. Vychádzajúc z
uvedeného vyuèovanie policajta
v autoškole je možné považova
najmä za èinnos lektorskú.
Vzh¾adom na to, že uvedené èinnosti sa môžu v niektorých prípadoch navzájom významovo prekrýva, nie je vždy možné a ani
úèelné jednoznaène urèi, o ktorú
z nich ide. Dôležité je, že mi-

moslužobná odplatná èinnos policajta súvisiaca so vzdelávaním
napåòa charakteristiky aspoò jednej z vymedzených èinností a vykonáva sa povolenou právnou
formou, t. j. na základe dohôd o
prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru alebo obèianskoprávnej zmluvy.

Upozornenie
Uzávierka budúceho èísla je 12. novembra 2012
Redakcia

V dòoch 12. až 14. septembra 2012 usporiadala Pohotovostná motorizovaná jednotka
Polície Èeskej republiky Správy
hlavného mesta Prahy a športový klub polície FC 158 už 15.
roèník futbalového turnaja „Me-

Nad jazerom a za najlepšieho
strelca celého turnaja nstržm.
¼ubomír Markoviè z PMJ OPP
KR PZ Košice. Odovzdávanie
cien sa vykonalo aj za úèasti
pozostalej manželky Viery Branišovej.

XV. roèník Memoriálu ppor. Michala Braniša

V Prahe triumfovali Košièania
moriálu ppor. Michala Braniše“
pod záštitou riadite¾a Krajského
riadite¾stva Polície ÈR hlavného
mesta Prahy plk. Mgr. Martina
Vondrášeka. Uskutoènil sa v
Prahe – Strašniciach na umelom trávniku futbalového štadióna ŠKP za úèasti mužstiev z
Prahy, Plzne, Ostravy, Brna, Zlína, Bratislavy, Trnavy a Košíc.
Mužstvo Krajského riadite¾stva PZ v Košiciach pod ve-

Memoriál Michala Braniša je
dôstojným uctením si pamiatky
policajta PMJ, ktorý zahynul pri
výkone služby. Má hlbokú
myšlienku v tom, že takýto èlovek neupadá do zabudnutia a
že jeho obe nebola márna. Necháva odkaz pre ïalšie generácie kolegov policajtov, ktorí jeho
hrdinstvo prezentujú na medzinárodnej úrovni práve cestou
takéhoto športového zápolenia.

dením npor. Csabu Csatlósa,
velite¾a 5. èaty pohotovostnej
motorizovanej jednotky (PMJ)
OPP KR PZ v Košiciach vzorne
reprezentovalo košických policajtov a umiestnilo sa na 1.
mieste. Hráèi boli ocenení medailami a pohárom turnaja. Za
najlepšieho hráèa košického
mužstva bol vyhlásený por.
Gabriel Novák z OO PZ Košice

„Je pre nás cou, že sme každoroène pozývaní organizátormi
turnaja. Veríme, že v tejto tradícii budeme pokraèova a budeme vzorne reprezentova krajské riadite¾stvo aj na 16. roèníku,“ konštatujú policajti košickej
pohotovostnej motorizovanej
jednotky.
npor. Mgr. Jana Mésarová,
hovorkyòa KR PZZ Košice

Majstrovstvá Policajného zboru na MMM 2012 Košice
Dòa 7. októbra 2012 sa v Košiciach uskutoènil 89. roèník
Medzinárodného Maratónu Mie-

ru. Športový klub polície Policajná škola Košice a SOŠ PZ Košice organizovala v rámci MMM
2012 v Košiciach už 6. roèník
Majstrovstiev Ministerstva vnútra

SR /policajti, obèianski zamestnanci, Hasièský a záchranársky
zbor MV/ na tratiach polmaratón

a maratón bez rozdielu vekových
kategórií.
Aj napriek nepriaznivej finanènej situácii sa pretekárom
registrovaným za MV SR poskyt-

lo ubytovanie, obèerstvenie a
ocenení boli aj prví traja pretekári v každej kategórii.
Výsledková listina za všetky
kategórie je zverejnená na web
stránke organizátora: www.kosicemarathon.com v èasti výsledky: Majstrovstvá Policajného zboru.
Teší nás každoroène vyšší
záujem a úèas na MMM zo strany zamestnancov rezortu MV SR,
tento rok bolo 18 registrovaných
pretekárov za maratón a 39 registrovaných pretekárov za polmaratón.
Umiestenie najlepších pretekárov za MV SR:
n v kategórií Maratón muži 1
miesto: Róbert Valièek – KEÚ PZ
Slov. ¼upèa
n v kategórií Maratón ženy 1
miesto: Marcela Kováøová – Akadémia PZ Bratislava
n v kategórií Polmaratón muži
1 miesto: Tomáš Kamas – PPÚ
KR PZ Košice
n v kategórií Polmaratón ženy
1 miesto: Denisa Kušnierová –
OKP KR PZ Trnava
Ing.Martina Kišidaiová
ŠKP Policajná škola Košice

5

OKTÓBER 2012

Automobilové opravovne MV SR a. s. pod novým vedením smerujú k zisku

Ján Packa: „Chce to systémové opatrenia na jednej aj druhej strane“
Havarijný technický stav objektu konštatovaný v závere
protokolu zo základnej kontroly BOZP vykonanej špecialistami ochrany práce – odborovými inšpektormi bezpeènosti práce Odborového zväzu polície v Slovenskej republike (ïalej len Protokol) je vedeniu KR PZ v Bratislave
známy a ako správca majetku štátu sa ho dlhodobo pokúša rieši.
Od 1. júla 2012 stojí na èele
akciovej spoloènosti Automobilové
opravovne MV SR bývalý policajný
prezident Ján Packa. Vo funkcii
predsedu predstavenstva a generálneho riadite¾a sa vrátil do rezortu a v budove AO MV na konci

Bratislavy sedí v kancelárii, vybavenej nábytkom asi ako dedinské
obvodné oddelenie VB v roku
1980. Hovorí, že kým opravovne
nedostane do zisku, nevidí dôvod,
aby mal inú, reprezentatívnejšiu
kanceláriu. Redakcia POLÍCIA ho
požiadala o rozhovor.
l Vás verejnosti predstavova netreba. Preèo práve opravovne?
Vie sa o mne, že autá sú mojím
celoživotným koníèkom, doma som
si ich robil vlastnými rukami a kým
som bol vo funkcii prezidenta, èasto som rozmýš¾al, že po odchode
by som rád robil nieèo v automobilovej službe. Dostal som príležitos.
Desiatky rokov som nielen ja, ale
mnohí ïalší nadávali na úroveò
služieb našej opravovne, bolo to
nieèo, èo stále nefungovalo. Beriem to ako výzvu urobi nieèo
lepšie. Ak v civile spo¾ahlivo fungujú autoservisy a dokonca dosahujú
aj nejaký zisk, tak to musí fungova
aj v podmienkach ministerstva
vnútra.
l AO MV SR však ako štátna
akciová spoloènos pôsobí, povedzme, vo zvláštnych podmienkach. Na jednej strane sa má
správa komerène, podnikate¾sky ako každá iná akciová spoloènos, na druhej strane jej štát
dáva mnohé obmedzenia, ktoré
v súkromnom sektore podnikate¾ské prostredie nepozná.
Máme stanovenú cenu za normohodinu na 15,10 eura. To nemá
nikto. Ja tomu hovorím cena za
nasvietenie. To tlaèilo spoloènos k
zemi, trestalo ju. Nízka cena znemožòuje rozvoj, núti k nízkym platom, za ktorú pracujú len nekvalitní
¾udia, ktorí výsledkami svoje práce
odrádzajú zákazníkov a spoloènos
má ešte menej peòazí. Bludný
kruh sa uzatvorí. Bratislava bola
toho názornou ukážkou, zo všetkých opravovní na Slovensku bola

tradiène najhoršia. Potrebovala
dôkladne prekopa.
l Neprešiel vás entuziazmus?
Vedel som, do èoho idem. Na
druhej strane, predchádzajúce vedenie pripravilo množstvo kvalitných koncepèných materiálov,
nedokázalo ich však v plnej miere
pretavi do praxe. Ak nie ste dostatoène tvrdí, lajdáci sa dokážu
uhnú, vykåznu.
l Má vôbec zmysel akciovka
vo vlastníctve štátu?
Keï vznikala, všetci spravili
všetko pre to, aby nebola, nikto to
nechcel. Každý kraj sa chcel hra
na svojom piesoèku a Bratislavu
už nechcel vôbec nikto, bola to príaž. Toto je však podnik, ktorý sa
živí zákazkami ministerstva vnútra,
dokáže produkova peniaze, pretože má obrovský okruh zákazníkov.
To je najcennejšia devíza tejto
akciovky. Treba sa len nauèi, že
pán policajt, pán zamestnanec rezortu je tu pán, ktorý nosí peniaze
na naše výplaty. Kvalitný vzah k
zákazníkovi je to prvé, èo sa musíme nauèi: robi autá rýchlo, lacno
a kvalitne. Dal som do toho svoje
meno, že akciovka bude fungova
a bude to špièkový servis.
l Problém je, že aj rezortné
autá sa opravujú kde–kade inde,
len nie u vás. Je ažké rozumie
tomu.
Od apríla minulého roka existuje zmluva medzi MV SR a AO MV
SR o tom, že rezortné vozidlá sa
budú opravova u nás. Je podpísaná ministrom, nikto ju nezrušil. Ale
èas referentov v Policajnom zbore
a na MV SR si robí, èo chce. Dodnes sem ešte nechodí èas vozidiel z Bratislavy a ani jedno auto z
Nitrianskeho kraja. Momentálne
ešte neprechádza cez nás asi tretina vozidiel a dve tretiny služieb.
Pochopím zvláštne zložky, ktoré
nesmú chodi do nášho servisu,
ale to neznamená, že budú chodi
kdeko¾vek a za akúko¾vek cenu.
Ministerstvo zriadilo túto akciovku,
aby celý servis rezortného autoparku bol pre rezort, tým aj pre štát
lacnejší a kvalitnejší. Naša opravovòa je teda povinná robi to, na
èo bola zriadená bez oh¾adu na typ
dopravného prostriedku. Keï niekto príde aj s lietadlom, tak zabezpeèíme jeho opravu. Užívate¾ dopravného prostriedku sa nemusí a
nemá stara o to, kde to bude. To
je naša staros. Chce to systémové opatrenia na jednej aj druhej
strane. Ak by na jednej strane nefungovali, nie je to systém a ministerstvo môže akciovku zruši. Policajt sa má stara o bezpeènos
obèanov a ministerstvo je tu na to,
aby mu zabezpeèilo všetky podmienky pre prácu. Za týmto úèelom zriadilo servisnú organizáciu,

tak sa toho držme. Samozrejme,
naša opravovòa nikdy nebude ma
dostatok prostriedkov na opravy
všetkých typov vozidiel, ktoré máme v rezorte. Ale vieme kvalifikovane zabezpeèi všetky opravy a
servis, ktorý nerobíme. A dovolím
si poveda, že aj lacnejšie, pretože
keï sa idem s niekým dohodnú,
že mu budem dodáva stovky vozidiel do opravy, tak tá cena musí
vyzera inak, ako keï mu z okresu
posunú pä áut. Náš dodávate¾
musí by lacnejší, ako je štandard,
èi už ide o opravy alebo servis a
doplnkové služby. V rozsahu objednávok je potenciálne naša
najväèšia sila.
l Zákazník, nech je z nášho
rezortu, zoh¾adòuje pri rozhodovaní sa viacero aspektov: Kvalitu služieb, cenu a v neposlednom rade aj vzdialenos od servisu. Pod¾a toho sa rozhoduje.
Bolo by neekonomické hna vozidlo 150 km len preto, aby ste
mu tu v Bratislave prezuli gumy.
Samozrejme. Najmä preto
spúšame od Nového roka opravovòu v Nitre. Stratí sa posledný
argument. A nehovorím len o opravách, ktoré nám unikajú rozhodnutím nejakých referentov. Idú sa
napríklad montova kamery a GPS
do 2 400 živých vozidiel. Postavil
som si hlavu. Preèo by to mal robi
niekto iný? Bude to robi naša
akciovka a firmy òou urèené, nie
opaène. To je pre nás zdroj financií, ktoré môžeme použi na
ïalší rozvoj.
l Kraje dos èasto zápasia s
nedostatkom prostriedkov na
opravy v rozpoète, spôsobuje to
sezónne vlny v poète objednávok. Autá kraje odstavujú, alebo
nechajú opravi len to najnutnejšie. A nezaplatia ani tie…
Áno, aj teraz koncom roka sme
v takom období. Dokonca aj medzi
krajmi sú ve¾ké a nepochopite¾né
rozdiely, trvale finanène poddimenzovaná je v tomto smere Banská Bystrica. naopak Žilina je bez
problémov, hoci majú približne
rovnaký poèet vozidiel. Nemá zmysel, je to aj spoloèensky neefektívne, aby teraz vozidlá stáli len preto, že nie je na opravy. Buï najchudobnejšie kraje dostanú nejaké
prostriedky navyše, alebo budeme
musie posúva splatnos faktúr.
Nie je to podnikate¾ský princíp, ale
je to lepšie, ako keby vozidlá stáli
neopravené. Podstatné je, aby
sme sa v tomto rezorte všetci nauèili aha za jeden povraz. V
prvom rad to platí u nás v opravovniach, ale aj v iných zložkách,
nemôže ís jedna proti druhej, spoloène zodpovedáme za hospodársky výsledok rezortu a kvalitu
služieb, ktoré poskytujeme obèanovi tohto štátu.
l Ste tu od 1. júla, hovoríte o
koncepèných zámeroch, o predstavách. Èo sa už podarilo?
Za dva mesiace bola bratislavská opravovòa prvýkrát vo svojej
histórii v zisku. Síce symbolickom,
ale bola, nemuseli na òu dopláca
ostatné opravovne. Prerozde¾ovanie hospodárskeho výsledku je
nezmysel, nemôže to tak fungova.

Ak sa nestane niè mimoriadne,
tento rok by sme chceli ako akciová spoloènos uzatvori s vyrovnaným hospodárskym výsledkom.
Nie je to samo sebou, Bratislavu
ako ekonomicky najslabší èlánok
sme ve¾mi dôkladne preorali – po
všetkých stránkach.
l Stále je však hlavný problém, aby ste mali dostatok objednávok? Ako ste reálne vyažení?
Urèite tento systém musí by dotiahnutý do konca. Moja predstava
je taká, že všetky opravy, celý servis v rezorte pôjde cez nás. Èo nebudeme vedie urobi sami z kapacitných alebo odborných dôvodov,
zabezpeèíme dodávate¾sky. Ministerstvo musí citlivejšie vníma, ako
ním zriadené zložky míòajú spoloèenské prostriedky na opravy a
servis, bolo by ve¾mi užitoèné
pozrie sa na to, aké peniaze sa tu
vyhadzujú pre súkromné servisy a
preèo sa tak deje, z akých pohnútok. V súèasnosti vieme urobi asi
70 percent objednávok, ideme na
jednu zmenu s vyaženosou od 50
do 70 percent. To chceme zmeni.
Dnes napríklad u nás vôbec nefunguje systém plánovaných opráv,
všetko beží spontánne, živelne.
Systém sa musí zmeni, budeme
ma aj zálohové vozidlá, kuriér pokazené auto prevezme, medzitým
bude zákazník jazdi na inom opravenom. Aby sme tvorili zisk, musíme ma dostatok objednávok, to je
základ.
l Èo ïalej?
Opravy rozèleníme do troch
okruhov. Prvý, jednoduchý typ sa
bude robi na poèkanie. Okrem
Bratislavy už tento model beží všade. Druhým typom sú nepojazdné
vozidlá. Tie odvezieme sami do
opravy. Stredné typy opráv, ktoré
nestihneme urobi do štyroch hodín
– tam sa ešte zvažujú variantné
riešenia. Viem si predstavi, že
tieto vozidlá sa budú sústreïova v
krajských sídlach a odtia¾ pôjdu kuriérnou službou k nám. Rozhodne
treba zmeni súèasný systém, keï
trebárs vyšetrovate¾ vozí auto hore
dole, ide pre papiere, pre objednávky, do servisu, potom domov,
potom zasa do servisu – policajt
ani štátny úradník nie je na to, aby
robil vodièa do servisu, je to naša
úloha. Zmeni treba aj celý súèasný administratívny systém. Rezort nabehol na SAP, opravovne
ho ešte nemajú., ale èoskoro bude.
Tak ako je zavedený pre ¾udí, tak
musí fungova aj pre vozidlá. Je
nezmysel, aby k nám priviezol auto èlovek, ktorý ho nemá zverené.
Iný, èo ho ani nevidí, vystaví objednávku, iný zasa zaplatí, ani nevie
za èo. Potom sa zistí, že sa neurobilo to alebo ono, zasa sa vybavuje nová objednávka a tak dookola.
A opravené auto odvezie zasa iný
èlovek, ktorý na òom nejazdí. Celý
tento systém treba zmeni, vozidlá
bude na krajoch prebera od priameho užívate¾a náš kuriér a vráti
ho opravené zasa do rúk priamemu užívate¾ovi. SAP bude kontrolova, ko¾ko a za èo sa platí. Dnes,
v terajšom systéme trvá vybavenie
objednávky tri týždne, keï sa zistia

ïalšie závady, èaká sa dva týždne
na ïalšiu doobjednávku. Pä týždòov na nieèo, èo môže by hotové
za tri dni? Keï to funguje inde, musí aj u nás. Od 1. januára spúšame SAP, školenia už bežia naplno,
všetko musí ís centralizovane.
l Vážnou finanènou i administratívnou záažou autoparku
sú náhradné diely a náplne. Tu
sa toèia najväèšie peniaze.
Máme asi 700 dodávate¾ov, ktorí nám poskytujú rôzne z¾avy – od
nuly po 40 percent. Nás ve¾mi zaažuje verejné súaženie, ve¾mi
nás znevýhodòuje voèi súkromnému sektoru. Na druhej strane, našou najväèšou výhodou je potenciál poètu objednávok, ktorý nás voèi menším zvýhodòuje pri všetkých
krokoch. To je priestor, kde sa dá
urobi výhodná cena.
l Èiže vidíte aj systémové
problémy?
V zákone o verejnom obstarávaní urèite áno, ale v podmienkach
nášho rezortu sú najväèšie chyby i
rezervy v ¾uïoch, v subjektívnom
rozhodovaní a v hraní sa na vlastnom piesoèku, èo potom náš rezort, teda tento štát stojí neúnosne
ve¾a peòazí. U nás si poriadok
spravíme, robíme ho aj s náhradnými dielmi, keï napríklad odmeòovanie zásobovaèov bolo nastavené na marže, ale nikoho nezaujímalo, že sa tak utvárali ležiaky v
zásobách. Dnes je zásobovaè motivovaný aj obrátkovosou zásob.
l Hociktorý kraj vám povie,
že si radšej mnoho vecí urobí
sám a niè ho to nestojí, vám by
musel zaplati.
To je fikcia. Aj pracovníci autoslužby na krajoch sú platení zo
štátneho rozpoètu. A mnohokrát –
v porovnaní s naším výkonom –
ve¾mi draho. To ale nebolí, lebo to
je zo štátneho? Cie¾om, zmyslom
existencie našej akciovky je šetri
prostriedky štátu, inak to nemá
zmysel. Okrem iných vecí sme prerobili celý systém odmeòovania,
hlavným kritériom je výkon, odvedená práca a kvalita. Nepotrebujeme mechanikov, ktorí si cez deò v
robote naberú dielce a veèer èo
veèer doma fuškujú. Dnes majú
naši ¾udia rozdiely v platoch až
dvojnásobné, dole je tabu¾a s výkonmi, tak všetci vidia, ako sú na
tom. Každý zamestnanec je odmeòovaním zavesený na výkon. Vrátane všetkých riadiacich pracovníkov a vedenia spoloènosti, teda aj
mòa.
l Ako vychádzate s odbormi?
Vítam každého odborára, ktorý
je pracant. Ak nerobí a len naahuje ruku, tak mi je jedno, èo je odborár alebo nie. Preto sme menili stanovy aj v tom zmysle, že vedenie
bude ma odmeny len zo zisku.
Dohoda s odbormi je jasná – ja im
musím zabezpeèi dostatok práce,
zodpovedajúce pracovné podmienky a oni urobia svoju prácu rýchlo
a kvalitne. To je základ pre tvorbu
zisku, pre dobré platy, pre nákup
dostatku špeciálnych pracovných
pomôcok a diagnostiky.
Zhováral sa Peter Ondera
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Košièania zaujali mladých i starých
Krajské riadite¾stvo Policajného zboru v Košiciach organizovalo dòa 28. septembra 2012 na
parkovisku pred OC GALÉRIA na
Toryskej ulici v Košiciach oslavy
„Dòa polície“. V rámci programu

osláv „kukláèi“ verejnosti predviedli svoje schopnosti pri zlaòovaní z vrtu¾níka èi zadržaní nebezpeèného páchate¾a, zlikvidovali teroristov a oslobodili rukojemníka.

mienkových predmetov. S ukážkami
svojej èinnosti a
techniky sa predstavil aj Hasièský a
záchranný zbor a
Rýchla zdravotná
služba. O dobrú
náladu poèas osláv
sa moderovaním
postaral
Boris
Šnajdár a hudobná
skupina Šèamba.
Jana Mesárová,
KR PZ Košice

V plnej výzbroji i výstroji sa
predstavila poriadková jednotka,
ktorá zasahovala proti „útoèiacim
výtržníkom“. Obdiv najmä medzi
demi si vyslúžili služobné psy a
umenie jazdcov na policajných
koòoch. Pyrotechnici KEÚ PZ Košice zlikvidovali na mieste nastražený výbušný systém. Deti si
mohli zajazdi na bicykloch na
dopravnom ihrisku pod doh¾adom
dopravných policajtov. Deom,
ktoré okrem jazdy absolvovali vedomostný test, policajti odovzdali
preukaz cyklistu. V blízkosti OC
Galéria bol pristavený obrnený
transportér, vodná striekaèka,
služobné zbrane a iná policajná
výzbroj. Prítomných zaujali aj pristavené veterány, „košické chrobáky“ a výstava „Lokomotívy trochu inak“. Na svoje si prišli najmä deti, pre
ktoré bolo pripravené množstvo
súaží,
atrakcií a upo-

Nesprávny odtieò nohavíc k rovnošate vz. 98 možno nie je tragédia, ale Kocúrkovo urèite!

Kauza nohavíc vz. 98 vstúpila do ïalšej fázy „Gategate“
Policajná rovnošata vz. 98 je akoby
zakliata. Najprv „ktosi“ na ministerstve zabudol, že už skonèila štvorroèná rámcová
dohoda a zásoby, ktoré vyprodukovala
ešte Odeva Lipany, beznádejne došli. Nohavice chýbali už aj pre novoprijatých policajtov. Potom sa typicky slovenským
tempom robila verejná súaž, trvala
neuverite¾ne dlho. To už mala celá historka právom oznaèenie „Gategate“. Koncom mája 2012 dorazila do centrálneho
skladu v Slovenskej ¼upèi prvá zásielka
od výrobcu RUTEX Drietoma, ale ešte
dos dlho trvalo, kým sa rovnošaty dostali
aj do výdajní, lebo… Na našom ministerstve to už tak chodí.
No a hlavný šok ešte len prišiel kvôli
odtieòu nohavíc, ktorý je vidite¾ne odlišný
od pôvodnej „šedozelenej“, aká k saku
patrí. Odvtedy sme sa pokúšali zisti, ako
je možné, že v dnešnej dobe môže by
problém ustráži takú triviálnos, ako je
odtieò šedozelenej farby, urèený èíselný
kódom pod¾a vzorkovníka farieb – presne
taký istým kódom, akým sa stanovil odtieò
ešte predchádzajúcemu výrobcovi????
Doteraz výrobca vyskladnil 16–tisíc nohavíc (po osem tisíc letných a zimných) a
800 sukní v inom odtieni, ako majú „staré“
nohavice.
Ani rozsiahle bádanie neprinieslo
odpoveï na otázku, preèo vlastne. Odborná komisia si v rámci výberového konania
na predloženej vzorke niè nevšimla, èíslo
odtieòa zodpovedalo zadaniu kritérií súa-

že a správnos farby potvrdila aj štátna
skúšobòa hneï v prvej fáze verejnej súaže pri predložení podkladov. Za týchto
okolností, dôvodia dnes kompetentní, sa
nedalo následne ani odstúpi od zmluvy,
ani niè… Skrátka: èíselný kód je správny,
to iba oko vidí iný odtieò… Výrobca je pritom rovnako bez viny – èo si rezort objednal, to dodal, niet mu èo vyèíta.
Ak by ste sa predsa len chceli pozrie
na problém ešte bližšie a preštudova si
trebárs spis výberového konania, tak vám
ho odbor verejného obstarávania nepožièia, lebo celý spis je na súde kvôli žalobe,
ktorú podal neúspešný uchádzaè v súaži
a bohvie, kedy sa vráti…
Záver: v zmysle rámcovej dohody má
výrobca okrem iných súèastí rovnošaty
vz. 98 doda ešte 58–tisíc kusov letných a
zimných nohavíc pre ženy i mužov, k tomu aj 3 200 sukní. Aký budú ma odtieò?
Znova sa spo¾ahneme na èíslo kódu
farby, alebo uprednostníme zdravý rozum,
logiku a vlastné oèi? Pod¾a vyjadrenia
istej zainteresovanej osoby bude zrejme
najlepšie, keï dodávate¾ dostane do rúk
jeden kus „starých“ nohavíc, s nimi bude
chodi po Európe a ukazova výrobcom látok: Aha, presne takýto odtieò šedozelenej potrebujem!
Èo doda? Je to Kocúrkovo. Ako už býva v našom rezorte zvykom, opä bez vinníka.
Peter Ondera

Pri príležitosti osláv Dòa polície sa uskutoènilo aj darovanie krvi.
Darova prišlo dobrovo¾ne 82 darcov (policajtov a zamestnancov
KRPZ, ORPZ Košice, OR PZ Košice okolie i poslucháèi SOŠ PZ Košice), aby takto prispeli k záchrane ¾udských životov, pretože zachraòujú životy a èasto sú pri tragédiách, kedy je ¾udská krv nenahradite¾ná.
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Motivácia pre Kaliòáka? Novelu výsluhových dôchodkov si pýta vyše 16–tisíc policajtov
Novela výsluhových dôchodkov rozprúdila búrlivú diskusiu, vyvolala množstvo pripomienok a má ve¾kú skupinu
odporcov. Väèšina aktívnych policajtov však, zdá sa,
zmenu podporuje. Výzvu na urýchlené prijatie opatrení k
stabilizácii osobitného úètu totiž pod¾a šéfa policajných
odborárov Miroslava Litvu podpísalo vyše 16–tisíc ¾udí. V
zbore pritom momentálne pôsobí nieèo vyše 21–tisíc policajtov.
„Výzvu podpísali najmä aktívni
policajti. Je tam síce aj nejaké
percento výsluhových dôchodcov, ale nezameriavali sme sa ažiskovo na nich,“ povedal Litva.
Podpísaní policajti vyzývajú
Roberta Kaliòáka, aby predložil
novelu zákona o osobitnom systéme sociálneho zabezpeèenia s
opatreniami, ktoré zabezpeèia
trvalú udržate¾nos systému.
„Výzvu odovzdáme ministrovi
na budúci týždeò,“ avizuje Litva.
Kaliòák pritom len pred nieko¾kými dòami pre náš portál priznal,
že stráca motiváciu novelu predloži.

Policajní odborári sa na rozdiel
od výsluhových dôchodcov stavajú k novele kladne už od zaèiatku.
Jej predstavitelia akceptujú aj
inak èasto kritizovaný 10–percentný stabilizaèný odvod, ktorý
sa má sta príjmom osobitného
úètu.
Podporu cíti aj Glváè
„Novela vychádza z analýz
stavu osobitného systému, tie
opatrenia nie sú príjemné, ale racionálne a bohužia¾ v súèasnej finanènej situácii nevyhnutné,“ hovorí policajný odborár.
Nový šéf Asociácie policajtov

vo výslužbe Eduard Pokorný výzvu Kaliòákovi zatia¾ komentova
nechcel. Èaká ho stretnutie s
predstavite¾mi odborov.
Istá forma podpory novely sa
èrtá pod¾a ministra obrany Martina Glváèa aj u vojakov. „Zatia¾ to
nie je v písomnej podobe, ale rokujeme ve¾mi konkrétne. Predpokladám, že do konca budúceho
týždòa by sme aj my mali by v
nejakej podpornej podobe,“ reagoval pre Aktuálne.sk. Pripustil,
že pozitívne hlasy nezastupujú
názor všetkých: „Ale minimálne
budeme ma prediskutované
všetky mechanizmy, aby sme to
mohli predloži,“ dodal.
Zväz vojakov sa k novele stavia od zaèiatku kriticky. Jeho šéf
Michal Bohunický už po predložení materiálu do pripomienkového
konania vyhlásil, že za navrhovanými opatreniami nie je žiadna
koncepcia, len zjavná snaha o
rýchle získanie prostriedkov.
„Zmeny by však mali by
koncepèné. Teraz dochádza k

znehodnocovaniu skôr priznaných nárokov. Veï len nevalorizácia výsluhových dôchodkov za
rok 2011, pripravované zdanenie
a stabilizaèný odvod z výsluhových dôchodkov znehodnocujú
výsluhové dôchodky o viac ako
30 percent,“ tvrdí.
Pod¾a viacerých výsluhových
dôchodcov je novela zmätoèná,
odvod retroaktívny a neprijate¾ný
zásah do nadobudnutého majetkového práva.
Väèšina z nich sa však vie
zhodnú na tom, aby policajti a
vojaci robili na výsluhový dôchodok dlhšie a pokia¾ ide o príjem
osobitného úètu, navrhujú odvod
z odchodného.
Potlesk nebude
„Komunikovali sme s výsluhovými dôchodcami, problém je v
tom, že sa zmena nedá urobi
bez toho, aby sme sa dotkli aj
existujúcich dôchodcov, a to nikto
z dotknutých skupín neprivíta s
potleskom,“ zhodnotil Litva.

Novela má za sebou búrlivé
pripomienkové konanie. Rezorty
vnútra a obrany naïalej vedú rokovania, nad nimi totiž visí hrozba
ministra financií Petra Kažimíra.
Ten zo zákona o dani z príjmu vypustil 19–percentné zdanenie
výsluhových dôchodkov, ale len
pod podmienkou, že novela systému sociálneho zabezpeèenia
bude pokraèova a prinesie stabilizáciu osobitných úètov. Tie sú
totiž v mínuse a treba ich dotova
zo štátneho rozpoètu.
„Majú nato èas do druhého èítania zákona o dani z príjmov, èo
je niekedy na prelome novembra
a decembra. Ak sa tak nestane,
budem plnou váhou iniciova, aby
sa do zákona o daní z príjmov
vrátila klauzula, na základe ktorej
by mohli by výsluhové dôchodky
zdaòované. Je to jediný nástroj,
aby som kolegov dotlaèil k systémovým krokom,“ zdôraznil Kažimír.
(aktualne.sk, 3. októbra)

Kažimír výsluhové dôchodky zatia¾ nezdaní, poèká na Kaliòákovu novelu
Vyše 32 miliónov roène. To¾ko malo do štátneho rozpoètu
prinies 19–percentné zdanenie výsluhových dôchodkov.
Hoci ho minister financií doposia¾ tvrdohlavo presadzoval
a s týmto návrhom prišiel aj na rokovanie vlády, napokon
zmenil názor a rozhodol sa svojim kolegom da èas na
zmenu systému.
Plán na zdanenie výsluhových
dôchodkov tak nateraz padol.
Hrozba však visí vo vzduchu naïalej. Ak ministri obrany a vnútra
novelu zákona o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov do
mesiaca neposunú ïalej v legislatívnom procese, zdanenie
výsluhových dôchodkov sa do zákona o dani vráti v parlamente
cez pozmeòujúci návrh.
„Dohodli sme sa s ministrom
financií, že máme èas na to, aby
sme spolu s ministorm vnútra
predložili náš návrh riešenia tejto
problematiky asi v tom duchu,
ako sme ho komunikovali so
zástupcami ozbrojených síl,“
vysvetlil šéf rezortu obrany Martin
Glváè.
Kažimír poèká, má však
podmienku
Ako dodal, minister financií zatia¾ upúša od zdanenia. „Ale len
pod podmienkou, že predložíme
vlastný návrh a upraceme svoje
sociálne systémy, ktoré sú v katastrofálnom stave. Definitívne sa
rozhodne v parlamente pri druhom èítaní, pokia¾ nebude v legislatívnom procese náš návrh,
ktorý budeme ma odkomunikovaný v rámci rezortov obrany a
vnútra,“ vyhlásil minister obrany.
Silové rezorty tak èaká nové kolo
rokovaní.
„Uveril som ministrom obrany
a vnútra, že v najbližších
týždòoch prídu s návrhom systémovej zmeny tak, aby sme zabezpeèili trvalú udržate¾nos osobitných úètov. Všetko je v ich rukách,“ vysvetlil svoje rozhodnutie
Kažimír.

Ak sa tak nestane, najneskôr v
druhom èítaní, teda na prelome
novembra a decembra by sa Kažimír k pôvodnej myšlienke vrátil.
Už vo štvrtok Kažimír zdôraznil, že sú to ministri obrany a
vnútra, ktorí majú v rukách celý
Prešovské Hypertesco na
Košickej ulici sa 20.septembra
stalo prvým miestom v rámci
tohto nákupného reazca, kde
Ministerstvo vnútra Slovenskej
re pub li ky
rozbie ha
celoslovenskú komunikaènú kampaò
Viete, èo teraz robí vaše diea?
Spoloènos Tesco Stores SR
sa v uplynulých týždòoch zaradila do skupiny tých, ktorí podporili spomínanú kampaò a poskytli bezplatne priestory na
prezentáciu aktuálnych tém. V
priebehu jednej hodiny znela z
rozhlasu v tomto nákupnom
centre v päminútových intervaloch krátka informácia viažuca
sa k javom, ktoré trápia našu
spoloènos – alkohol, drogy medzi mládežou, obchod s ¾uïmi…
Vo vstupnej èasti nákupného
centra si návštevníci prezreli výstavu prác stredoškolákov z
troch slovenských škôl úžitkového výtvarníctva s témami – alkohol, drogy, závislos na sociálnych sieach, obchod s ¾uïmi. Otázok zo strany obyvate¾ov
Prešova bolo mnoho. Fundovane na ne odpovedali pracovníci
košického Informaèného centra,
ktoré je jedným z pracovísk kan-

osobitný penzijný systém. Zmena
je tak pod¾a všetkého na ich pleciach.
„Budem oèakáva, že predstúpia s komplexnou novelou systému tak, aby sme zabezpeèili
dlhodobú udržate¾nos, ktorá je
k¾úèová. Dozrel èas na to, aby sa
uskutoènili zmeny aj vo výsluhových dôchodkoch, o tom som
presvedèený,“ vysvetlil vo štvrtok
minister financií.
Termín asi posunú
Novela zákona o sociálnom
zabezpeèení policajtov a vojakov
je prichystaná a má za sebou pricelárie ministra vnútra Slovenskej republiky.
Rodiny i jednotlivci odchádzali vèera z hypertesca nielen
s nákupom, ale tiež s brožúrami, v ktorých nájdu množstvo informácií o tom, kde h¾ada východiská pri vyvíjajúcej sa
závislosti svojich detí na alkohole, drogách èi ïalších látkach.
Zároveò sa dozvedeli, ako sa
nesta otrokom pri prípadnej
ceste do zahranièia za prácou.
Nie je vonkoncom náhoda,
že organizátori kampane – pracovníci Informaèného centra na
boj proti obchodovaniu s ¾uïmi
a prevenciu kriminality v Košiciach – rozhodli sa rozbehnú
sériu putovných výstav spojených s prezentáciou pod názvom Viete, èo teraz robí vaše
diea? práve v Prešove. V dlhodobých štatistikách vykazuje
práve tento región Slovenska
najviac obetí obchodovania s
¾uïmi. Mimochodom, takmer
každý druhý návštevník hypertesca, ktorého vèera oslovili organizátori kampane, v rozhovore uviedol, že je nezamestnaný,
viacerí sa priznali k skúsenosti s
prácou v zahranièí.
Naïa Šindlerová, Košice

Pouèná hodinka

pomienkové konanie. Pod¾a pôvodného plánu mala by úèinná
už od januára budúceho roka.
Glváè pripustil, že tento termín sa
pravdepodobne dodrža nepodarí. Pre negatívnu reakciu èasti
výsluhových dôchodcov a pravdepodobne aj množstvo zásadných pripomienok istý èas stála.
Minister vnútra Robert Kaliòák
pre Aktuálne.sk pripustil, že stráca motiváciu ju predloži.„Pod¾a
nášho názoru je novela jediná
šanca, ako systém do budúcna
stabilizova. Je to však možné iba
vtedy, keï budú všetci aha za
jeden povraz,“ povedal.
Najzásadnejšie zmeny Kaliòákovej novely sú výsluhový dôchodok až po 25 rokoch služby, desapercentný stabilizaèný odvod
na osobitný úèet pre výsluhových
dôchodcov do 62 rokov a odTohtoroèný Deò polície v Žiline sa konal tak povediac v
netradiènom èase. Po predchádzajúcich Dòoch polície, ktoré
sa vždy konali v letných mesiacoch na prelome mája a júna sa

chodné až po trinástich odpracovaných rokoch.
V hre je aj možnos, že sa vek
pre desapercentný odvod posunie smerom nadol. „Uvažuje sa o
hranici 55, 57, èi 62 rokov. Najprv
si však musíme vypoèíta, aký by
to malo dopad na osobitné úèty,“
povedal minister obrany. On sám
však favorizuje dnes navrhovanú
možnos.
Eximinister obrany ¼ubomír
Galko vidí v Kažimírovej hrozbe
zdanením výsluhových dôchodkov len hru na dobrého a zlého
policajta: „Ten “zlý„ je Kažimír,
ktorý chce akože vojakom vzia
viac. Ten “dobrý„ je Kaliòák, ktorý im chce vzia menej. Ten dobrý akože “zabojuje„ a ten zlý potom akože “ustúpi„,“ popísal nedávno Galko.
(28. 9. 2012, aktualne.sk)
Návštevníkom podujatia sa s
ukážkami svojej èinnosti okrem
policajtov predstavili aj vojaci 5.
pluku špeciálneho urèenia zo
Žiliny a príslušníci Záchrannej
brigády HaZZ zo Žiliny. Bonu-

Deò polície 2012 v Žiline
Bonusom v Žiline bol výsadok nitrianskych kukláèov
organizátor podujatia Krajské
riadite¾stvo PZ v Žiline rozhodlo
Deò polície usporiada v deò,
ktorý pripadá na sviatok všetkých ozbrojených zborov a zložiek a tým je sv. Michal, teda
29. september.
Záujem verejnosti o toto podujatie organizátora Krajské riadite¾stvo PZ v Žiline nesklamal.
Zaujímavý, dynamický, chví¾ami
až akèný program, množstvo
súaží pre deti všetkých vekových kategórií, technika, vystúpenie mažoretiek, detského súboru, kapely, ale aj ale aj pripravené obèerstvenie, èi darèeky
pre súažiace deti boli neodolate¾ným lákadlom.

som a prekvapením podujatia
bol nízky prelet vrtu¾níka MV SR
a výsadok troch policajtov z KR
PZ v Nitre, ktorí ako po minulé
roky nesklamali perfektným výkonom.
No a ohlasy verejnosti, snáï
za všetky vyberáme jeden. List
prišiel na Krajské riadite¾stvo PZ
v Žiline e–mailom a po skontaktovaní sa s jeho adresátkou,
ktorá súhlasí so zverejnením,
ho pripájame. (príloha)
Veríme, že ak o rok budeme
ma možnos Deò polície organizova opä nesklameme oèakávania svojich priaznivcov.
Jana Balogová
hovorkyòa KR PZ v Žiline
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Reforma výsluhových dôchodkov možno nebude. Kaliòák stráca motiváciu
Nad zmenou výsluhových dôchodkov visí v posledných dòoch
obrovský otáznik. Pre Aktuálne.sk to naznaèil jej predkladate¾,
minister vnútra Robert Kaliòák.
Jeho novela zákona o sociálnom
zabezpeèení policajtov a vojakov
mala vstúpi do platnosti už v januári, narazila však na prudký
odpor výsluhových dôchodcov aj
množstvo pripomienok viacerých
rezortov, èi generálnej prokuratúry.
„Pod¾a nášho názoru je novela
jediná šanca, ako systém do budúcna stabilizova. Je to však
možné iba vtedy, keï budú všetci
aha za jeden povraz. V opaènom prípade strácam motiváciu
zákon predloži,“ povedal pre
Aktuálne.sk minister.
Asociácia policajtov vo výslužbe na svojej stránke v správe zo
stretnutia s ministrom poukazuje
aj na ïalšie jeho vyjadrenie, a to,
že v prípade nezískania dostatoènej podpory k predmetným zákonom zo strany poberate¾ov sociálnych dávok z osobitného úètu
nepredloží predmetné novely vláde.
Zrúti sa systém?
Situácia je pritom pod¾a jeho
vyjadrení na stretnutí s predstavite¾mi asociácie kritická. Osobitné
úèty rezortov vnútra aj obrany sú
v mínuse a ten sa èasom má len
prehlbova. Z rozpoètu kapitoly
ministerstva vnútra dokáže Kaliòák pod¾a vyjadrenia pre asociáciu vykry deficit do konca vo-

lebného obdobia. „Zdôraznil, že
ak sa neprijmú systémové opatrenia, tak doterajší systém výsluhového zabezpeèenia sa v strednodobom horizonte zrúti,“ cituje
jeho vyjadrenie asociácia.
Na stretnutí mal minister naznaèi aj kompromisné riešenie.
Novinka – desapercentný stabilizaèný odvod, ktorý mal v novele
plati pre všetkých výsluhových
dôchodcov do 62 rokov – by sa
posunul len pre tých, ktorí ešte
nedosiahli 55 rokov veku.

Kaliòák je síce možno rozèarovaný negatívnymi reakciami, oprie sa však môže o policajných
odborárov.
Odborári zbierajú podpisy
Tí dokonca zaèali zbiera podpisy na podporu pripravenej novely. „My sme uverejnili výzvu,
kde robíme podpisovú akciu a v
tej výzve žiadame ministra, aby
urýchlene prijal opatrenia k stabilizácii úètu cestou novelizácie zákona,“ povedal šéf policajných
odborárov Miroslav Litva. Toto
považuje za systémové riešenie
aj pre budúcnos. „A nie iba zdaòovanie, ktoré nerieši problém
osobitného úètu a osobitného
systému sociálneho zabezpeèenia,“ vyhlásil.
Ako dodal, poh¾ad na túto
otázku musí by zodpovedajúci
realite a praxi. „Žiadame, aby to,

Spomienka
Dòa 31. októbra uplynie 14 rokov od tragickej smrti nášho kolegu, manžela a otca

mjr. Júliusa VAVÁKA
„Nezomrel som, lebo viem,
že budem ži stále
v srdciach tých,
ktorí ma milovali.“
Spomínajú manželka, deti a kolegovia zo SOŠ PZ Pezinok

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
SEPTEMBER 2012
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
60. ktorým sa vyhlasuje policajná akcia „Beta“
61. o zrušení rozkazu prezidenta Policajného zboru č.
27/2012 o vydaní Ročného plánu výkonnostných cieľov Policajného zboru a krajských riaditeľstiev Policajného zboru na rok
2012
62. ktorým sa vyhlasuje policajná akcia „Gama“
63. o vykonaní streleckej prípravy novoprijatých príslušníkov
Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
6. o zriadení pracovnej sku-

piny na vykonanie zmien organizačnej štruktúry úradu boja proti
organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru a úradu
boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru
65. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny úradu
boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru a
odboru ochranných služieb Prezídia policajného zboru
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
19. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 6/2010 o postupe
pri evidovaní vozidiel v znení
neskorších predpisov

èo bolo pripravené, bolo realizované bez oh¾adu na to, že sú tu
skupiny poberate¾ov, ktorí vidia
iba seba a nevidia stav financií a
budúcnos a nevnímajú, že financie v tomto štáte nie sú bezhranièné,“ zdôraznil.
Vývoj v oblasti osobitného
úètu je pod¾a Litvu nepriaznivý.
„Rastom poètu poberate¾ov dochádza k rastu schodku, potrebujeme prija opatrenia v zákone,
ktoré spomalia rast poètu poberate¾ov nastavia inak podmienky.“
Zdanenie dôchodkov ide na
vládu
Zatia¾ èo rezort vnútra váha,
ministerstvo financií od svojho
plánu presadi 19–percentné zdanenie výsluhových dôchodkov
oèividne neupustilo. Materiálom,
aj s týmto ustanovením, sa budú
už v piatok zaobera ministri na
rokovaní vlády a to aj napriek
rozporu s rezortom vnútra.
„To èo navrhujeme my, je to
neob¾úbené zdanenie výsluhových dôchodkov. Je jeden zo
spôsobov, ktoré máme v kompetencii my, ako rezort financií,“ vysvetlil minister financií Peter Kažimír.
Sú to ministri obrany a vnútra,
ktorí pod¾a neho majú v rukách
celý osobitný penzijný systém.
Ústavný zákon dôchodky
neuchráni
„Budem oèakáva, že predstúpia s komplexnou novelou systému tak, aby sme zabezpeèili
dlhodobú udržate¾nos, ktorá je
k¾úèová. Dozrel èas na to, aby sa
uskutoènili zmeny aj vo výsluhových dôchodkoch, o tom som
presvedèený,“ dodal Kažimír.
O ochranu dôchodkov ústavným zákonom sa pokúsili politici
zo strany Most – Híd. Argumentovali práve tým, že jedným z bodov konsolidaèného balíka vlády
je aj zdanenie výsluhových dôchodkov a preto sa nedá vylúèi,
že pri h¾adaní zdrojov aj budúce
vlády znova spomenú na dôchodky a na dôchodcov.
Sami návrh plánovali v druhom èítaní doplni aj o ustanovenie, na základe ktorého mali by
pred zdanením chránené výsluhové dôchodky nad 55 rokov veku poberate¾a.
V parlamente však neuspeli,
poslanci ich návrh vo štvrtok
stopli.
(Aktualne.sk, 28. 9. 2012)

Dve neozbrojené policajtky zahynuli pri stre¾be a granátovom
útoku v anglickom meste Manchester. Incident pravdepodobne v
Británii znovu oživí debatu, èi majú tamojší policajti nosi zbraò, píše agentúra Reuters. Policajné strážnièky Fiona Boneová (32) a Nicole Hughesová (23) sa dostali pod pa¾bu, keï ich pod falošnou zámienkou privolali na miesto, ktoré údajne vykradli vlamaèi.

H¾adaný zloèinec zastrelil v Británii dve policajtky
Britské policajné sily patria k malému poètu policajných zborov
na svete, ktorých príslušníci bežne nenosia zbraò. Polícia informovala, že dve pochôdzkarky, z ktorých jedna sa mala vydáva, zámerne vlákal do pasce Dale Cregan (29), podozrivý z dvojnásobnej
vraždy v meste. Cregan sa po stre¾be sám odovzdal do rúk polície
na policajnej stanici. Falošný telefonát o vlámaní má na svedomí
Cregan alebo jeho komplic, dodala polícia.
„Cregan do nich potom zaèal strie¾a a zabil ich,“ povedal policajný šéf v Manchestri. Dodal, že páchate¾ hodil na policajtky aj
granát. Jedna z policajtiek zomrela na mieste, ïalšia pod¾ahla zraneniam v nemocnici, oznámila polícia. Svedkovia hlásili, že z
miesta èinu poèuli viac ako desa výstrelov a explóziu.
(www.sme, 18. 9. 2012)

Ministerstvo vnútra dostane o 02–tisíc eur viac
Ministerstvo vnútra by malo
ma v budúcom roku k dispozícii
oproti schválenému rozpoètu na
tento rok o 402–tisíc eur viac.
Vyplýva to z návrhu zákona o
štátnom rozpoète na rok 2013,
ktorý dnes odsúhlasila vláda. Navýšenie pre rezort vnútra predstavuje medziroèný nárast len o
0,04 percenta.
Rezort pod¾a návrhu dostane
902,57 milióna eur, prièom prvý
návrh rozpoètu z augusta plánoval vyèleni približne 873,67 milióna eur, èo by znamenalo
medziroèný pokles o 3,16 percenta.
Na záchranné zložky, kam
patria hasièi a horská služba, má
ís na budúci rok o 2,6 milióna
eur viac, èo je medziroèný rozdiel
tri percentá. Výdavky na oblas
Ochrany verejného poriadku a
bezpeènosti, ktorá zahàòa políciu,
majú síce medziroène klesnú o
1,54 milióna eur, no viaceré rozpoètové zložky si polepšia. Napríklad na boj s organizovaným
zloèinom plánujú vyèleni o pri-

bližne 2,9 milióna eur viac. Viac
by mali dosta aj azylová politika
èi boj proti obchodovaniu s ¾uïmi.
Takmer 13 miliónov eur vyèlenili
na ochranu Schengenskeho priestoru.
Na verejnú správu v pôsobnosti rezortu vnútra plánujú
vyèleni na budúci rok 62,1 milióna eur, èo predstavuje medziroèný pokles o 652–tisíc eur.
Minister vnútra Robert Kaliòák
po rokovaní vlády uviedol, že
investícia do ochrany schengenskej hranice súvisí s oèakávanou kontrolou. „Slovensko èaká previerka Schengenského
priestoru podobne ako pred piatimi rokmi,“ ozrejmil. Pod¾a neho
musia preto do oblasti doplni zariadenia a techniku, èo sa rezort
aj zaviazal. To však nie je pre ministerstvo pod¾a Kaliòáka jediná
prioritná oblas, viaceré priority
sa týkajú polície, ale aj hasièov a
ostatných zložiek, ktoré sú súèasou rezortu vnútra.
(www.webnoviny.sk,10.10.2012)

Spomienka
S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým
kolegom a odborárom, že dòa 29. septembra 2012
vo veku 29 rokov nás navždy opustil

ppráp. Tomáš Leško

naposledy zaradený na PMJ, KR PZ Prešov,
vysunuté pracovisko Poprad.
Èes jeho pamiatke!
ZO OZP Poprad

OZNAM
Na Oddelení bezpeènosti
cestnej premávky a evidencií KDI
KR PZ v Bratislave so sídlom na
Kopèianskej
ulici
sa
od
01.11.2012 zmenia stránkové
hodiny.
Štvrtok bude z dôvodu potreby administratívneho spracovania prijatých žiadostí a ïalšieho
výkonu administratívnych èinností nestránkový deò.
Ïakujeme za pochopenie.
OKP KR PZ Bratislava

Smútoèné oznámenie
Dòa 16.09.2012 nás náhle, bez rozlúèky vo veku 42
rokov opustil náš kolega a èlen ZO OZP SR v Èadci

npor. Vladimír Chylík,

manžel a otec dvoch synov, naposledy služobné zaradený vo funkcii staršieho referenta na odbore kriminálnej polície OR PZ v Èadci.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Kolektív OR PZ Èadca
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