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Z tlaèovej besedy ministra vnútra R. Kaliòáka a ministra obrany M. Glváèa k novele zákona è. 328

Najväèšie nebezpeèenstvo 10–percentného odvodu z výsluhových dôchodkov je zažehnané
V pondelok 26. novembra 2012 na pravé poludnie sa v budove MV SR na Pribinovej ulici v Bratislave konala spoloèná tlaèová beseda ministrov vnútra a obrany Roberta
Kaliòáka a Martina Glváèa k návrhu novely zákona è. 328.
V úvodnom slove minister
vnútra potvrdil už medializované
návrhy opatrení, ktoré sa stávajú
súèasou návrhu novely. „A jediný
dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli,
že chceme, aby sme urobili urèité zmeny je, aby èi už výsluhoví
dôchodcovia, ktorí dnes na dôchodku sú, policajti, ktorí sú v
službe alebo tí, ktorí sa do služby
hlásia, mali garantovaný sociálny
systém, ktorý robí z tohto povolania povolanie o nieèo atraktívnejšie najmä preto, že služba v
ozbrojených zboroch je mimoriadne nároèná, mimoriadne nebezpeèná a samozrejme odzrkad¾uje, že na konci všetkých
problémov, ktoré v spoloènosti
sú, sú vždy aj zložky, ktoré musia

pomôc bez oh¾adu na to, do akého rizika prichádzajú.“
R. Kaliòák vysvetlil, preèo sa
aj osobitný úèet ministerstva
vnútra z nedávneho plusu rýchlo
dostal do straty, keï základnými
faktormi bol odchod troch tisíc policajtov v rozpätí dvoch rokov, ako
aj krátenie mzdových prostriedkov pre rezort, èo spôsobilo, že
vyše 1 500 policajných tabuliek
ostalo neobsadených. Narastali
teda výdavky a zmenšovali sa
príjmy do osobitného úètu. „Toto
spôsobilo vlastne zlom v tom systéme, tak ako bol nastavený, ktorý mal, ak si spomeniete, v roku
2010, keï som odchádzal, tak v
podstate bol v prebytku viac ako
miliardu starých slovenských ko-

rún. Keï som nastúpil, bol v strate viac ako 400 miliónov korún a
ten pôvodný plán, ktorý bol na
úrovni 42 miliónov eur na celý

tento rok, to znamená viac ako
1,2 miliardy v strate starých slovenských korún, sa podarilo eliminova na 24 miliónov. To zna-

mená, že prakticky osemnás miliónov sme urobili úsporu ešte v
tomto roku, èo sa prejavilo najmä
(Pokraèovanie na strane 2)

Ministri vnútra a obrany spoločne vystúpili pred novinármi s návrhom novely zákona č. 328

Hovoríme s predsedom Odborového zväzu polície v SR

M. Litva: Prajem všetkým ve¾a výdrže a energie na prekonávanie problémov v roku 2013
hových dôchodcov, ktorí odišli už
po 15 rokoch služby a tých, ktorí
slúžili celý svoj produktívny vek.
Myslím si, že povinnosou spoloènosti je postara sa preodvod sa nebude uplatòova. Bu- dovšetkým o skupinu dôchodcov
dú ma takú istú valorizáciu, ako v poproduktívnom veku. U ¾udí v
civilní dôchodcovia, teda formou produktívnom veku je úlohou
pevnej sumy urèenej Sociálnou výsluhového dôchodku kompenpoisovòou, nie percentuálne ako zova znevýhodnenie našich ¾udí
doteraz, avšak táto suma bude na trhu práce. Môžeme o tom
zoh¾adòova poèet odslúžených diskutova, ale ak si niekto myslí,
rokov. Navrhnutý systém považu- že je po 15 rokoch služby zodrajem z tohto poh¾adu za spravodli- tý, tak nech skúsi to isté obdobie
vý a do bodky plní ve¾mi nahlas robi trebárs lesného robotníka a
vyslovovanú požiadavku našich nech potom posúdi svoje pocity.
l Dovo¾te ešte osobnú otázvýsluhových dôchodcov.
l Vy ste však boli zástan- ku: máte za sebou pracovne
com návrhu, aby sa valorizácia ve¾mi nároèné mesiace. Te dôchodkov vždy viazala na va - rajšie pocity?
Samozrejme, som rád, že sme
lorizáciu platov.
Áno, nepodarilo sa to presadi ten problém dotiahli do konca.
pre rozporné stanoviská zaintere- Nevítal som žiadne zmeny s rasovaných. Nepovažujem to za ro- dosou, celá novela je vlastne
zumné, ale je zbytoèné o tom te- nutné zlo. Som však životný rearaz diskutova, je to jedno z rizík lista, poznáme situáciu tohto štádo budúcna, že ak sa nebudú va- tu, aj situáciu nášho osobitného
lorizova platy, ale dôchodky áno, úètu, vieme, aký je vývoj dåžky
prispeje to k znovuotvoreniu nož- služby policajtov. Mojou snahou
níc medzi príjmami a výdavkami bolo urobi maximum pre udržanie nášho systému sociálneho
na osobitnom úète.
l Dodatoène: ako osobne zabezpeèenia. Udrža systém
vnímate návrh na 10–percentný bez zmien v situácii, do akej sa
stabilizaèný odvod? Vzbudil dostal osobitný úèet a kam by
ve¾mi negatívne reakcie tých, smeroval pri zachovaní doterajšieho modelu, bolo nereálne,
ktorých sa mal dotýka.
Mám
dostatoèný
Èo sa týka návrhu na 10–per- nemožné.
centný odvod, rozlišujem výslu - preh¾ad o dôchodkových systé-

Blíži sa koniec roka, uplynulé týždne boli plné dôležitých
udalostí, vrcholili najmä prípravy návrhu novely zákona è.
328. Oslovili sme predsedu OZP v SR Miroslava Litvu.
l Pán predseda, predchádzajúci rozhovor sme robili 15.
novembra, je publikovaný na
webe i v novembrovom vydaní
POLÍCIE. Dnes je 5. december,
medzitým sa udiali rozhodujúce momenty vývoja novely zá kona è. 328. Dòa 26. novembra
sa uskutoènila spoloèná tlaèová beseda ministrov vnútra a
obrany, kde vrcholní predstavitelia týchto rezortov potvrdili
dohodu na k¾úèových bodoch
zmien. Pritom do poslednej
chvíle boli niektoré body otvorené a nemohli sme predpokla da výsledok rokovaní medzi
ministrami silových zložiek a
ministrom financií… Skúsme
aspoò niektoré body z návr hu…. napríklad vek odchodu
do dôchodku.
V novele nie je predmetom
riešenia. Bez zmeny.
l Ve¾a diskusií bolo o valorizácii dôchodkov a uvažovanom 10–percentnom stabili zaènom odvode pre výsluho vých dôchodcov, ktorí ešte ne dosiahli riadny dôchodkový
vek.
Napokon bolo vyhovené po žiadavke dôchodcov, stabilizaèný

moch v zahranièí a keïže Slovensko nežije mimo Európy, èasom by sme sa mali stretnú v nejakom spoloènom bode v
príjmoch, ale aj vo výdavkoch. Èiže zmeny som nevítal, ale robil
som všetko preto, aby dopady na
¾udí boli èo najmenej bolestné.

Pre nás bol 10–percentný stabilizaèný odvod prijate¾nejšie zlo,
ako zdanenie a zdravotné odvody. To bol najväèší problém. Teraz verím v to, že zásadné
opatrenia budú ma stabilizujúci
úèinok a na prípadné dolaïova(Pokraèovanie na strane 3)

Za október hlási Eurostat najvyššiu
mieru nezamestnanosti
Nezamestnanos v eurozóne v októbri vzrástla a aktuálne dosahuje 11,7 percenta. Správu zverejnil Eurostat. Miera nezamestnanosti medzimesaène vzrástla o jednu desatinu percenta. Je tak najvyššia od roku 1995, kedy ju štatistický úrad so sídlom v Luxemburgu zaèal monitorova.
Úrad zverejnil aj správu o inflácii – tá naopak spomalila na 2,2
percentá, èo je najmenšia miera za posledné dva roky.
Nezamestnanos v celej dvadsasedmièke je na úrovni 10,7
percenta, prièom medzimesaène takisto vzrástla o jednu desatinu
percenta. Najnižšiu nezamestnanos hlásia z Rakúska (4,3 percenta), Luxemburska (5,1 percenta), Nemecka (5,4 percenta) a
Holandska (5,5 percenta).
Naopak, najväèšia miera nezamestnanosti je pozorovaná v Španielsku (26,2 percenta), Grécku (25,4 percenta – toto je však
údaj ešte z augusta) a Portugalsku (16,3 percenta). Slovensko
so štrnáspercentnou mierou nezamestnanosti skonèilo v
rebríèku šieste za Írskom a Lotyšskom.
Medziroène nezamestnaných najviac ubudlo v Pobaltí – v
Estónsku, Litve a v Lotyšsku. Opaèný trend, teda nárast neza mestnanosti hlásili z Grécka, Cypru, Španielska a Portugalska.
(hnonline.sk, 30.11.2012)
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Najväèšie nebezpeèenstvo 10–percentného odvodu z výsluhových dôchodkov je zažehnané

(Pokraèovanie zo strany 1)
ktorá príde po nás, nemusela ten- dy odišlo 1 800, sami uznáte, že
je to obrovský rozdiel.
tým, že sme mohli od niektorých to systém upravova.“
Slova sa ujal aj minister obraRobert Kaliòák v závere svojopatrení, ktoré boli tvrdé, upusti,
pretože ten vývoj zaèal by lepší ho vystúpenia poïakoval všet- ny Martin Glváè, ktorý pripomeaj opatreniami, ktoré boli vo vza- kým, ktorí sa zúèastòovali viac- nul, že na ministerstve financií vyhu do vnútra samotného rezortu.“ mesaèných diskusií o koneènej rátali schodok v osobitnom úète
podobe a prispeli k tvorbe nove- vojakov za najbližších 30 rokov
Najmladší policajti strácajú
Dlhodobá stabilizácia úètov si ly. Novela pod¾a jeho slov utvára na 500 miliónov eur. „A to znapod¾a jeho slov vyžiadala prijatie predpoklady, aby sa povolanie mená, že možno už o tri roky by
opatrení, ktoré sú súèasou návr- policajta a vojaka stalo celoži- sme tento systém nevedeli
hu novely zákona è 328, je to votným povolaním. Za ve¾mi pozi- udrža. Preto by som chcel oceni
predåženie èasu služby po vznik tívny prvok oznaèil fakt, že v roku aj postoj náèelníka Generálneho
štábu, ktorý absolvoval s
nároku na výsluhový
ministrom vnútra množdôchodok z 15 na 25
stvo stretnutí èi už so starokov a zvýšenie poistrobnými a výsluhovými
ného pre aktívnych podôchodcami, s aktívnymi
licajtov o ïalšie 2 pervojakmi a môžem tu na
centá a o 3 percentá
tejto pôde poveda, že
pre zamestnávate¾a, èo
tento návrh má podporu
všetko utvára predpoOzbrojených síl Slovenklady pre zastabilizovaskej republiky,“ uviedol.
nie úètu aj bez uvažoNový systém výpoètu
vaného 10–percentnéK novinárskej otázke
ho odvodu z policajna tému valorizácie dôných dôchodkov. Michodkov minister vnútra
nister potvrdil aj prepotvrdil, že nový systém
chodový roèný mechabude fungova podobne
nizmus pre policajtov,
ako v civilnom sektore,
ktorí ešte nemajú oddôchodky sa budú zvyšoslúžených 15 rokov.
va pod¾a stanoveného
Novela zákona tak nakoeficientu nie percentaplno zasiahne len polimi, ale o pevnú sumu,
cajtov, ktorí majú odstanovenú v závislosti od
slúžených menej ako 5
poètu odslúžených rokov,
rokov. Doba, potrebná
R. Kaliňák: Valorizácia dôchodkov bude fungoaby sa tak zmiernili skrivať ako v civilnom sektore
na vznik výsluhového
vodlivosti, ktoré doterajší
príspevku sa predlžuje
systém utváral.
z piatich na trinás roPo ukonèení tlaèovej besedy
kov trvania služobného pomeru a 2012 bola odchodovos policajtov
výpoèet príspevku sa znižuje z výrazne nižšia ako v rokoch novinári sústredili na prítomnos
13,5–násobku platu na 9–náso- predchádzajúcich, èo tiež napo - predsedu OZP v SR Miroslava
bok mesaèného služobného pla- mohlo zníženiu nákladov z oso- Litvu, ktorý pre médiá potvrdil, že
bitného úètu. „V roku 2012 odišlo OZP v SR súèasný návrh podpotu.
Tieto opatrenia by pod¾a slov do dôchodku najmenší poèet po- ruje, zdôraznil však, že hneï
ministra Kaliòáka mali da ga- licajtov za posledných desa ro- ïalším krokom musí by zakotveranciu stabilizácie úètu na najbliž- kov, na úrovni zhruba 550.“ Keï nie takých princípov kariérneho
ších 50 rokov, „aby žiadna vláda, to porovnáme s rokom 2011, ke- postupu do zákona o štátnej služ-

be policajtov, ktoré by garantovali
kariérny postup policajta po celých 25 rokov služby. Miroslav Litva tiež podèiarkol, že dôchodky
policajtov sa každoroène valorizovali, avšak platy policajtov stoja už tretí rok. Kým policajné dô-

a konkrétne v roku 2011 len 22
rokov služby.
Na otázku o predpokladanej
úèinnosti novely zákona è. 328
Miroslav Litva potvrdil, že návrh
novely je fakticky hotový a odsúhlasený všetkými zainteresovaný-

M. Glváč: Tento návrh má podporu Ozbrojených síl SR
chodky sa v roku 2010 valorizovali o 2,3 %, v roku 2011 o 2,1 %
a pre rok 2012 bola plánovaná
valorizácia dôchodkov o 3,05 %,
platy aj v absolútnej výške klesali. Preto bolo potrebné previaza
valorizáciu dôchodkov na valorizáciu platov. Situáciu na osobitnom úète v uplynulých rokoch
pod¾a jeho slov zhoršovala najmä
výrazne zvýšená odchodovos,
keï ešte v roku 2010 odchádzali
policajti po 25,2 rokoch služby (v
priemere za posledných desa rokov), ale v posledných piatich rokoch už bol priemer len 24,9 roka

mi stranami, má súhlas ministerstva financií, ïalší postup novely
v legislatívnom procese teda bude urèova vláda a parlament.
Reálne možno predpoklada
úèinnos od 1. apríla alebo 1. mája 2013. Predseda OZP zdôraznil, že je v záujme všetkých,
aby novela nadobudla platnos a
úèinnos èo najskôr, pretože strata na osobitnom úète sa každým
mesiacom predlžuje. Posledné
rozhodujúce slovo potom bude
ma prezident republiky.
Peter Ondera
Snímky autor

Krásne a pokojné vianoèné sviatky, do nového roka 2013 ve¾a síl a odhodlania…
Ani nie po dvoch rokoch nastalo obdobie, keï sa opä stretávame a ja verím, že sa nám podarí
nadviaza na všetko dobré, èo sme poèas našej minulej spolupráce naštartovali. A to aj napriek tomu, že situácia, v ktorej sa nielen náš rezort, ale celá spoloènos nachádza, je omnoho nároènejšia
a ažšia, než tomu bolo v roku 2010. Pred nami je ve¾a zásadných reforiem, mnoho pracovných výziev a aj zmien, ktoré potrebujeme spoloène naplni, aby sme postavenie Policajného zboru zlepšili
a systémovo stabilizovali. To všetko si bude vyžadova zaangažovanos nás všetkých, ale aj znaènú
dávku trpezlivosti, kým sa dostavia prvé, a dúfam, že trvalé výsledky.
Zároveò mi dovo¾te poïakova sa touto cestou všetkým príslušníkom Policajného zboru za celo roènú prácu. Vážim si Vaše každodenné plnenie služobných povinností, ako aj každý prejav odvahy
a statoènosti, ktoré preukazujete pri výkone Vášho nároèného povolania.
Prajem Vám a Vašim rodinám krásne a pokojné vianoèné sviatky, do nového roka 2013 ve¾a síl
a odhodlania a èo najmenej naliehavých prípadov.
Robert Kaliòák
podpredseda vlády a minister vnútra SR
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M. Litva: Prajem všetkým ve¾a výdrže a energie na prekonávanie problémov v roku 2013
(Pokraèovanie zo strany 1)

nie azda bude priestor formou
diskusie niekedy v roku 2017 èi
2018, kedy má konèi systém
pevných dávok v Sociálnej poisovni.
l Sme na prahu roka 2013.
Nosné témy optikou odborového predáka?
Jasne stanovené princípy kariérneho postupu a riešenie ve¾mi
akútnych mzdových problémoch
našich zamestnancov vo verejnej
a štátnej službe. Potrebujeme
utvori všetky predpoklady pre
stabilizáciu ¾udí v polícii i v rezorte ako takom. Nebude to jednoduchý rok, pretože vieme, ako
je na tom rezort s financiami, ale
keï vidím, èo robia naši kolegovia v školstve, tak tvrdím a opa-

kujem, že naši zamestnanci vo
verejnej a štátnej službe majú na
zvýšenie miezd rovnaké právo.

l Vaše prianie pred sviatkami?
Chcem poïakova odborárom

i ostatným pracovníkom, ktorí nás
chápali a pomáhali nám v tomto
ve¾mi ažkom roku. Teraz zaèína

ïalšie ažké kolo kolektívneho vyjednávania komplikované v súvislosti so zavádzaním programu
ESO. Chcem všetkým poïakova
za pochopenie, popria hodne
zdravia, šastia, spokojné prežitie
vianoèných sviatkov. Zdá sa, že
ten záver roka predsa len priniesol našim ¾uïom aj vo¾aèo pod
stromèek, aj kus spravodlivosti. V
novom roku 2013 prajem všetkým ve¾a výdrže a energie na
prekonávanie problémov, ktoré
nás v budúcom roku zjavne èakajú. Prial by som si, aby ¾udia viac
vnímali aj svet okolo seba, aby
vnímali, ako žijú iní ¾udia a nevideli len sami seba.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímky autor

Upozornenie
Uzávierka budúceho èísla je 14. januára 2013
Redakcia

Medzinárodné odborné podujatie na SOŠ PZ Košice

Vzdelávanie príslušníkov
služby hraniènej polície

Stredná odborná škola Policajného zboru Košice organizovala v
dòoch 13.– 14. novembra 2012 medzinárodné odborné podujatie
„Vzdelávanie príslušníkov služby hraniènej polície – Uplatòovanie spoloèných uèebných osnov (“CCC„) vo výuèbe“.

Tlačovú besedu si prišli vypočuť aj predseda OZP v SR M. Litva a podpredseda Ladislav Gračík.
M. Litvu po jej skončení obkľúčili novinári

Do života vstupuje nové nariadenie MV SR o zdravotnej starostlivosti

Celoslovenská konferencia zdravotníckych
pracovníkov MV SR – MEDICON 2012
Celoslovenská konferencia
zdravotníckych pracovníkov MV
SR – MEDICON 2012 sa uskutoènila v Kúpe¾no – rehabilitaènom ústave Bystrá v Liptovskom
Jáne v dòoch 23.11– 24.11.2012
za úèasti služobných lekárov Nemocnice sv. Michala, a.s., lekárov Hasièského a záchranného
zboru, 65 zmluvných lekárov Ministerstva vnútra SR a lekárov a
odborných pracovníkov odboru
zdravotníctva SPSÈOÚ MV SR.
Cie¾om konferencie bolo zhodnotenie úrovne a spôsobu posky tovania zdravotnej starostlivosti v
rezorte MV SR za uplynulé obdo bie a oboznámenie prítomných s
prípravou koncepcie zdravotného
zabezpeèenia v rezorte MV SR.
Zdravotnícke špecifiká
Prvý deò konferencie boli
prednášky rozdelené do dvoch
tematických okruhov: zdravotná
starostlivos poskytovaná vše obecnými lekármi v rezorte MV
SR, doèasná neschopnos, chorobnos a úrazovos príslušníkov
Policajného zboru, problematika
oèkovania, pracovného prostredia, preventívnych prehliadok.
Druhou odbornou témou boli

respiraèné a gastroenterologické
ochorenia v ambulancii praktického lekára. Prezentácia poradcu
prezidenta Slovenskej lekárskej
komory MUDr. V. Balogha bola
zameraná na spoluprácu Slovenskej lekárskej komory a lekárov prvého kontaktu a oboznámenie zúèastnených s problematikou aktuálnej situácie v zdravotníctve. Prednášky obsahovali
množstvo odborných informácií a
boli prezentované zaujímavou
formou.
Zefektívnenie prevencie
Úvod druhého dòa patril problematike lekárskej posudkovej
èinnosti v MV SR. Ïalej nasledo vali prednášky zamerané na no vinky v zdravotníckej legislatíve a
hlavný lekár MV SR oboznámil
prítomných s obsahom nového
nariadenia MV SR o podrobnostiach poskytovania zdravotnej
starostlivosti a špecifickej zdravotnej starostlivosti v Policajnom
zbore a v Hasièskom a záchrannom zbore. (publikované vo
Vestníku MV SR è. 86, zverejne ný aj na intranetovej stránke OZP
v SR – pozn.red.)
O aktuálnych problémoch v

zabezpeèení zdravotnej starostlivosti v Ozbrojených silách SR informoval prítomných hlavný lekár
ozbrojených síl SR plk. MUDr.
Vladimír Lengvarský, MPH. Za
zdravotnú službu Zboru väzenskej a justiènej stráže pozdravila rokovanie riadite¾ka odboru
zdravotníctva MUDr. Alžbeta Baèíková.
V bohatej diskusii sa prítomní
vyjadrovali k mnohým problémom
v oblasti zdravotného zabezpeèenia, všeobecní lekári rezortu apelovali najmä na zefektívnenie systému preventívnych prehliadok,
aby sa tieto vykonávali v priebehu celého roka, nie masovo v jeho závere. Veríme, že práve ministrom vnútra èerstvo podpísané
už spomenuté nariadenie prispeje k požadovanému zefektívneniu
systému prevencie v rezortu MV
SR.
plk. MUDr. Mária Gvozdjaková,
MPH,
riadite¾ka odboru zdravotníctva
SPSÈOÚ MV SR
(medzititulky redakcia)

Cie¾om podujatia bolo vytvori priestor pre vzájomnú výmenu skúseností a získanie podnetov od pedagógov policajných škôl v
schengenskom priestore zabezpeèujúcich vzdelávanie policajtov služby hraniènej polície. Zámerom bolo upriami pozornos na prijaté
opatrenia s cie¾om zabezpeèi efektívnos výuèby – používané formy,
metódy, prostriedky, inovatívne prvky a spoluprácu s výkonnými
útvarmi.
Úèas na tomto podujatí prijali zástupcovia z policajných vzdelávacích inštitúcii zo Slovenskej republiky, Èeskej republiky, Ukrajiny, Maïarska, Rumunskej republiky, Po¾skej republiky, Chorvátskej republiky a Moldavskej republiky.
V súlade s programom sa na odbornom zabezpeèení podujatia podie¾ali útvary Úradu hraniènej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a to konkrétne – Útvar policajného zaistenia pre cudzincov
v Seèovciach, Riadite¾stvo hraniènej polície Sobrance a Oddelenie
hraniènej kontroly PZ Vyšné Nemecké. Svoju èinnos prezentoval Odbor vnútornej kontroly a inšpekcie finanèného riadite¾stva SR poboèka Košice a Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP P
PZ.
SOŠ PZ Košice
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Kolujúce maily sú plné neprávd a nepresností!
Keï príde reè na platy, v akejko¾vek spoloènosti môžete
predpoklada, že diskusia bude dlhá, búrlivá a urèite nepovedie k nijakému záveru, tobôž nie k zhode diskutérov.
Presne v intenciách tohto
predpokladu sú aj akéko¾vek
diskusie o policajných platoch – u
nás, v Európe èi v USA, o tzv.
rozvojových krajinách ani nehovoriac. Podobne je to pri porovnávaní povinnej dåžky služby a
výšky policajných dôchodkov,
ako i podmienok na ich dosiahnutie. Priam periodicky v mailoch
kolujú rôzne „porovnávaèky“, ktoré sa tvária hodnoverne, pri
bližšom poh¾ade však èasto bývajú plné neprávd i poloprávd. A
súdny èlovek sa musí zamyslie:
naèo je vlastne dobré púšanie
takýchto „zaruèených“ informácií?
Aby sme si uvedomili svoje
miesto vo svete? Je ich cie¾om
naštva našich policajtov, poníži,
vohna do depresie, alebo pozitívne motivova?
Západ je stále vpredu
ažko poveda. Pri súèasnej
nevyrovnanosti ekonomík EÚ – aj
vo vzahu k „zvyšku sveta“ – akéko¾vek èísla nemajú reálnu výpovednú hodnotu, pretože v každej
krajine – napriek jednotnej mene
– je úplne iná skladba spotrebného koša, životných nákladov, daní a odvodov… Ak je napríklad
pre našinca dôchodok vo výške
2–tisíc eur šokujúci a úžasný, v
inej krajine nemusí užívate¾ takéhoto dôchodku až tak skáka od
radosti, keï napríklad zaplatí 800
alebo 1 000 eur za bývanie a
služby s ním spojené…Skrátka,
objektívne sa nedá porovna
prakticky niè. Staèí sa preklika
webom: policajné platy v USA sa
pohybujú v rozpätí od 50– do
80–tisíc dolárov roène. Vo Ve¾kej
Británii je rozpätie cca od 25– do
50–tisíc libier s priemerom 40–tisíc libier, v Nemecku (v èistom) je

plat policajta od 930 po 3 800 eur
mesaène, dobre sú na tom tiež v
Belgicku a v severských krajinách…
Iná situácia
V krajinách bývalého východného bloku je úplne iná situácia. V Po¾sku majú policajti len
od 3 500 po 6 000 dolárov roène.
V Bulharsku je pod¾a odborových
údajov mesaèný plat policajta
okolo 300 eur mesaène, v Bosne
a Hercegovine, v Srbsku a v
Èiernej Hore okolo 400 eur, v
Grécku èi v Španielsku 1 300 eur,
v Èesku okolo 33–tisíc èeských
korún (prièom Èesi sa po zásahoch vlády vrátili so svojou priemerkou o štyri roky dozadu a tisíce z nich museli odís…)
Skrátka, rozdiely sú èasto
markantné, o nejakom zbližovaní

v Európe zatia¾ nemožno hovori.
A to si ešte nie vždy uvedomíme,
že pojem „priemerná mzda“ je
ve¾mi klamlivý, pretože zahàòa
ve¾ké štatistické rozdiely medzi
dolnou a hornou hranicou príjmu
a poètom ich poberate¾ov. Štatistický medián sa akosi menej
používa, hoci je ove¾a objektívnejší. Preto aj dve tretiny slovenských zamestnancov zarábajú
menej ako je oficiálny priemer,
väèšina dôchodcov má menej
ako je priemerný slovenský dôchodok a väèšina policajtov u nás
slúži za menej ako tisíc eur v hrubom, hoci slovenská priemerná
policajná mzda je relatívne vysoko nad celkovým priemerom príjmov zamestnancov v SR… Kam
teda vedú podobné porovnávania?
Druhé zamestnanie?
Keï už sa pokúsime o akéko¾vek porovnanie, ve¾mi nahrubo môžeme poveda, že policajt v
krajinách vyspelej Európy zarába
o 30 až 80 percent viac, ako je
priemerná mzda v danom štáte.

V Madride protestovali tisícky policajtov
Asi 8000 španielskych policajtov protestovalo dnes v uliciach Madridu proti plánom na
päpercentné zníženie ich platov
a proti zrušeniu vianoèných
odmien. Ako informovala agentúra DPA, okrem policajtov, ktorí
slúžia v Madride, sa na protestnej
akcii zúèastnili aj policajti a príslušníci národnej gardy z iných
miest Španielska.
Demonštráciu do Madridu zvolal odborový zväz a pod¾a jeho
odhadov sa na nej zúèastnilo asi
11.000 ¾udí. Polícia, ktorá dohlia dala na bezpeènos, informovala
o 8 000 demonštrantoch. Cie¾om
akcie, ako uviedol odborársky
predák José María Sánchez
Fornet, je odkáza vláde, že „po licajtovi, ktorý žije ïaleko od do mova a mesaène zarába 1 300
eur a z toho má uživi celú rodinu, nemôže zobra pä percent zo
mzdy“.
Upozornil ïalej, že políciu v

Španielsku každý rok opustí
1500–2000 policajtov a o vo¾né
miesta má záujem roène v priemere 125 uchádzaèov. Nové škrty vo financovaní polície pod¾a

Sáncheza Forneta neohrozia len
sociálne istoty policajtov, ale aj
bezpeènos obèanov.
(www.topky.sk, 18. 11.2012)

Iná je, ako sme už povedali,
situácia v krajinách východnej
Európy a na Balkáne. Kým krajiny V 4 sú na tom (okrem Po¾ska)

zákona nesmú štrajkova, ich protesty je však poèu i vidie, hoci
práve oni majú udrža verejný poriadok a sú prví na rane extrémis-

relatívne rovnako, policajti tu tiež
zarábajú o 20–30 percent viac

tických nespokojencov z radov
naštvatej verejnosti.
Aký je motív?
Zdá sa, že pre zorientovanie
sa, uvedomenie si reality a
svojho miesta na zemeguli sú èoraz dôležitejšie pravdivé a presné
informácie. Upozoròuje na to aj
predseda OZP v SR Miroslav Litva: „Neviem pochopi, aký je skutoèný motív šírenia rôznych
neprávd o platoch a dôchodkoch
policajtov v Európe. Èo z toho tí
¾udia majú? Je to len naivita, alebo zlý úmysel?“ hneval sa. „Preveroval som si napríklad na webe
šírené tvrdenia o tom, že belgickí
policajní dôchodcovia neplatia
žiadne dane ani odvody z dôchodkov. Opak je pravdou. V
prvom rade: belgickí policajti nepoznajú odchodné, neexistuje.
Policajný dôchodok v Belgicku je
plne zdanený a podlieha odvodom na sociálne, zdravotné zabezpeèenie i na krízovú solidaritu. Výsledok: ak má vysoko postavený policajný dôchodca
napríklad 3 200 eur mesaène v
hrubom, v èistom dostane nieèo
málo nad 2–tisíc eur.“
Vedenie OZP v SR sa preto
rozhodlo urobi maximum pre to,
aby ¾udia poznali pravdu a mohli
si sami utvori názor na základe
presných informácií. M. Litva:
„Oslovil som všetky èlenské krajiny EuroCOP–u, aby nám poskytli
hodnoverné èerstvé údaje o so ciálnych systémoch vo svojich
krajinách. Pozveme tiež odborníkov z európskych krajín, aby nám
– na zasadaniach rady predsedov – priblížili realitu, v ktorej žijú.
V tejto chvíli mám už potvrdenú
úèas zástupcov so štyroch
európskych krajín, ktorí sú ochotní prís medzi nás, prednáša a
diskutova, aby sme tak zamedzili
špekuláciám a šíreniu dezinformácii.
Nápad sa nám zdá dobrý, užitoèný. Živé stretnutia so skúsenými policajtmi zo zahranièia môžu
by pouèné i podnetné. Takže: tešíme sa!“
Peter Ondera

ako je priemer, na Balkáne je to
ove¾a horšie – vo všeobecnosti
ich priemerné mzdy sú o viac ako
polovicu nižšie. Odbory v balkánskych štátoch dokonca upozoròujú, že platy policajtov sú po
vládnych zásahoch pod úrovòou
celoštátneho príjmového priemeru. Príèinou sú radikálne škrty
rôznych príplatkov, nepreplácanie
nadèasovej práce a likvidácia
mnohých sociálnych bonusov.
Bulhari preto napríklad oficiálne
požadujú, aby policajt mal legálne právo aj na druhé zamestnanie, pretože z jedného
štátneho platu nemôže vyži. Podobná situácia je v pobaltských
štátoch, kde za posledné roky
priemerky policajtov dos výrazne
klesali. Hoci aj na Slovensku išla
priemerná mzda policajta za tri
roky dole o 60 eur, v poslednom
období bol vývoj v ïalších východných krajinách ešte horší.
Poèet krajín, kde sa k protestom verejnosti voèi vládnym
škrtom pridávajú aj policajti, je
preto èoraz väèší. Spravidla zo

5

DECEMBER 2012

Platy i penzie policajtov v Európe: porovnávanie neporovnate¾ného

Britskí policajti bojujú o svoje platy a dôchodky
Anglické vládne kruhy vážne
uvažujú o ïalších zásadných
zmenách v platovom a dôchodkovom zabezpeèení policajtov,
uvádza britská tlaè. Nezávislé
analýzy ukazujú, že britská polí-

cia zaažuje štátny rozpoèet, teda
britských daòovníkov viac ako je
únosné – dôvodom sú vraj vysoké mzdy policajných dôstojníkov,
z èoho sa potom odvíjajú aj penzie – v priemere predstavujú dve

Si zo služby v strese? Ber si príklad od britského policajta! :-)

Rebríèek priemerných platov 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Luxembursko
Ve¾ká Británia
Holandsko
Belgicko
Fínsko
Rakúsko
Nemecko
Francúzsko
Írsko
Taliansko
Španielsko
Grécko
Slovinsko
Malta
Portugalsko
Èesko
Slovensko
Estónsko
Maïarsko
Po¾sko
Litva
Lotyšsko
Rumunsko
Bulharsko

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

914 €
843 €
520 €
227 €
873 €
801 €
799 €
688 €
412 €
346 €
848 €
391 €
381 €
346 €
288 €
838 €
786 €
772 €
735 €
697 €
651 €
594 €
355 €
215 €

tretiny platovej úrovne. Priemerný
plat britského policajta je totiž
zhruba na úrovni 80 percent z
celkovej platovej škály vo Ve¾kej
Británii. Zaznievajú preto návrhy
na zníženie platov a zmeny dôchodkového systému, ktoré by
nekopírovali najvyššiu dosiahnutú
platovú úroveò. Riešením by
pod¾a vlády bolo aj predåženie veku na odchod do dôchodku na 60
rokov.
Oficiálne policajné a odborové
kruhy sa bránia. Dôvodia, že policajná práca je ve¾mi nebezpeèná a má mnohé špecifiká, neporovnate¾né s civilným sektorom.
V súèasnosti môže britský policajt odís do dôchodku po odslúžení 30 rokov, teda vo veku 48
rokov, novoprijímaní už majú
službu predåženú o pä rokov.
Oponenti aj tak argumentujú, že
si britskí policajti žijú nad pomery,
keï náklady na policajné dôchodky vzrástli za posledných 15
rokov o 80 percent a o èo vyššie
penzie majú policajní dôchodcovia, o to menej prostriedkov potom ostáva na boj proti trestnej
èinnosti a nábor nových policajtov.
Pod¾a Radio 4 spoloènosti
BBC sú momentálne policajné
penzie dvakrát také vysoké ako
priemerné vo verejnom sektore.
Pod¾a korešpondenta BBC Dannyho Sawa sú dôchodky policajtov vyššie ako hasièov, voja-

kov i uèite¾ov. Derek Barnett, prezident policajnej profesnej asociácie argumentuje, že pri nebezpeènej a ve¾mi stresujúcej
práci je to prirodzené. Ako odmenu oèakávajú policajti po dlhých
rokoch nároènej služby spravodlivú penziu.

Policajná federácia vo svojich
vyjadreniach vyjadrila nádej, že
zvýšenie poistného napomôže
udrža súèasnú dôchodkovú úroveò a realita bude odzrkad¾ova
nároènos úloh, ktoré plní polícia.
Federácia tiež poznamenala, že
predåženie doby služby by pre

Hocako, návrhy na predåženie
doby služby na 35 rokov neutíchajú, hoci v posledných rokoch
vzrástlo aj pripoistenie policajtov
a ïalšie zvýšenie úèasti o 1,5 až
4 percentá sa predpokladá.

mnohých policajtov znamenalo,
že sa dôchodku vôbec nedožijú,
alebo budú musie odís do
penzie už skôr pre zranenia èi
celkovú pracovnú vyèerpanos
(BBC news, 18. 11. 2012)
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List èitate¾a: Naèo je 7–minútový limit telefonovania?
Telefonovanie v podmienkach
MV SR je jedno Kocúrkovo, veï
posúïte sami. V službe máte
zadržaného páchate¾a trestného
èinu a je potrebné prekonzultova
ïalší postup s prokurátorom, vy konávajúcim dozor nad zachovaním zákonnosti v konaní. Poviete
si, veï mu zavolám, oznámim, že
máme zadržanú osobu, oboznámim ho so zabezpeèenými a vy konanými dôkazmi. Tu však nastáva ten problém: telefonovanie.
Nezmyselným pokynom niekoho,
kto nemá stanovený èasový limit
dåžky telefonického hovoru, bol
náš èas obmedzený na 7 minút.
Poviete si, veï za 7 minút sa toho dá poveda ve¾a, ale na druhej
strane sa toho za 7 minút dá poveda málo na to, aby prokurátor
zaujal k veci stanovisko, aby urèil
ïalší postup v konaní, aby ste mu
oznámili všetky potrebné skutoènosti, informovali ho o dôka zoch, o tom, èo ktorý svedok vy povedal a aby ste stanovili ïalší
postup. Niekedy na to nestaèí ani
30 minút.
Je paradoxné, že v èase keï
sa telekomunikaèné giganty predbiehajú v ponukách najlacnejšieho telefonovania, keï za krátke
telefonovanie platíme viac ako za
nieko¾kominútové hovory, je situácia v našom rezorte presne
opaèná.
Riešenie sa našlo, ale v Ko cúrkove sa iné ako kocúrkovské
nájs ani nemohlo. Telefonova
najviac 7 minút a položi. Potom
znovu zavola a v telefonáte
pokraèova tam, kde sme ho mu seli násilne preruši. Potom opä
položi a opä zavola… a takto
dookola
Neetické voèi druhej strane a

zároveò nelogické riešenie má
svoje pre. Ak totiž prekroèíte èas
povolený na jeden hovor, máte

veciach. Len neprekroèi limit 7
minút, aby do toho nikto nevàtal!

No povedzte, nie je toto Kocúrkovo?
(meno pisate¾a v redakcii)
O stanovisko k naèrtnutému
problému sme požiadali generálneho riadite¾a Sekcie informatiky, telekomunikácii a bezpeènosti MV SR Ing.Jozefa Èapušku. Uvádzame ho v plnom
znení.
Obmedzenie dåžky èasového
limitu je plne v kompetencii KR
PZ. Nariadenie SITB hovorí o 7
minútach, ktoré si upravuje KR
PZ v závislosti od ich potrieb. Toto obmedzenie však neznamená,
že hovor bude po 7 minútach prerušený alebo bude volajúci akoko¾vek obmedzený pri telefonovaní. Skutoènos, ktorá èitate¾a trápi, je fakt, že vo výpise z telefónneho úètu je upozornenie, že
konkrétny hovor trval viac ako 7
minú a nadriadenému musí
oznámi, s kým volal a na aké
úèely. Je pod¾a mòa právom a
zároveò povinnosou každého

problém, presnejšie dva. Porušili
ste nezmyselný pokyn a váš
nadriadený zaène voèi vám disciplinárne konanie. A zamestnávate¾, pre ktorého vykonávate služobnú èinnos, bude od vás požadova úhradu hovorného nad sta novený limit. Ak však vèas položíte a opä zavoláte a položíte a
zavoláte a takto dokola, nebude
od vás zamestnávate¾ požadova
niè a nadriadený nezaène „disciplínu“. Je po problémoch. Môžete
takto vola komu len chcete, rodine, bratom, sestrám, tetám a
ujom, starkým, kamarátom, mi lenkám, manželkám, frajerkám…
ale aj prokurátorom v služobných

nadriadeného (najviac v èase
najväèších šetrení nákladov v
štátnej správe, ale aj v súkrom nom sektore) sledova výšku mesaèných prevádzkových nákladov, a to aj nákladov na hovorné.
Tvrdenie, že telekomunikaèné giganty sa predbiehajú v ponukách
najlacnejšieho (pripadne bezplatného) telefonovania je polopravda, ku ktorej treba doda, že takéto telefonovanie je možné v rámci siete jedného operátora a nepamätám si, že by sa týkalo
pevnej linky.
Je mi ¾úto, ako sa èitate¾ vyjadruje a som presvedèený, že v
prípade neexistencie takýchto
kontrolných opatrení by tento èitate¾ nerealizoval súkromné hovory. Ak však disponuje návrhom,
ako riadi a zníži prevádzkové
náklady na hovorné, s ktorým by
súhlasilo cca 36 tisíc zamestnancov MV SR, môže ho kedy ko¾vek predloži svojmu nadriadenému. V opaènom prípade je jeho príspevok naozaj Kocúrkovo.

Žiadna rados, ale potrebná skúsenos v službe…

Policajní potápaèi cvièili v extrémnych podmienkach

Máme intranetovú aj vonkajšiu webovú
stránku. Aká je využívanos?
Našu intranetovú webovú
stránku – verme – pozná vari
každý èlen OZP v SR i mnohí
ïalší zamestnanci. Dòom 13.
6. 2012 sme na intranetovej
stránke nainštalovali poèítadlo návštev. Podstatne
sme tiež spružnili
zverejòovanie
najdôležitejších
informácií pre
èlenskú základòu i širokú
verejnos.
Predovšet kým v záujme
èo najúplnej šieho
infor maèného toku
„vo veci“ novely
zákona è. 328 sme
zaèali okamžite sprís tupòova na webe aj každé
vytlaèené èíslo mesaèníka
POLÍCIA.
S odstupom pol roka už
vari môžeme bilancova. Kým
budete èíta tieto riadky, poèet kliknutí by mohol by okolo 20–tisíc. Na jednej strane
to nie je málo, èisto aritmeticky však vychádza, že aspoò
raz mesaène sa pozrie na na-

šu stránku približne len 40
percent z celkového poètu
našich èlenov. A to sa mi vidí
málo. Hocako, ak ešte niekto
bude hovori, že nemá dostatok informácií o èinnosti OZP
v SR, tak prvé, èo sa ho
treba opýta, je 1)
frekvencia kontaktov s predsedom príslušnej
základnej
organizácie a
2) poèet návštev nespokojného èlena na
našej intranetovej
stránke.
Keby totiž každý èlen OZP v SR
navštívil
našu
stránku aspoò jeden krát v mesiaci, za šes mesiacov by mala na poèítadle
svieti èíslica 54 000. Nesvieti. Netvrdím, že každý èlen
OZP má prístup k intranetu, a
dokonca to nie je ani po vinnos, ale rezervy, spoèívajúce najmä v intenzite osobného záujmu, sú zrejmé.
Peter Ondera

Potápanie v chladných vodách, pod ¾adom a vo vysokej
nadmorskej výške. Prácu v nároènom
teréne
si
vïaka
inštruktážno–metodickému cvièeniu vyskúšalo 25 potápaèov Policajného zboru.
Najlepšie podmienky na dosiahnutie èo najažšieho terénu
boli vo Vysokých Tatrách.
Štrbské, Popradské a Velické
pleso sa preto stali ideálnymi
miestami na praktické cvièenie
potápaèov Policajného zboru.
Zrealizoval ho odbor poriadkovej
polície Prezídia Policajného zboru.
Policajní potápaèi pod vede ním hlavného inštruktora a
inštruktorov jednotlivých policajných útvarov nacvièovali pod
vodou orientáciu, dorozumievanie i komunikaènú techniku.
Vyskúšali si aj vyh¾adávanie èi
dokumentovanie pod vodou. O
ne¾ahkých podmienkach svedèí
aj teplota vody. Dosahovala približne jeden až dva stupne nad

nulou. Keïže však bola nad bodom mrazu, potápanie pod ¾adom nebolo možné uskutoèni. V
teoretickej èasti sa inštruktori zamerali na prezentáciu èinností
svojich útvarov. Poèas diskusie si
policajní potápaèi navzájom vymieòali skúsenosti z doterajších
potápaèských akcií.
Riadite¾ odboru poriadkovej
polície Prezídia Policajného zboru pozval na cvièenie aj potápaèského lekára a držite¾a viacerých inštruktorských oprávnení v
systéme PADI, MUDr. Michala
Palkovièa, PhD. V rámci teoretickej èasti prednášal o špecifikách fyziológie potápania vo vysokých nadmorských výškach a o
potápaní v chladnej vode. Zároveò pôsobil v praktickej èasti ako
konzultant. „Potápaèi predviedli
profesionálny výkon v sažených
podmienkach, hmla ani ¾adová
voda ich nezlomila. Ich nadriadení môžu by na nich právom hrdí“,
skonštatoval na záver.
Ústretový prístup a spolupráca

pracovníkov Štátnych lesov TA NAPu, Správy TANAPu, Obvodného lesného úradu v Poprade a
Krajského úradu životného prostredia v Prešove sa tiež podpísali pod úspešné zrealizovanie
praktického cvièenia.
Cie¾om podobných praktických
cvièení policajných potápaèov je
zdokonalenie techniky pri zásahoch na hladine aj pod òou. Pracujú nie len v kanceláriách, ale
èasto na ažko prístupných
miestach v teréne. Preh¾adávajú
dná riek a jazier, ktoré ukrývajú
ukradnuté èi vražedné predmety.
Zachraòujú a vyh¾adávajú utopené osoby, kontrolujú èlny a rybárov, hliadkujú v okolí vodných tokov. Základné heslo polície „Pomáha a chráni“ tak plnia na sto
percent.
Odbor poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru chce podobné výcviky pre potápaèov Policajného zboru realizova aj v budúcom roku.
Denisa Baloghová, PPZ
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Spríjemnite si chvíle oddychu priehrštím humoru. Pekné Vianoce a šastný Nový rok!
Neskoro
Vodiè zaèiatoèník sa rúti jednosmernou ulicou a oproti nemu prúd áut. Zastaví ho policajt: Kadia¾ to idete, èloveèe?!
„Neviem, ale urèite idem neskoro, ostatní už idú spä!“

Tretí pokus prepchať ťavu uchom ihly...

Telefonát

Darèek
„Poèula som, že tvoj
manžel ti daroval briliantový
náhrdelník!“
Je to pravda, ale ešte ho
nemôžem nosi.
„Preèo? Aby ti koèky nezávideli?“
Nie, vraj je ešte v pátraní…

Volá žena na políciu: Manžel mi dal facku!
„Máme ho zatknú?“
Nie, vzkriesi!

Priestupok
Policajti zastavia vodièku a
chcú jej da pokutu.
„Nemohlo by to by v naturáliách?“ pýta sa vodièka.
A to je èo?
„Dám si dole nohavièky a som
vám k dispozícii.“
Jožo, potrebuješ nohavièky?
Nie? Ja tiež nie!

Dialóg
Odvezte ho na sálu! Je to slepé črevo!

Podozrivý k vyšetrovate¾ovi: Som nevinný!
„To hovoria všetci!“
Tak vidíte, že mám pravdu!

Obhajoba
Obžalovaný, preèo ste si
do súdnej siene priniesli
pišto¾?
„Veï v tom predvolaní
ste mi napísali, že sa mám
bráni sám!“

Miláčik, to mi nebudeš veriť! Rexo už vie nosiť poštu!

Prísaha
Pán svedok, už ste niekedy
vypovedali pod prísahou?
„Áno, ale už to mám odsedené!“

Otecko, nemám pre vás dobrú správu!

Kúzelník
Príde zákazník do baru, objedná si trojitú vodku a deci sódy.
Všetko to naleje do dvojdecového pohára.
„Jééj, vy ste kúzelník?“ èuduje
sa barman.
Nie, ja som zo SOI–ky!

To nie je pravda! Ja za jazdy nikdy nepijem, vždy si urobím
krátku zastávku!

Naèo je gong?

Pôvodne mal prísť ladič pián, ale toto je ladič pijan!

Právnik
Právnik našiel prázdnu f¾ašu, pošúchal ju a vyletel z nej džin. Že
mu splní tri priania. Právnik si zaželal kopec peòazí, ve¾a krásnych
žien… a ïalšie tri priania.
„To nemôžem,“ namieta džin. „Máš už len jedno prianie!“
Tak ïalšieho džina!

V týchto novinách sa čudujú, prečo väčšina rodín nechce
druhé dieťa!

V hlbokej noci sa opilec
chváli kamarátovi novým
bytom. Návšteva si všimne
ve¾ký mosadzný gong v
obývaèke.
„Naèo ti je ten gong?“
To nie je gong, ale hovoriace hodiny.
„A to ako funguje?“
Predvediem, hovorí domáci. Udrie na gong a z
ved¾ajšieho bytu sa ozve:
Èo ti šibe? Však sú tri hodiny ráno!
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Výsluhoví dôchodcovia majú kompromis, za kratší povraz však ahajú mladší policajti a vojaci
Žiadne zdanenie výsluhového
dôchodku, ani stabilizaèný odvod, ale dlhšia služba a vyššie
poistné. To je výsledok nieko¾komesaèných naahovaèiek medzi
ministrami obrany a vnútra na
jednej strane a odborármi a
výsluhovými dôchodcami na druhej. Zatia¾ èo zástupcovia dôchodcov sú relatívne spokojní,
pre súèasných a budúcich policajtov a vojakov systém pod¾a

„Hoci z ich vyjadrení nie je
celkom jasné, na ko¾ko bude výhodná, mala by by,“ povedal.
Pozdáva sa mu aj prís¾ub ministrov, že systém sa podarí stabilizova na pädesiat rokov

vopred. „Dúfajme, že pri zmene
vlády do toho niekto nebude zasa

kde boli akceptované naše požiadavky aj cie¾ ministrov, stabilizova úèty. Myslím si, že môžeme
by spokojní,“ tvrdí.
Dôležité však pod¾a jeho názoru je, aby sa o dva roky vyhodnotil prínos zákona. „Aby sa nestalo
to, èo pri tom predchádzajúcom,
ktorý bol pre niektorých ¾udí zlatou baòou,“ zdôraznil.
Exminister obrany Fedor
(SDKÚ–DS) pripomína, že vláda
s¾ubovala trvácnu a zároveò motivaènú reformu. To èo ministri
napokon predstavili však pod¾a
neho vyzerá skôr na logistický
kompromis.
Pripomenul, že zákon mal

rieši dlhodobo neudržate¾né deficity na osobitných úètoch a mal
nastavi spravodlivo systém pre
súèasných aj budúcich príslušníkov ozbrojených zborov a výsluhových dôchodcov.
„Tam vidím dos ve¾ký rozdiel,
keïže sa odstúpilo od odvodov aj
zdaòovania. Zdá sa mi, že na túto zmenu doplatia predovšetkým
mladší príslušníci ozbrojených
zborov. V tom nevidím základnú
spravodlivos,“ zdôraznil.
Podobný názor majú aj policajné odbory. „Je pravdou, že ažisko si teraz odnesú slúžiaci, na
druhej strane si dôchodcovia môžu spytova svedomie,“ vyjadril sa

šéf policajných odborov Miroslav
Litva.
Problém sa pod¾a neho vyriešil
valorizáciou o pevnú sumu tak,
ako je to u civilných dôchodkov.
„Takže majú èo chceli. Boli splnené všetky želania našich výsluhových dôchodcov. Tiež považujem
ich prístup za nesolidárny voèi
aktívnym policajtom,“ myslí si.
Litva upozoròuje, že v súèasnej dobe je však zákon v tejto
podobe maximálne optimálne riešenie pre to, aby ho mohli pusti
do obehu a zabezpeèili tak stabilizáciu osobitných úètov.
(aktualne.sk, 26.11.2012)

Policajt z Michaloviec získal prvé miesto na kulturistickej súaži Olympia Natural v Nevade!

Ve¾ký úspech èlena našej základnej organizácie

exministra obrany Martina Fedora
nie je práve najspravodlivejší.
„Pokia¾ to bude tak, ako to ministri obrany a vnútra prezentovali, tak to nie je to najhoršie,“ reagoval šéf Zväzu vojakov Michal
Bohunický. Pripomenul, že z novely vypadol stabilizaèný odvod a
šéfovia oboch rezortov avizovali
aj istú formu valorizácie.

Ve¾ký úspech dosiahol pri reprezentovaní Slovenska èlen
Slovenskej asociácie
naturálnej kulturistiky
npor. Slavomír Prada
(OR PZ Michalovce)
na svetovom turné
INBA Olympia Natural, ktoré sa uskutoènilo od 8.11.2012
do
11.11.2012
v
meste Reno v Nevade.
Èlen našej základnej organizácie
è.10–27 na tomto podujatí obsadil 1. miesto Olympia Natural
2012 v kategórii zmiešaných párov s Katarínou Tomášovou a v
kategórii Masters ob -

zasahova, a nebude si robi zásluhy, že ušetril tam, kde sa ušetri nedá,“ uzavrel.
Z kompromisného riešenia sa
teší aj prezident Asociácie policajtov vo výslužbe Eduard Pokorný. „Ten výsledok je taký, ako
sme pripravovali na rokovaniach.
Nie je to obojstranná spokojnos,
ale dopracovali sme sa k záveru,

To je fór!
Mníška prišla k lekárovi a sažovala sa na neustále èkanie.
Lekár ju dlho prehliadal a nakoniec hovorí: „Sestra, no, myslím, že ste tehotná…“ Na to mníška v hrôze utiekla z ordinácie.
Po èase lekárovi zatelefonovala matka predstavená: „Pán
doktor, dozvedela som sa, že ste povedali sestre Márii, že je
tehotná…“ Lekár ju preruší a bráni sa: „Chápte, toto bol jediný spôsob, ako som ju mohol zbavi èkania. Viete, na to je
najlepšie z¾aknutie! Musíte vyvola u postihnutého šok… Mám
s tým dlhodobo dobré skúsenosti. A èo, vari to nepomohlo?“
„Veï áno, jej to pomohlo, pán doktor, ale páter Antonio
nám skoèil z veže!“

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
NOVEMBER 2012
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
70. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 4/2012 o vydaní Ročného plánu hlavných úloh prezídia
Policajného zboru na rok 2012
71. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície
v Košiciach
72. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vyko-

nanie skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície
v Nitre
73. ktorým sa vyhlasuje policajná akcia „Beta“
74. o zrušení niektorých pracovných skupín
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
22. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 16/2008 o organizačnom poriadku Prezídia Policajného zboru v znení neskorších predpisov

sadil 4. miesto Olympia Natural 2012.
Tieto úspechy dokázal vlastným prièinením, ažkou drinou
v posilòovni a správnou výživou. Npor.
Slavomír Prada je od
roku 1990 služobne
zaradený na OR PZ
Michalovce.
Marek Ihnacik,
predseda ZO OZP
v SR Michalovce
P.S. :
Za jeho úspechy by
mu patrila aj patrièná
odmena za reprezentáciu Slovenska
na najvyššej úrovni!

Na seniorov nezabudli
Dòa 23.11.2012 usporiadala
Základná organizácia OZP v
Èadci každoroèné „Stretnutie dôchodcov“ odborárov. Ako každý
rok, aj tento sa ho zúèastnila
väèšina dôchodcov. Po príhovore
predsedu sa rozprúdila živá
diskusia o novele zák. è.
328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov a

diskusia sa týkala aj iných problémov. Potom sa prítomní zabavili
aj pri folklórnej muzike, tanci a
speve.
Vïaka za zorganizovanie patrí
pracovníkom EO OR PZ v Èadci,
Mgr. Janke Kováèikovej, Mgr.
O¾ge Kocúrovej a Bc. Jozefovi
Holubèíkovi.
mjr. Mgr. Rastislav Kalièák.
predseda ZO OZP v Èadci
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