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Zo zimného rokovania Rady predsedov základných organizácií OZP v SR na Donovaloch

Zimné rokovanie Rady predsedov ZO OZP v SR sa konalo v dòoch 13. a 14. decembra 2012 na Donovaloch. Nieslo sa v znamení bilancovania roku 2012 i vytýèenia úloh
pre najbližšie obdobie. Medzi úèastníkov rokovania prišiel
aj minister vnútra Robert Kaliòák, o obsahu jeho návštevy informujeme na inom mieste.

Na Donovaloch privítala predsedov základných organizácií oèarujúca zimná scenéria
V úvode zasadania predseda
OZP v SR Miroslav Litva hovoril o
viacerých k¾úèových témach.
Podrobne popísal špecifiká procesov, ktoré sprevádzajú ko-

lektívne vyjednávania v podmienkach rodiaceho sa programu
ESO. Keïže zanikajú služobné
úrady jednotlivých rezortných zložiek, komunikova so zamestná -

vate¾om musia spoloène odborové zväzy SLOVES, Odborového
zväzu hasièov, OZ KOVO i OZP
v SR, ktoré by sa mali dohodnú
na spoloènom znení kolektívnej

zmluvy pre rok 2013.V novembri
a v decembri preto prebehlo viacero stretnutí odborových zväzov,
na riešení novej situácie participuje v úlohe sociálneho partnera

popri ministerstve vnútra aj ministerstvo práce, ktoré je vo vzahu k
tvorbe podmienok pre zamestnancov vo verejnej a štátnej
službe dominantné. „Robi kolektívnu zmluvu pre 50 ¾udí je
nieèo iné ako robi ju pre tisíce
zamestnancov, ide o každý cent,“
upozornil predseda.
Kolektívne zmluvy po novom
V tejto zložitej situácii tak
vznikla aj otázka platnosti dosia¾
uzatvorených kolektívnych zmlúv
pre rok 2012, keïže niektoré
obsahujú klauzulu o platnosti
aktuálnej zmluvy až do chvíle
podpisu ïalšej, iné sú zasa podpísané len na pevné obdobie jedného roka, odborové zväzy sa
zhodli v potrebe rieši tento problém ad hoc dodatkami k aktuálnym zmluvám. V podmienkach
polície je kolektívna zmluva (KZ)
pre verejnú službu automaticky
predåžená až do podpisu ïalšej,
zmluva pre štátnu službu je však
termínovaná. Pod¾a slov M. Litvu
v tejto situácii rokovania potrvajú
dlhšie, dodatkami – aj k „podnikovým“ zmluvám – sa získa èas na
ïalšie zjednocovanie postojov a
priestor na vyjednávanie, keïže
napríklad aj kolektívne zmluvy pre
verejnú a štátnu službu, ktorú
podpisuje OZP v SR, budú plati
aj pre novoprijatých ¾udí, prièom
sociálny fond bude spoloèný,
(Pokraèovanie na strane 2)

Minister vnútra SR Robert Kaliòák ocenil vklad odborárov pri tvorbe novely zákona è. 328

V èerpaní eurofondov sa aj pre Policajný zbor èrtajú nové možnosti
Úèastníci rokovania Rady predsedov ZO OZP v SR vo
štvrtok podveèer (13. decembra) s napätím oèakávali, èi
sa potvrdí informácia o príchode pozvaného ministra
vnútra SR Roberta Kaliòáka. Najvyšší predstavite¾ rezortu
prišiel medzi odborárov presne na avizovanú 20. hodinu a
s úsmevom na tvári prítomným oznámil, že si pripravil
dvojhodinový prejav… V skutoènosti však naozaj zotrval
s predsedami základných organizácií OZP viac ako dve
hodiny vo ve¾mi otvorenom, priate¾skom dialógu, ktorý
utvoril dostatok priestoru na otázky prítomných a na neformálnu diskusiu.
V úvodnom slove Robert Kali òák v struènosti otvoril prakticky
všetky hlavné problémy rezortu.
Zdôraznil vážnos ekonomickej
situácie v celej Európskej únii,
ktorá má dominantný vplyv aj na
rozpoèet SR a finanènú stabilitu
krajiny. Hoci by sa zdalo, pripo menul, že v jednofarebnej vláde
to bude jednoduché, nie je tomu
tak, každý minister sa usiluje vy bojova peniaze pre svoj rezort.
Príèiny „mínusky“
Z tohto aspektu minister vní mal aj zložitos rokovaní o novele

zákona è. 328, keï boli poh¾ady
zainteresovaných na možnosti
riešenia mínusiek na osobitných
úètoch ve¾mi protichodné. Zdôraznil, že k¾úèovými faktormi pre
negatívny vývoj osobitného úètu
ministerstva vnútra bol na jednej
strane odchod troch tisíc policajtov v krátkom èasovom rozpätí
a neobsadenie ve¾kého poètu
vo¾ných tabuliek v tom istom období. Odchod približne desa
percent príslušníkov PZ bol pod¾a
jeho slov ve¾kou chybou. „Keï v
súkromnej firme odídu tri percen-

tá, už sa bije na poplach,“ poznamenal. Poïakoval sa najmä
aktívnym policajtom za podporu
úsilia rezortu o stabilizáciu osobitného úètu a zmienil sa aj o
problémovej skupine – z poh¾adu

zboru a pod¾a novely už „nestihnú“ odslúži roky na vznik výsluhového dôchodku. Vyslovil presvedèenie, že celá situácia okolo
zákona è. 328 sa postupne upokojí, krivka vývoja osobitného

Minister vnútra SR Robert Kaliòák prišiel medzi odborárov
presne a odpovedal na každú otázku. Diskusiu viedol predseda
OZP v SR Miroslav Litva
zákona è. 328 – , ktorú je ešte
potrebné nejakým spôsobom vyrieši. Ide o policajtov vo veku 40
rokov, ktorí prídu ako noví do

úètu sa vyrovnáva a aj verejnos
už vníma, že policajti platia na
dôchodkové zabezpeèenie viac
ako civilní zamestnanci,. Zdô-

raznil, že v príprave návrhu novely odviedol ve¾ký kus práce predseda OZP v SR a aj s pomocou
odborov rezort pri rokovaniach s
ministerstvom financií dokázal
predloži ve¾mi presvedèivé argumenty v prospech navrhovaného
znenia novely zákona è. 328.
K celkovo priaznivejšiemu vývoju verejnej mienky vo vzahu k
rezortu vnútra prispievajú aj historicky rekordné výsledky vo vývoji kriminality (napr. poèet vrážd)
a vo vývoji poètu obetí dopravných nehôd.
Hlavné zámery
Z h¾adiska hlavných zámerov
pre najbližšie obdobie minister
pripomenul, že dosia¾ malo ministerstvo vnútra, osobitne polícia,
len malú možnos podie¾a sa na
èerpaní eurofondov. V tomto
smere sa však od roku 2014 èrtajú nové možnosti, ktoré je
potrebné naplno využi pri budovaní infraštruktúry v rámci manažmentu nebezpeèenstva a katastrof. Ministerstvo chce pred(Pokraèovanie na strane 2)

Myšlienka roka: Nemožno da všetkým všetko, lebo všetkých je ve¾a a všetkého je málo.

(web)
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Program ESO skomplikoval kolektívne vyjednávanie
(Pokraèovanie zo strany 1)

vzniká tak otázka financovania.
Nová kolektívna zmluva by mala
zachova doterajšie statusy pre
zamestnancov vo verejnej a štátnej službe. Ako zdôraznil predseda OZP, vyjednávanie prebieha v
èasovej tiesni, myšlienky programu ESO boli predstavené už v
septembri, ale „realizácia je typicky slovenská, robí sa to v zmät-

je ich zlúèenie do jednej legislatívnej normy.
Odbory v úlohe strážcu
Sprievodným javom procesov
zmien v rámci programu ESO sú
potom miestne aktivity riadiacich
pracovníkov, ktorí zaèali prerába
tabu¾ky a èas zamestnancov tak
zrazu nespåòala kvalifikaèné
predpoklady. Ako pripomenul aj
podpredseda M. Magdoško, tieto

okamžite hlásili centrále, zodpovednos za preh¾ad o situácii nesú predsedovia krajských rád. Prvá etapa zmien v rámci programu
ESO by sa mala ustáli približne
do konca marca. „Musíme to
ustráži, aby v tejto chvíli ¾udia
nevypadli zo sita,“ podèiarkol
predseda.
Hektické obdobie
V rámci aktuálnych úloh

valorizácie výsluhových dôchodkov je totožný s mechanizmom, uplatneným pre ostatných dôchodcov a považuje ho
za spravodlivý, keïže zoh¾adòuje
nielen výšku príjmu, pod¾a ktorého sa dôchodok vypoèítal, ale aj

¾a dôvodov na optimizmus, o to
dôležitejšie je presadi navrhované zmeny èo najskôr v zákone.
O platoch policajtov
v zahranièí
Ïalšou témou, ktorej sa M. Litva venoval, boli platy policajtov v

Poh¾ad na predsednícky stôl: (z¾ava) podpredseda Pavol Michalík, predseda Miroslav Litva, podpredsedovia Marián
Magdoško a Ladislav Graèík, výkonná tajomníèka Alexandra Mocková

Predvianoèné rokovanie malo bohatú úèas
ku,“ poznamenal. Pripomenul tiež
známe stanovisko OZP v SR, že
existenciu dvoch zákonov o štátnej a verejnej službe v aktuálnej
podobe považujú odbory za zbytoèné až škodlivé a OZP navrhu-

pohovory so zamestnancami boli
zastavené, cie¾om je, aby v prvej
etape realizácie programu ESO
nikto neprišiel o zamestnanie.
Marián Magdoško vyzval prítomných, aby každý problém

predseda OZP ïalej prítomným
priblížil posledné týždne príprav
novely zákona è. 328, najviac pozornosti venoval problematike dôchodcov, prièom podèiarkol, že
navrhnutý mechanizmus výpoètu

poèet odslúžených rokov, èo pomôže zmierni neopodstatnené
rozdiely vo výške dôchodkov. M.
Litva pripomenul, že výpoèet valorizácie pevnou èiastkou je doèasné opatrenie do roku 2018,
kedy sa má rozhodnú o novom
mechanizme výpoètu. Pripomenul, že navrhnutý systém výpoètu
napåòa všetky požiadavky výsluhových dôchodcov, ako ich prezentovali v posledných mesiacoch prípravy novely zákona è.
328. Predseda OZP v SR upozornil, že celková ekonomická situácia štátu nedáva v roku 2013 ve-

iných krajinách EÚ. Keïže sme
sa tejto otázke obsiahlejšie venovali už v decembrovom èísle POLÍCIE, spresnime len, že aktivity
OZP v tomto smere sú reakciou
na množstvo nepravdivých a
nepresných informácií, ktoré sa
šíria internetom. Predseda OZP v
SR na stretnutí s kolegami z Výkonného výboru EuroCOP–u v
Bruseli predjednal možnú úèas
zástupcov policajných odborových zväzov zo štátov západnej
Európy, ktorí sú ochotní prís na
Slovensko a priblíži slovenským
(Pokraèovanie na strane 3)

V èerpaní eurofondov sa aj pre Policajný zbor èrtajú nové možnosti
(Pokraèovanie zo strany 1)

nostne rekonštruova obvodné
oddelenia, položi dôraz na hygienické podmienky pre policajtov v
službe a vo väèšom rozsahu zatep¾ova objekty. Do týchto oblastí
budú smerova aj ïalšie prostriedky, plánujú sa väèšie nákupy
poèítaèov pre osobnú potrebu –
vrátane príslušenstva, napríklad
tlaèiarní, kde sa rezort bude viac
orientova na výkonné zariadenia,
ktoré budú slúži viacerým, keïže
ich prevádzka je lacnejšia. Mal by
by dostatok benzínu i napríklad
kancelárskeho papiera. Väèšie
súaže by sa mali rozbehnú v prvých mesiacoch roka, ráta sa aj s
nákupom výstrojných súèiastok,
kde sa objavili vážne problémy.
Robert Kaliòák potvrdil záujem
rezortu o nákup krátkych osobných zbraní kalibru 9 mm, prièom
financovanie má by približne z
tretiny kryté predajom starých
zbraní. Jeden zo záujemcov o dodávku zbraní pre náš rezort do konca ponúkol výstavbu novej
zbrojárskej fabriky na Slovensku,
èo by malo viacero pozitívnych
efektov – napríklad aj z h¾adiska
zamestnanosti.
Z personálneho h¾adiska mi nister potvrdil možnos prijatia približne tisíc policajtov v budúcom
roku, prièom pripomenul aj možnos nástupu tých, ktorí odišli v

posledných troch rokoch – prednostne tých, ktorí už majú odslúžených aspoň 15 rokov. Novoprijatí policajti budú smerovať
najmä do poriadkovej a dopravnej služby, posilnia sa však aj
ïalšie zložky pod¾a aktuálnych
potrieb zboru. Predseda OZP v
SR v tejto súvislosti pripomenul,

Minister zdôraznil, že polícia
musí neustále pracova na zvyšovaní svojej dôveryhodnosti. Na
jednej strane je ve¾mi dôležité,
aby bol policajt na ulici dobre vystrojený, vyzbrojený i zaplatený,
pretože to upevòuje jeho sebavedomie a sebadôveru, na druhej
strane však vidí ve¾ké rezervy v

Medzi úèastníkov rokovania sa dostalo aj „èerstvé“ decembrové
vydanie mesaèníka POLÍCIA
že nové ustanovenia v navrhovanej novele zabránia zneužívaniu
opätovného nástupu do PZ, preto
sa OZP už príchodu „starono vých“ policajtov nebude bráni.

prístupe policajtov v službe k
obèanom, v dodržiavaní disciplíny
a služobnej zdvorilosti. Policajti
prvého kontaktu z poriadkovej a
dopravnej služby sú z tohto

poh¾adu najdôležitejšou súèasou
zboru, pod¾a nich verejnos hodnotí prácu celého zboru. Odstránenie nedostatkov ïalej napomôže budovaniu dôvery obèanov v
prácu polície a k posilneniu ich
prirodzenej autority. R. Kaliòák
vyzval policajtov k väèšej vzájomnej súdržnosti a kolegialite.
Cie¾: zvýši motiváciu
Oèakáva zmeny v tarifných
platoch príslušníkov PZ je pod¾a
ministra nateraz nereálne, už tri
roky nebola ani valorizácia platov, pripomenul. V rámci finanèných možností rezortu však
vidí cestu v zvýšení motivácie policajtov napr. odmeòovaním za
mimoriadne pracovné výsledky,
za závažné objasnené prípady
atï. Negatívom je, pripomenul,
neuspokojivý pomer policajtov v
priamom výkone k celkovému
počtu príslušníkov. Ve¾ké rozdiely
sú aj vo vyaženosti obvodných
oddelení.
V rámci diskusie minister neopomenul ani problematické
odmeòovanie obèianskych zamestnancov, kde vidí najväèšie
možnosti zvýšenia ich príjmov v
dôslednej realizáciu programu
ESO.
Vzahy na pracovisku
Na pretras sa dostali aj ïalšie
témy, napríklad vzahy na pracoviskách, prípady mobbingu a

bossingu. Minister podèiarkol, že
toto je oblas, kde v prvom rade
oèakáva angažovanos odborárov, ktorí majú na podobné javy
upozorni. Otvorila sa aj otázka,
ako umožni odpredaj používaných výstrojných súèiastok užívate¾om za symbolickú sumu – samozrejme len tých súèiastok, ktoré sa nedajú zneuži. Minister sa
zmienil aj o snahe zmeni terajšiu
zákonnú prax sankcionovania policajtov za dopravné priestupky,
pretože sa neosvedèuje a narúša
vzahy v kolektívoch. V tejto súvislosti sa rozvinula aj krátka
diskusia na tému trestnosti požitia alkoholu nad jedno promile,
keï sa tak vodiè vyhne finanènej
sankcii. Pod¾a slov ministra bude
snaha rieši aj tento problém novelou zákona. Predseda OZP v
SR Miroslav Litva pripomenul aj
potrebu zakotvenia kariérneho
postupu priamo do zákona a nevyhnutnos jasného oddelenia
funkcií, o ktorých môže politicky
rozhodnú minister od všetkých
ostatných služobných pozícií, na
ktoré nesmie ma politika vplyv.
Ve¾a policajtov pritom nemá
záujem postúpi vyššie po služobnom rebríèku, je preto na ministerstve, aby postavilo spravodlivý hodnotiaci systém a utvorilo motivaèný mechanizmus.
(spracoval – on– )
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kolegom problematiku odmeòovania a dôchodkového zabezpeèenia policajtov v ich vlasti. Takéto stretnutia by sa mohli uskutoèni na mimoriadnom jednodòo-

vom zasadaní rady predsedov,
ktorého termín sa ešte spresní.
Návrh predsedu rada schválila.
Platy „obèanov“: ve¾ký
problém!
Rada predsedov si ïalej vypo-

„Ministerskí“ a „prezidiálni“ odborári majú v Smrekovci na Donovaloch „vlastný“ stôl, ale iba z dôvodu dispozície sály…
Pamätnú medailu ministra
vnútra SR I. stupòa dostali:
mjr. Július Krupský (Košice) – za dlhoroèný príkladný, obetavý a
iniciatívny prístup k výkonu
štátnej služby v
PZ; JUDr. Lívia Škulté t y o v á
(SVS MV
SR) – za dlhoroèné
zabezpeèenie úspešného priebe hu všetkých druhov volieb v SR
Pamätnú medailu minis-

nstržm.
Tomáš
Sihelský
(Brezno) – za prejav statoènosti
pri záchrane ¾udského života;
por. Milan Lapin (Banská
Bystrica) – za
prejav
statoènosti pri záchrane ¾udského ži vota a majetku;
mjr.
Mgr.
Ondrej Va sièkanin
(Prešov) – za
kvalitné a svedomité plnenie služobných úloh pri
riadení policajných akcií zameraných na
zadržanie nebezpeèných pá-

Minister vnútra Robert Kaliòák v závere roka ocenil
policajtov, záchranárov, hasièov i civilov
tra vnútra SR II. stupòa dostali:
kpt. JUDr. Martin Smolka
(Trenèín) – za prejav statoènosti
pri záchrane ¾udského života;
kpt. Adrián Juhás (Levice) –
za prejav statoènosti pri záchrane ¾udského života; npráp. Radoslav Macúch (Levice) – za
prejav statoènosti pri záchrane
¾udského života; por. Martin
Líška (Žilina) – za prejav sta toènosti pri záchrane ¾udského
života; npor. Viktor Jefanov
(Kežmarok) – za významné zásluhy pri prehlbovaní dôvery
obèanov v PZ a o stabilizáciu
bezpeènostnej situácie v obci
Ve¾ká Lomnica; prof. Ing. An ton Tallo, CSc. (Akadémia PZ
Bratislava) – za dlhoroènú pe dagogickú a publicistickú èinnos
Pamätnú medailu ministra
vnútra SR III. stupòa dostali:
nstržm. Tamás Csadi (Ša morín) – za prejav statoènosti
pri záchrane ¾udského života;
nstržm. Štefan Forgács (Ša morín) – za prejav statoènosti
pri záchrane ¾udského života;
kpt. Bc. Štefan Cucík ( Tren èín) – za prejav statoènosti pri
záchrane ¾udského života;

chate¾ov; mjr. Vladimír Regula
(Rožòava) – za dlhoroèný príkladný, obetavý a iniciatívny prístup k výkonu štátnej služby v
PZ; kpt. Mgr. Igor Trgiòa
(záchranár HZS Vysoké Tatry)
– za prejav statoènosti pri
záchrane ¾udského života;
ppor. Anton Suchý (záchranár
HZS Vysoké Tatry) – za prejav
statoènosti pri záchrane ¾udského života; kpt. Bc. Mikuláš
Gábriš (HaZZ Bratislava) – za
prejav statoènosti pri záchrane
¾udského života; por. René Billík (HaZZ Košice) – za prejav
statoènosti pri záchrane ¾udského života; mjr. JUDr. Vojtech
Valkoviè (HaZZ Trnava) – za
prejav statoènosti pri záchrane
¾udského života; por. Róbert
Užoviè (HaZZ Nitra) – za
poskytnutie pomoci pri záchra ne ¾udského života; ppráp. Vla dimír Plachý (HaZZ Prievidza)
– za prejav statoènosti pri
záchra–ne dvoch ¾udských živo tov; npor. Miroslav Priesol
(HaZZ Liptovský Mikuláš) – za
prejav statoènosti pri záchrane
¾udského života.
(eZvesti MV SR,
XVIII. vydanie)

èula informácie o priebehu rokovaní so školskými odbormi na
úrovni KOZ SR, keï aj OZP v SR
zaujíma negatívne stanovisko k
zvyšovaniu a neustálemu meneniu požiadaviek uèite¾ov na vládu
a rozpoèet. „Ich kroky sú už v
rozpore so záujmami našich ¾udí,“
povedal predseda a pripomenul,
že všetky doterajšie pokusy rozhýba platovú úroveò obèianskych zamestnancov MV SR sa
nestretli s úspechom, prièom uèitelia žiadajú v roku 2013 navýšenie tabu¾kových platov o 10
percent, hoci štátny rozpoèet ráta
s poklesom príjmu štátnych zamestnancov o 5 percent. Takéto
otváranie platových nožníc medzi
uèite¾mi a ostatnými štátnymi zamestnancami oznaèil predseda
OZP za neprijate¾né a ich požiadavky na rozpoèet v záujme
rozvoja školstva z h¾adiska požadovaného objemu financií za nereálne.

v SR a konštatoval, že získaná
suma nie je úmerná vynaloženému úsiliu èlenov vedenia. Opätovne preto vyzval prítomných,
aby aktivizovali najmä tých èlenov, ktorí nechávajú 2 percentá z
daní štátnej pokladnici, teda ministerstvu financií a aby predsedovia aktívne usilovali aj o získanie podpory od právnických osôb.
Možnos venova dve percentá z
daní v prospech tých, ktorí najviac potrebujú pomoc, je aj v pod-

uplynulom roku. Vedenie OZP
bude ïalej h¾ada možnosti, ako
proces darovania dvoch percent
z daní pre darcov èo najviac zjednoduši, na intranete budú opä k
dispozícii vyplnené tlaèivá a ve denie nájde aj mechanizmus spolupráce s uètáròami.
Výhody pre èlenov
Rada predsedov schválila aj
návrhy na udelenie medailí OZP
v SR II. stupňa pre výsluhových
dôchodcov zo Starej Ľubovne

Èulá diskusia v priestoroch hotela pokraèovala aj v prestávkach
zasadania a vo vo¾ných chví¾ach

Posledné prípravy pred príchodom ministra… Riadite¾ovi hotela
Smrekovec Vladimírovi Klačanovi .„asistuje“ Ladislav Graèík. Servis
v hoteli bol – ako vždy – výborný.
Zlepšenie disciplíny
V ïalších bodoch zasadania
rady predsedov podpredseda
OZP v SR Ladislav Graèík predostrel ekonomickú situáciu zväzu, predložil návrh rozpoètu pre
rok 2013 a odôvodnil zmeny v
jednotlivých položkách. Informoval o aj o plnení odvodových povinností základných organizácií,
keï konštatoval výrazné zlepšenie platobnej disciplíny v uplynulom roku. Aktuálne plnenie odvodov centrále k 2. decembru bolo
už zverejnené aj na intranetovej
stránke OZP v SR. Podpredsedovia Ladislav Graèík a Pavol Michalík apelovali najmä na plnenie
povinností v právnej ochrane,
pretože ich zanedbanie môže
vies až k súdnym procesom, bude preto potrebné zavies aj systém sankcií voèi ZO, ktorá si túto
povinnos nesplnia. Podpredsedovia tiež zdôraznili povinnos
priebežne aktualizova prechody
èlenov medzi základnými organizáciami, pre ïalší vývoj èlenskej
základne je osobitne dôležité
hneï po príchode do útvarov pracova s policajtmi, ktorí boli prijatí
za èlenov OZP už na SOŠ PZ.
Ladislav Graèík tiež upozornil na
plánované školenia revízorov
úètov a èlenov výborov, zodpovedných za právnu ochranu, ktoré sa uskutoènia aj v roku 2013.
Ich termíny budú tiež zverejnené
na intranetovej stránke.
Nevyužité možnosti 2 percent
Podpredseda Pavol Michalík
ïalšej priblížil predsedom výsledky akcie venovania 2 percent zo
zaplatenej dane v prospech OZP

mienkach OZP najschodnejšia
cesta a napomáha zvýšeniu kreditu OZP. Pavol Michalík tiež poprosil prítomných, aby nahlásili
centrále èlenov OZP, ktorí by takúto finanènú pomoc akútne
potrebovali, keïže do konca januára 2013 má vymenovaná komisia rozhodnú o pridelení sústredených prostriedkov z daní v

Pavla Kriššáka a Jána Oberciana..
Predsedovia ZO ïalej dostali
informáciu o možnosti využi z¾avy pri rekreácii v zariadeniach
Aquapark Poprad, ktoré boli
zmluvne zvýhodnené len pre èlenov OZP v SR – podobne sa pre
èlenov OZP v SR podarilo vyrokova na rok 2013 zvýhodnenia v
oblasti úverových podmienok a
balíkov služieb s UniCredit Bank.
Podpredseda Marián Magdoško v
tejto súvislosti predsedom pripomenul, že v rámci týchto zvýhodnení má OZP v SR možnos
pomôc èlenom, ktorí sa ocitli vo
finanèných problémoch.
Spracoval Peter Ondera
Snímky autor

Smr má tupú kosu. Z ciest vlani
zniesla najmenej ¾udí od roku 1966
Slovenské cesty boli v roku
2012 opä o kúsok bezpeènejšie. Hovoria o tom aj štatistiky, ktoré poèítajú vyhasnuté životy pod Tatrami. Za volantom
za uplynulých 12 mesiacov zahynulo 296 ¾udí, èo je najmenej
od roku 1966.
Cesty sú z roka na rok
bezpeènejšie. Vlani na nich zahynulo menej ako 300 ¾udí Situáciu si pochva¾uje aj šéf rezortu vnútra Robert Kaliòák.
„Slovensku sa podarilo zníži
dôsledky dopravných nehôd
pod magickú hranicu 300. Obetí
bolo “iba„ 296, èo oproti minulému roku predstavuje zlepšenie
o devä percent a poèet obetí
nižší o 28,“ vysvetlil.
Rezortného šéfa však teší aj
ïalší úspech Slovenska. Krajine
sa totiž prvýkrát podarilo splni
normy, ktoré predpisuje Európska únia. Pod¾a pravidiel Spoloèenstva totiž musela Bratislava
zabezpeèi, aby na cestách po
roku 2010 zomieralo menej ako

305 ¾udí roène. Prvýkrát sa však
tento cie¾ podarilo splni až teraz.
Lepšie sú èísla aj v kolónkach ¾ahko a ažko zranených. Tie sa tiež podarilo zoseka na historicky najnižšiu úroveò. Vážne zranenia utrpelo pri
dopravných nehodách v poslednom roku necelých 1 100 ¾udí. ¼ahko sa zranilo 5 332.
Cesty vyhladili malé mesto
Kaliòák si však zaspomínal aj
na horšie èasy. Pripomenul výsledky z prvého roka existencie
samostatnej Slovenskej republiky, keï o život v doprave prišlo
677 ¾udí. Za „alarmujúce“ považuje minister vnútra aj celkové
poèty vyhasnutých životov. „Za
20 rokov zomrelo na cestách 11
483 ¾udí. To je jedno malé
mesto. Èíslo, ktoré hovorí, že
najväèším vrahom na Slovensku je vždy dopravná nehodovos,“ okomentoval.
(www.aktualne.sk, 3.1.2013)
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Hovoríme s vedúcou služobného úradu MV SR Ing. Denisou Sakovou, PhD.

Ministerstvo vnútra chce ís príkladom v úsilí o efektívnos štátnej správy
štátnej službe, lepšie zaplati,
pretože súèasná úroveò platov
týchto zamestnancov je osobitne
v našom rezorte a pri porovnaní s
obdobnými èinnosami v iných rezortoch naozaj ve¾mi nízka, to
môžem otvorene poveda.
l Ako je vlastne postavená
služobná podriadenos v aktuálnej štruktúre centier podpory? Kto komu šéfuje? A kto
zodpovedá, keï trebárs na obvodnom oddelení PZ nebude
dostatok kancelárskeho papiera a nebudú ma toner do tlaèiarne?
v priebehu celého roka. 1. január
V každom kraji je zriadené
bol prvým medzníkom.
centrum podpory, na okresoch sú
l Ko¾kých zamestnancov v jednotky podpory. Krajskí riaditenašom rezorte sa organizaèná lia centier podpory patria pod nozmena v súvislosti s vytvára - vovytvorený odbor centra podponím centier podpory dotkla? ry (zaradený pod kanceláriou veBoli aj prípady, keï ¾udia od - dúcej služobného úradu), metomietli dodatky podpísa? Pro - dicky ich riadia jednotlivé sekcie.
blémy?
Odbor centra podpory má systeOrganizaèná zmena sa dotkla mizovaných len nieko¾ko tabu¾kopribližne 4 tisíc zamestnancov. vých miest. Nie je teda cie¾om
Ojedinele sa vyskytli aj prípady, centralizácia v tom zmysle, že by
kedy civilní zamestnanci odmietli sme všetkých servisných ¾udí sapodpísa dodatok k pracovnej hovali do Bratislavy. Naopak, nazmluve a tak ukonèili pracov- šim cie¾om je, aby celoslovensky
no–právny vzah s ministerstvom. zabezpeèovali jednotlivé servisné
l ¼udia sa obávajú, že v ko- èinnosti centrá, zriadené v kraneènom dôsledku proces po- joch. Tiež špecifikujeme, ktoré
vedie k prepúšaniu. K èomu, èinnosti musia by èo najbližšie k
napokon, tlaèí aj vláda päper- výkonu, napríklad personalistika
centným znížením mzdových a ktoré môžu by celoslovensky
prostriedkov pre tento rok.
centralizované.
Usilujeme sa vysvetli, že prel Nehrozí, že napokon nebude zodpoveda nikto? Kraje
Pripravujeme akèný plán
boli zvyknuté mnohé veci a
èinností na rok 2013–2015,
èinnosti zabezpeèova si vlastktorý zahàòa sadu interných
nými silami, èo síce neraz viedmí¾nikov v rámci rezortu a
lo aj k hraniu sa na vlastnom
sadu mí¾nikov „externých“,
piesoèku, utváraniu rôznych
keïže v roku 2013 bude
personálnych väzieb… ale na
postupne prebieha 2. fáza
druhej strane, boli tu ¾udia s
integrácie orgánov miestnej
konkrétnou, adresnou zodpoštátnej správy do našich
vednosou za prípadný ne obvodných úradov. Spomídostatok. Obávam sa anonyminanou integráciou pod
ty v novom systéme.
obvodné úrady pribudne do
Poviem príklad: Zrušením
rezortu okolo 17–tisíc zaprávnej a rozpoètovej subjektivity
mestnancov, z toho dôvodu
KR PZ sa verejné obstarávanie
je potrebné súèasné fungocentralizuje a jeho cie¾om je dovanie rezortu na to priprasiahnu vyššiu efektívnos nákuvi.

Od 1. januára 2013 je úèinný zákon 345/2012 o niektorých
opatreniach v miestnej štátnej správe, ktorý realizuje zámery Programového vyhlásenia vlády na roky 2012 – 2016
a ciele Programu ESO (Efektívna, spo¾ahlivá a otvorená
štátna správa). Pojem ESO èoraz viac rezonuje v celom
rezorte MV SR, z proklamatívnej polohy sa dostáva do
realizaènej fázy. Už v decembri vznikli v niektorých krajoch prvé problémy, ktoré pomáhal rieši OZP v SR a hovorilo sa o nich aj na zimnom zasadaní Rady predsedov
ZO OZP v SR na Donovaloch. Redakcia POLÍCIA požiadala o priblíženie procesu realizácie programu ESO vedúcu
služobného úradu MV SR Ing. Denisu Sakovú, PhD.
l Základné ciele programu
ESO sú azda už verejnosti
dostatoène známe, menej sa
vie o konkrétnych krokoch,
ktoré majú k týmto cie¾om
vies…

Analýza ukázala, že prevádzka nášho štátu je naozaj
neúnosne drahá. Mali sme v
štátnej správe až 913 rozpoètových organizácií, z ktorých približne jedna tretina mala menej ako
30 zamestnancov. Situácia konkrétne v našom rezorte nebola až
taká dramatická, ambíciou nášho
ministra však je, aby MV SR ako
nosite¾ tejto vládnej úlohy išlo príkladom a ako prvé robilo kroky,
vedúce k naplneniu hlavných
cie¾ov programu. Preto sa k 1. januáru 2013 nariadením ministra
zrušila právna a rozpoètová subjektivita rozpoètových organizácií
v našom rezorte a vytvorili sa
centrá podpory na krajskej úrovni
bez právnej a rozpoètovej subjektivity. V okresoch vznikajú jednotky podpory. Hlavným poslaním
centier je robi servis pre všetky
výkonné zložky efektívnejšie a
lacnejšie, než tomu bolo dosia¾.
Analýza totiž aj v našom rezorte
ukázala ve¾mi rozdielnu výkonnos zamestnancov pri tej
istej èinnosti, napríklad úètovní kov, rozpoètárov, mzdárov. A, sa mozrejme, aj v celej štátnej sprá ve sú títo ¾udia ve¾mi rozdielne
odmeòovaní. Zároveò bol tento
servis pre zamestnancov prekomplikovaný a tým aj drahý. V
služobných autách sa vozili úradníci s papiermi, ktorí aj kvôli
nieko¾koeurovým položkám najazdili neraz desiatky kilometrov.
To je jedna z vecí, ktorá by sa
mala zmeni. Prirodzene, tieto
zaužívané postupy a procesy ne možno zmeni zo dòa na deò,
pôjde o sériu postupných krokov

púšanie nie je zámerom nášho
programu. Pred ministerstvom
vnútra vyvstali viaceré nové
vážne výzvy, na ktoré nám dodatoèné mzdové prostriedky na
ïalších zamestnancov nikto nedá, úloh sa musíme zhosti v rámci našich súèasných možností.
Snažíme sa zefektívni výkon
niektorých agend, aby sme potenciálne výkonové rezervy vedeli
alokova na zmienené výzvy. Je
teda pravdepodobné, že èasti za mestnancov bude ponúknutá iná
náplò práce a èas zamestnancov
bude ich súèasnú prácu robi
iným spôsobom. Napríklad práca
s faktúrami prejde z papierovej
do elektronickej podoby, zanikne
to nekoneèné cestovanie s aktov kami plnými faktúr, èi s cestovný mi príkazmi, zbieranie peèiatok a
podpisov po celom kraji. V ko neènom dôsledku sme presved èení, že program ESO je aj ces ta, ako našich ¾udí, mám na mysli
zamestnancov vo verejnej a

pov. Je napríklad rozdiel, èi sa v
súaži nakupuje napríklad kancelársky papier pre jeden kraj, alebo pre celý rezort, alebo dokonca
pre celú štátnu správu Podobne
je to so všetkými komoditami,
vrátane nákupu elektrickej energie, pohonných hmôt èi zemného
plynu. Krajské centrá podpory v
tomto smere nemajú výkonnú
zodpovednos za obstarávanie,
ale zodpovedajú sa kvalitu a ply-

úradov. Spomínanou integráciou
pod obvodné úrady pribudne do
rezortu okolo 17–tisíc zamestnancov, z toho dôvodu je potrebné súèasné fungovanie rezortu na to pripravi. Urèite mi dá
každý za pravdu, že na obvodnom úrade po integrácii nemusí
ma každý novovzniknutý odbor
svoju mzdárku, úètovníèku, personalistku, materiálno–technickú
pracovníèku, IT technika. V rámci

Ministerstvo produkuje zá¾ahu vestníkov. Ktoré nariadenia
by mali zamestnanci pozna, naštudova si v súvislosti so
vznikom centier podpory a oèakávanými zmenami v tomto ro ku?
V súvislosti so vznikom centier podpory boli vydané nasledovné
interné akty riadenia:
– N MV SR è. 166/2012, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie
ministra vnútra Slovenskej republiky è. 174/2010 o rozsahu pôsobnosti nadriadených vo veciach služobného pomeru v štátnej
službe príslušníkov Policajného zboru (personálna pôsobnos) v
znení neskorších predpisov,
– N MV SR è. 167/2012, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie
ministra vnútra Slovenskej republiky è. 22/2009 o rozsahu disciplinárnej právomoci nadriadených (disciplinárna právomoc) v znení
neskorších predpisov,
– N MV SR è. 168/2012 o rozsahu pôsobnosti nadriadených vo
veciach služobného pomeru príslušníkov Hasièského a záchranného zboru (personálna pôsobnos),
– N MV SR è. 169/2012 o rozsahu pôsobnosti vedúcich zamestnancov vo veciach pracovnoprávnych vzahov pri výkone práce vo verejnom záujme v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a
– N VSÚ MV SR è. 14/2012 o personálnej pôsobnosti vo veciach štátnozamestnaneckých vzahov v služobnom úrade Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
nulos servisu vo svojej pôsobnosti, tj. aby vysúažené komodity boli u útvarov vykonávajúcich odbornú èinnos na požadovanom mieste, v primeranej kvalite a v správny èas.
l Aké teda budú ïalšie kroky?
Pripravujeme akèný plán èinností na rok 2013–2015, ktorý
zahàòa sadu interných mí¾nikov v
rámci rezortu a sadu mí¾nikov
„externých“, keïže v roku 2013
bude postupne prebieha 2. fáza
integrácie orgánov miestnej štátnej správy do našich obvodných

tohto procesu považujeme za
základnú podmienku úspechu
dobrú informovanos a komunikáciu . V tomto smere budeme s
dôverou oèakáva aktívnu pomoc
odborových organizácií. Už v
tomto období budeme ve¾mi
povïaèní, keï najmä krajské rady OZP v SR budú operatívne
upozoròova na problémy, ktoré
môžu vzniknú. Kde sa robí, môžu sa objavi aj chyby. Je naším
cie¾om, aby sme ich dokázali
spoloène eliminova.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímka archív

Policajní asistenti nebudú, Kaliòák ich z novely vypustil

Návrat do èias minulých sa
nekoná. Asistenti policajta,
ktorí sa mali regrutova z
policajných dôchodcov, nebudú. Vyplýva to z novely
zákona o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov
tak, ako bola v utorok predložená na legislatívnu radu
vlády.
Pôvodne minister vnútra Robert Kaliòák chcel, aby policajti
vo výslužbe mali možnos pomáha svojim kolegom ako asistenti.
Mali ma uniformy so špeciálnym
oznaèením a pracova na dohodu, aj právomoc používa miernejšie donucovacie prostriedky.
Pamätníkom táto úprava pri pomínala èasy dávno minulé, keï
civili s modrou páskou a nápisom
PS VB v komunistických èasoch
pomáhali verejnej bezpeènosti a
èasto bývali prísnejší než policajti

samotní. Ešte v roku 1990 sa Pomocná stráž verejnej bezpeènosti
zrušila ako komunistický prežitok.
Asistenti však napokon pod¾a
šéfa policajných odborárov Miroslava Litvu z novely vypadli. Nebude ich treba. „Vypadli preto, že
sa umožní bývalým policajtom,
ktorí spåòajú podmienky, návrat
do služobného pomeru,“ vysvetlil
Litva.
Malo by ís o obsadenie
približne 1300 vo¾ných tabu¾kových miest v polícii. Minister Kaliòák už pred èasom priznal, že je
ve¾ký záujem o prácu v polícii. „V
priebehu roka by sme mali drvivú
väèšinu ¾udí dosta do systému a
rozmiestòova v tých najkritickejších oblastiach,“ upozornil pred
mesiacom.
Záujem o uniformy je znaèný.
Na jedno miesto v zbore sa hlási
desa až dvadsa uchádzaèov
pod¾a regiónu.

„Pomerne ve¾ký záujem je aj u
bývalých kolegov, ktorí by sa
chceli vráti,“ povedal Kaliòák.
Práve z nich by chceli pri obsadzovaní vo¾ných miest èerpa predovšetkým.
Novela zákona o sociálnom
zabezpeèení policajtov a vojakov
pôvodne mala plati už od januára. Situáciu však skomplikovalo
obrovské množstvo pripomienok
aj znaèný odpor výsluhových dôchodcov. Súboj sa skonèil vypustením pôvodne avizovaného
desapercentného stabilizaèného
odvodu.
Najnovšie ministerstvo vnútra
predpokladá, že novela nadobudne úèinnos prvého mája. Po
novom by mali ma policajti a vojaci nárok na odchodné až po
odpracovaní trinástich rokov a
výsluhový dôchodok budú pobera po odpracovaní 25 rokov.
(aktualne.sk, 19.12. 2012)
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Môže policajt predáva svoje produkty „z dvora“?

Takzvaný predaj z dvora je
upravený nariadeniami vlády Slovenskej republiky è. 360/2011 Z.
z. z 19. októbra 2011,ktorým sa
ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodá-

lenej èinnosti príslušníkom Policajného zboru je však determinované jeho postavením a dodržiavaním jeho základných povinností, ktoré upravuje zákon è.
73/1998 Z. z. o štátnej službe prí-

vanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živoèíšneho pôvodu a dodávanie
mlieka a mlieènych výrobkov koneènému spotrebite¾ovi a iným
maloobchodným prevádzkarniam
a è. 359/2011 Z. z. z 19. októbra
2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé
množstvá. Všeobecne teda ide o
povolenú èinnos regulovanú
vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Vykonávanie všeobecne povo-

slušníkov PZ, SIS, ZVJS SR a ŽP
v platnom znení (ïalej len „zákon“). Jednou zo základných povinností policajta je dodržiava zákaz vykonáva inú platenú funkciu, podnikate¾skú èinnos alebo
inú zárobkovú èinnos a by èlenom správnych alebo kontrolných
orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikate¾skú èinnos
(§ 48 ods. 6 zákona). V rámci výnimiek zo zákazu inej zárobkovej
èinnosti sú v ustanovení § 48
ods. 7 zákona taxatívne vymenované èinnosti, ktoré policajt vo

svojom osobnom vo¾ne môže vykonáva. Ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, výkon osobnej
asistencie pod¾a osobitného zákona, vedeckú èinnos, pedagogickú èinnos, lektorskú èinnos,

nos, umeleckú èinnos, èinnos
vedúcich táborov pre deti a mládež, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových vedúcich, vychovávate¾ov,
inštruktorov, prípadne stredných
zdravotníckych zamestnancov v

prednášate¾skú èinnos, pastoraènú èinnos, znaleckú èinnos,
tlmoènícku èinnos, prekladate¾skú èinnos, publicistickú èinnos,
literárnu èinnos, športovú èin-

táboroch pre deti a mládež, èinnosti sprostredkovate¾ov a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní, správu vlastného majetku,
správu majetku svojich malole-

Ilustračné foto: archív

Náš èitate¾ sa obrátil na redakciu s prosbou o stanovisko,
èi ako policajt môže využi možnos predaja dopestovaných po¾nohospodárskych produktov „z dvora“. O zaujatie stanoviska sme požiadali generálneho riadite¾a Sekcie
personálnych a sociálnych èinností MV SR Ing. Ondreja
Varaèku. Jeho stanovisko prinášame v plnom znení:

tých detí, správu majetku osoby,
ktorej spôsobilos na právne úkony bola obmedzená, alebo správu majetku osoby, ktorá bola
pozbavená spôsobilosti na právne úkony, èinnos policajta v poradnom orgáne vlády a vykonávanie funkcie èlena volebnej komisie alebo funkcie èlena referendovej komisie alebo èlena komisie pre ¾udové hlasovanie o
odvolaní prezidenta Slovenskej
republiky, èinnos èlena v rozkladovej komisii, èinnos osôb prizvaných na výkon doh¾adu alebo
kontroly pod¾a osobitného zákona, vykonávanie funkcie èlena orgánu Protimonopolného úradu
Slovenskej republiky, Fondu ochrany vkladov alebo Garanèného
fondu investícií a èinnos èlena
komisie pre vyšetrovanie leteckých nehôd alebo pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti civilného leteckého personálu.
Je zrejmé, že èinnos, o ktorú
sa v tomto konkrétnom prípade
policajt zaujíma, sa medzi výnimkami z inej zárobkovej èinnosti nenachádza. Vychádzajúc z
uvedeného výkon takejto èinnosti
policajtom by bol v rozpore so zákonom.

Ako je to so 7 – minútovým limitom služobného hovoru z pevnej linky?
Reaguje riadite¾ KR PZ Bratislava
V decembrovom èísle POLÍCIE sme zverejnili list nášho
èitate¾a z Bratislavy, ktorý poukazoval na – z jeho poh¾adu – nezmyselnos nariadenia, ktoré obmedzuje aj dåžku
služobných hovorov z pevnej linky na sedem minút. Publikovali sme tiež stanovisko generálneho riadite¾a Sekcie
informatiky, telekomunikácii a bezpeènosti MV SR k tomuto nariadeniu. Medzièasom na názor èitate¾a reagoval
aj riadite¾ KR PZ v Bratislave plk. Csaba Faragó. Aj jeho
stanovisko zverejòujeme v plnom znení.
Vec: Stanovisko k limitu dåžky
služobných telefonických hovorov
Na základe vášho vyžiadania
predkladám nasledovné stanovisko. Vyhodnocovanie èasového limitu telefónneho hovoru zo služobnej telefónnej poboèky je
upravené internými aktmi riadenia pod¾a typu volaného èísla:
l Volania zo služobných telefónnych poboèiek do verejnej
telefónnej siete (na pevnétele fónne linky) sú upravené nariadením ministra vnútra SR è.
54/1993 o zásadácha podmienkach prevádzky na linkových
sieach Ministerstva vnútra Slo venskejrepubliky v znení neskorších predpisov (ïalej len
„NMV è. 54/1993“) a v podmienkachKR PZ v Bratislave pokynom
riadite¾a KR PZ v Bratislave è.
25/2011. V zmysle èi. 7ods. 3 po kynu riadite¾a KR PZ v Bratislave
è. 25/2011 sú týždenne vyhodnocovanéneodôvodnene dlhé telefónne hovory (dlhšie ako 25 mi nút).
KR PZ v Bratislave upozornilo
písomne na skutoènos, že NMV
è. 54/1993 riadenia neplní v danej
podobe svoj základný úèel a
predložilo na sekciu informatiky,
telekomunikácií a bezpeènosti

MV SR (ïalej SITB) dòa
30.7.2012 písomnú žiados na
novelizáciu predmetného naria denia. Jedným z dôvodov bola aj
skutoènos, že „maximálna dåžka
hovoru v medzimestskej pre vádzke 7 minút je nepostaèujúca pre služobnú komunikáciu“.
V súèasnosti je odborom telekomunikácií SITB pripravené nové
znenie uvedeného nariadenia na
vnútrorezortné pripomienkové konanie.
l Volania zo služobných telefónnych poboèiek na telefónne
èísla mobilnýchtelefónnych operátorov – sú upravené nariadením
ministra vnútra è. 37/2000o zriaïovaní, používaní a evidovaní
služobných mobilných telefónov v
zneníneskorších predpisov a v
podmienkach KR PZ v Bratislave
pokynom riadite¾a KR PZv Bra tislave è. 25/2011.
Úèastník pevnej služobnej telekomunikaènej siete s oprávne ním volania na automatický prestup do verejných rádiotelefónnych sietí GSM sa v primera nom rozsahu práv a povinností
považuje v zmysle èl. 5 ods. 5
NMV è. 37/2000 v znení neskorších predpisov za užívate¾a mo bilného telefónu.

Dlhé telefónne hovory na mobilné telefónne èísla sa na KR PZ
v Bratislave vyhodnocujú na
základe:
„èl. 13 ods. 2 N MV SR è.
37/2000 v znení neskorších predpisov, ak úèastník spôsobil mimo-

odôvodnene dlhé hovory je zakázané)
Vzh¾adom na skutoènos, že je
nutné hospodárne vynaklada finanèné prostriedky rozpoètu, te da aj finanèné prostriedky, urèené na hovorné, je povinnosou

riadne zvýšené výdavky za prevádzku stanice
„èl. 7 ods. 3 pokynu riadite¾a
KR PZ v Bratislave è. 25/2011
(uskutoèòovanie súkromných telefónnych hovorov v sieti ministerstva vnútra v miestnom, medzimestskom a medzinárodnom
telefónnom styku, ako i vies ne-

KR PZ v Bratislave vykonáva
opatrenia proti zneužívaniu hovorov zo služobných telefónnych
poboèiek na súkromné úèely. V
zmysle èl. 7 ods. 3 pokynu riadite¾a KR PZ v Bratislave sa na KR
PZ v Bratislave sa týždenne vyhodnocujú dlhé hovory (dlhšie
ako 25 minút, nie je prerušovaný

hovor po 7 minútach) a nadriadenému je zasielané písomné upozornenie. Zároveò je nadriadený
požiadaný o preverenie skutoènosti, èi sa jedná o súkromný
alebo služobný hovor.
Ak nadriadený vyhodnotí hovor ako služobný, je uhradený zo
finanèných prostriedkov KR PZ v
Bratislave. Ak nadriadený zistil
zneužitie telefónnych hovorov na
súkromné úèely, rieši porušenie v
rámci svojej kompetencie.
Príslušník PZ ani zamestnanec
nie je nútený zruši telefónny hovor po 7 minútach a za služobný
telefónny hovor nie je požadovaná úhrada hovorného.
plk. JUDr. Csaba Faragó
riadite¾ KRPZ v Bratislave

Fotosúaž redakcie POLÍCIA o najškaredšie pracovisko PZ
Hoci by sa mohlo zda, že ide
z našej strany o recesiu, žia¾,
nie je to tak. Stav mnohých OO
PZ i ïalších policajných pracovísk na Slovensku je katastrofálny, mnohí policajti i obèianski
pracovníci robia v neútulných,
neraz aj zdravie ohrozujúcich,
vekom zdevastovaných objektoch, ktorým èasto chýba aj elementárna údržba, nehovoriac o
nutnosti rozsiahlejších rekonštrukcii fasád, interiérových
omietok a náterov, klampiarskych prvkov, inžinierskych sietí
a sociálnych zariadení. V zlom
stave sú aj niektoré naše ubytovacie zariadenia. Èasto sa o
tom presviedèajú inšpektori
BOZP pri svojich kontrolách.
Nejeden objekt je v prevádzke
napriek vedomosti hygienikov
len preto, že neexistuje iná
možnos, ak má PZ zabezpeèova úlohy, dané zákonom a

poskytova služby obèanom.
Ako takéto priestory vníma ve rejnos, je jasné. Zanedbané objekty znižujú vážnos PZ a dôveru obèanov v kvalitu služieb.
Vysvetlenie zodpovedných
funkcionárov je jediné: nedostatok peòazí. Vedenie rezortu o
problémoch dobre vie, sám minister vnútra Robert Kaliòák na
decembrovej rade predsedov o
tomto probléme hovoril a rekonštrukcie policajných pracovísk oznaèil za jednu z priorít rezortu pre najbližšie obdobie. Už
teraz je však zrejmé, že na realizáciu všetkých investièných zámerov pre túto oblas v rezorte
nie je a v doh¾adnej budúcnosti
ani nebude dostatok prostriedkov, prednos preto musia dosta najakútnejšie „prípady“.
S cie¾om pomôc pri vo¾be
policajných objektov, ktoré potrebujú opravy najviac, preto re-

dakcia POLÍCIA vyhlasuje netypickú fotosúaž o najškaredšie
pracovisko PZ na Slovensku.
Fotografie s dátumom nasnímania a struèným popisom aktuálnej situácie na pracovisku, ktoré
pod¾a vás akútne potrebuje opravu, posielajte na známu redakènú
mailovú
adresu
policia@minv.sk, prípadne poštou na adresu uvedenú v tiráži
novín.
Najpozoruhodnejšie snímky s
popisom budeme priebežne
zverejòova na stránkach mesaèníka POLÍCIA, prípadne na
našej intranetovej webovej
stránke. Veríme, že aj takáto
forma verejnej kritiky napomôže
zodpovedným pri výbere objektov, ktoré rekonštrukciu naliehavo potrebujú. Uzávierka súaže
je 30. 6. 2013, vaše aktuálne fotografie však oèakávame už od
tejto chvíle.
Redakcia
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Ïakujem za dôveru, ktorú nám preukazujete

Spolu sme prežili ve¾a pekných chví¾
Milí priatelia, chcel by som sa
v mene policajných duchovných
úradu ekumenickej pastoraènej
služby všetkým vám poïakova
za príjemné stretnutia, milé rozhovory a pripomenú zopár okamihov, ktoré sme mohli spolu
preži v uplynulom roku.
Tá prvá sa týka júnového zájazdu do Francúzska na medzinárodné stretnutie protestantských duchovných služieb, kde
sme mali ako duchovní zo Slovenska prvýkrát v histórii tú èes
spolu s duchovnými zo Slovinska
stvárni otváracie zhromaždenie
61. roèníka tohto stretnutia. Téma
tohtoroèného stretnutia bola: Násilie. Ako sa s ním vyrovna, dá
sa proti nemu bojova? Ako sa
postavi k násiliu ako kresan v
službe zákona? To boli niektoré z
tém, ktoré sme mali možnos
rozdiskutova.
Ïalšou takouto možnosou bol
letný biblický tábor pri mori, v
Chorvátsku.
Ostrov
Hvar,
mesto
Stari
Grad sa stalo po
druhý krát naším
prechodným do movom v prvom
júlovom týždni.
Pekné poèasie,
príjemné more,
skvelá partia ¾udí a spoloèné
S políciou v
rozhovory
na
rozlièné
témy
dotvárali rámec tohto pobytu. Ïakujem za dôveru, ktorú nám preukazujete, keï sa rozhodnete zveri nám svoje „ratolesti“.
Ja osobne sa vždy teším na
spoloèné stretnutia, chvíle zábavy, ale aj premýš¾ania a verím, že
pokia¾ si deti z týchto táborov

odnesú do svojho života aspoò
malé zrnieèko viery, môže ono
vzklíèi a prinies v ich životoch
bohatú úrodu.
Sme v mesiaci september a

2013 sa uvidíme pri minijubilejnom 5 roèníku. Patrí sa poïakova za výborné vzahy s Horskou záchrannou službou, pánovi
riadite¾ovi Ing. Jozefovi Janigovi

Ïakujeme!
Obèas èloveku na to, aby
zmenil svoj život, staèí málo –
obklopi sa správnymi ¾uïmi, èi

je k zlepšeniu povedomia o tom,
aké je dôležité jazdi a správa sa
na ceste bezpeène, nako¾ko èísla
štatistík nám ukazujú, že predsa
len na cestách vyhasne príliš
mnoho životov celkom zbytoène.
Milan Petrula, riadite¾ Úradu
ekumenickej pastoraènej služby,
MV SR

Krajské riadite¾stvo PZ v Prešove venovalo
trom detským domovom finanèný dar
Krajské riadite¾stvo PZ v Prešove sa už pravidelne venuje aj rôznym charitatívnym akciám. Okrem toho, že sa zapája do celoslovenských aktivít, organizuje aj vlastné. Pri príležitosti tohoroèného
Dòa polície darovalo krv vyše 60 zamestnancov KR PZ Prešov a
okresných riadite¾stiev v jeho pôsobnosti. Darovania sa zúèastnilo
viac ako 60 darcov.

Výlet na Kôprovský štít

Chorvátsku
tak ako sa stalo zvykom, v
posledný septembrový víkend sa
uskutoènil v poradí už 4. Celoslovenský policajný a hasièský výstup vo Vysokých Tatrách s
cie¾om Kôprovský štít. Tohto
roèníka sa zúèastnilo rekordných
268 úèastníkov a verím, že v roku

za poskytnutie doprovodu a èlenom HZS za ich fundovaný výklad o teritóriu, v ktorom sme boli. Poïakovanie patrí aj pánovi
riadite¾ovi Ing. Igorovi Hušèavovi
zo zariadenia Kremenec za prístup a záujem o túto akciu a v neposlednom rade Sekcii personálnych a sociálnych èinností MV
SR za komunikáciu a realizáciu
víkendových poukazov.
Medzi posledné aktivity so šir ším záberom patrí aj tretia novembrová nede¾a – Svetový deò
pamiatky obetí dopravných nehôd. Pietne spomienky prebiehali
na viacerých miestach Slovenska, èi už ekumenická v Prešove,
ale aj v Košiciach i Luèenci.
Keïže z nášho poh¾adu ide o dôležitú udalos, rozhodli sme sa
zorganizova v Liptovskom Mikuláši centrálnu pietnu spomienku,
kde celú atmosféru okrem vzác-

Deom pripravili pestrého Mikuláša
Dòa 06.12.2012 naša ZO pri
OR PZ v Banskej Bystrici zorganizovala pri príležitosti osláv
akciu MIKULÁŠ pre deti našich
èlenov ZO. Podujatie sa usku toènilo na OR PZ Banská Bystrica. Deti sami prišli vo vhodných
maskách a mali veselý zážitok.
Po zarecitovaní alebo zaspievaní
dostali sladké prekvapenie. A
potom nasledovala Mikulášska
diskotéka.
Na obèerstvenie bolo zabez peèené pitie a malé prehryznutie. Nespotrebované sladkosti a
džús boli odovzdané deom s
osamelými rodièmi v krízovom
stredisku Domu svätej Alžbety v
Banskej Bystrici, ktorí nám za to
boli vïaèné. ( ïakovný list zasie lam v prílohe)
Marian Peniak
predseda ZO pri OR PZ
Banská Bystrica

nych hostí dotvorila aj hudba MV
SR. Horiace svieèky, modlitby a
krásne harmónie dotvárali celú
atmosféru tohto pietneho zhromaždenia s jasným cie¾om: Èloveèe, život máš len jeden, jazdi
oh¾aduplne, neriskuj zbytoène,
veï náš život sa v priebehu zlomku sekundy môže skonèi!
Verím, že aj táto akcia prispe-

kus šastia, alebo pocit, že tu nie
je na všetko sám. Snažíme sa
predovšetkým o to, aby deti v
našom zariadení boli obklopené
práve takýmito ¾uïmi, ktorí im
podajú pomocnú ruku v ich ne¾ahkom osude. Dovo¾te mi touto
cestou v mene našich detí, poïakova sa Vám za podarovanie

sladkostí pre ne, a popria Vám
mnoho osobných a pracovných
úspechov.
S úctou a vïakou
Ing. Mgr. Michalíková ¼ubica,
riadite¾ka krízového strediska
Dom svätej Alžbety,
Banská Bystrica

Deò polície mal v Prešovskom kraji ešte jeden rozmer, ktorý vyvrcholil v utorok 11.12.2012 na pôde krajského riadite¾stva. Riadite¾ KR PZ v Prešove Dušan Sabol odovzdal zástupcom troch detských domovom z Podolínca, Spišského Štiavnika a z Vranova
n/Top¾ou finanèný dar. Peniaze v rámci Dòa polície darovali zamestnanci krajského a okresných riadite¾stiev z Prešovského kraja.
Každý z detských domovov dostal 310.– €.
Policajti si na utorkové popoludnie pripravili pre deti z detských
domovov, ktoré si prišli prevzia finanèný dar, krátky program za
úèasti Mikuláša a èerta. Deom sa predstavili dopraváci, kukláèi a
PMJ–èkári, ktorí so sebou priniesli aj výstroj a výzbroj. Popritom si
deti aj zasúažili, za èo dostali špeciálnu odmenu pre ich detský domov. Pre všetky deti si Mikuláš s èertom prichystali darèeky, ktoré
vymenili za básnièku èi pesnièku. Na oplátku si aj deti pripravili pre
policajtov krátky hudobný program v podobe vianoèných pesnièiek.
Daniel Džobaník, KR PZ Prešov

Poïakovanie darcom krvi z KR
PZ Bratislava
Vážení darcovia,
ïakujeme Vám za úspešnú spoluprácu v uplynulých rokoch pri darovaní krvi na Krajskom riadite¾stve PZ v Bratislave, prajeme Vám v novom roku 2013 ve¾a osobných a pracovných úspechov.
Na darovaní sa zúèastnilo:
v roku 2007: 09.05. 54 darcov, 26.11. 33 darcov,
v roku 2008: 01.04. 42 darcov, 15.07. 44 darcov, 27.11. 48 darcov,
v roku 2009: 31.03. 70 darcov, 21.07. 54 darcov, 08.12. 48 darcov,
v roku 2010: 26.04. 48 darcov, 17.08. 40 darcov, 26.11. 56 darcov,
v roku 2011: 05.04. 30 darcov, 11.08. 47 darcov, 19.12. 56 darcov,
v roku 2012: 16.04. 48 darcov, 19.12. 30 darcov.
Spolu sa za obdobie šes rokov na odberoch zúèastnilo 748
darcov. Vïaka vám sme Národnú transfúznu službu SR obohatili o
približne 374 000 ml krvi. Zároveò by som rada pozvala darcov na
ïalší odber krvi, a to v približných termínoch 17.04., 19.08. a
09.12.2013 na Krajskom riadite¾stve PZ v Bratislave.
npor. Mgr. Dáša Cseriová,
KR PZ Bratislava
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Pracovníci verejnej a štátnej služby nedostali vyššie platy
Zástupcovia zamestnancov vo verejnej a štátnej službe
dnes so zástupcami zamestnávate¾ov podpísali dve kolektívne zmluvy vyššieho stupòa, ktoré však nezahàòajú
požadované desapercentné zvýšenie platov.
Zmluvy im zaruèujú niektoré
sociálne benefity a vláda s¾úbila,
že v máji je pripravená opä hovori o zvýšení tarifných miezd.
Pri podpise chýbal zástupca Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku.
Štátni zamestnanci budú ma
viac dovolenky
Zmluvy pracovníkom v štátnej
a verejnej správe, ktorých je asi
350–tisíc, zabezpeèia o týždeò
viac dovolenky, kratšiu pracovnú
dobu o polhodinu denne a jedno
„odchodné“ navyše pre ¾udí
odchádzajúcich do dôchodku.
Ïalej zmluvy zabezpeèujú príspevok zamestnávate¾ov na tretí pilier dôchodkového sporenia a
tvorbu sociálneho fondu. „Tieto
benefity urèite neobsahujú to, èo

sme od kolektívneho vyjednávania oèakávali, ale v danom ekonomickom priestore a v danej situácii považujeme za vhodné
podpísanie kolektívnych zmlúv a
udržanie toho sociálneho zmieru
aj pre rok 2013,“ povedal pre
agentúru SITA predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb
Anton Szalay.

Dnes je pod¾a Szalaya ažko
hovori, ko¾ko im bude možné prida v máji. Potvrdil však, že budú
žiada minimálne pä percent.
„Keï vláda po tlakoch školákov
našla finanèné prostriedky na

Je to spravodlivos alebo diskriminácia
výsluhových dôchodcov?
1/ Zaujímalo by nás, do
ktorej kategórie dôchodcov v
civilnom živote sa zaraïujú
výsluhoví dôchodcovia.
Príklad:
Výsluhový dôchodca má 57
rokov a odslúžil takmer 35 rokov. V súèasnosti pracuje na
dohodu a zo mzdy odvádza daò
a 4% úrazové poistenie. Avšak
od 1. 1. 2013 musí pod¾a nového zákona odvádza ïalšie odvody ako pracovník na dohodu
(nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie /starobné a
invalidné/, poistenie v nezamestnanosti…). A to preèo???
Takýto výsluhový dôchodca
nie je starobný dôchodca, ani
invalidný dôchodca ani predèasný dôchodca! Do ktorej kategórie sa zaraïuje? Zdravotné
poistenie mu platí štát ako výsluhovému dôchodcovi; dôchodkové poistenie mu nie je
treba plati, pretože celý aktívny
život odvádzal peniaze na osobitný úèet ministerstva vnútra,
za èo dostáva výsluhový dôchodok.
Nie je predpoklad u 57
roèného výsluhového dôchodca, že odpracuje v civile 15 rokov, aby získal starobný civilný
dôchodok. Každý civilný starobný dôchodca, ktorý pracuje
ïalej èi už ako na trvalý pracovný pomer èi na dohodu, má
a bude ma nárok na zvýšenie
svojho dôchodku.
Ale na èo bude ma nárok
výsluhový dôchodca, ktorý bude
odvádza svoje peniaze do sociálnej poisovne? Výsluhový
dôchodok sa mu nezvýši na
základe týchto odvodov a na civilný nebude ma nárok!!!
Navrhujeme, aby tieto odvo dy išli na osobitný úèet MV SR
a výsluhový dôchodok sa po
ukonèení pracovnej èinnosti
zvyšoval ako u civilných starobných dôchodcov.
2/ Ïalší problém sa týka
výsluhových dôchodcov za -

radených do trvalého pracovného pomeru a nezdanenej odpoèítate¾nej položky zo
mzdy.
Príklad:
Sú dvaja obèianski pracovníci zamestnaní na trvalý pracovný pomer. Obaja sú zaradení na rovnakom pracovisku, v
rovnakej pracovnej tabu¾ke, v
rovnakej pracovnej triede, takmer rovnaká náplò práce. Jeden z nich je výsluhový dôchodca. Na výplatu však dostane výsluhový dôchodca každý
mesiac o 30–40 menej. Nako¾ko
je výsluhový dôchodca, nemá
nárok na nezdanenú odpoèítate¾nú položku. A tak za jeden
rok príde takmer o celý jeden
mesaèný plat… To je spravodlivos, alebo opä diskriminácia
výsluhových, ale aj civilných dôchodcov?
3/ Posledný problém sa týka všetkých civilných za mestnancov vo verejnej správe. Nariadením vlády è.
578/2009 Z. z. je urèená Stupnica platových taríf pod¾a platových tried a platových stupòov. Platový stupeò je tu však
iba do èísla 12 – to je nad 32
odpracovaných rokov praxe.
ALE!!! V súèasnosti sa zvýšil
odchod do dôchodku na 62
rokov, no ale nikto z kompetentných neupravil túto ta bu¾ku. Sme pracovníèky, kto ré majú už odpracované vyše
38 rokov praxe, ale stále sme
a ïalších 4–5 rokov budeme v
rovnakom platovom stupni
(to znamená aj 10 ro kov!!!???)
Dlhoroèné pracovníèky
rezortu
Poznámka redakcie:
O stanovisko sme požiadali
generálneho riadite¾a sekcie
personálnych a sociálnych èin ností MV SR, žia¾, v stanove nom termíne redakcia odpoveï
nedostala.

úroveò pä percent, tak veríme,
že minimálne tých pä percent by
sa mohlo prejavi aj pre ostatných
zamestnancov vo verejnej a štátnej službe,“ dodal Szalay.
Vláda chce dodrža deficit rozpoètu
„Viaceré oprávnené nároky,
ktoré za zamestnancov odborári
požadovali, nemohli by zahrnuté
do vyššej kolektívnej zmluvy,“ pripomenul minister práce Ján Richter. Zhodli sa totiž na dodržaní
deficitu verejných financií v roku
2013 pod tromi percentami. Richterovi je ¾úto, že pri podpise chýbal zástupca školských odborárov. „Vnímame požiadavky školských odborárov, ale v žiadnom
prípade nesúhlasíme s postupom, ktorý zvolili,“ povedal. Richter a poznamenal, že sú tu zástupcovia zamestnancov, ktorí sú
na tom ešte ove¾a horšie. Školské odbory požadovali desapercentné zvýšenie platov, za èo
v novembri štrajkovali. Napokon
im vláda pridala len pä percent.
Zamestnanci štátnej a verejnej
správy žiadali zvýšenie miezd na
budúci rok o desa percent. Svoju požiadavku podopreli tvrdením,
že poèas posledných troch rokov
sa v tejto sfére zvyšovali platy len
raz, a to o jedno percento v roku
2010. V minulom ani v tomto roku k valorizácii nedošlo. Szalay
pripomenul, že keï vláda avizovala zníženie platov o pä percent, zamestnanci štátnej a verejnej správy v septembri zorganizovali aj protestné zhromaždenie pred rezortom práce. Napokon sa im nepodarilo dosiahnu
žiadne zvýšenie a Szalay verí, že
ani o tých pä percent neprídu.
Signatármi kolektívnych zmlúv
sú splnomocnení zástupcovia zamestnávate¾ov, reprezentovaní
vládou SR, Združením miest a
obcí Slovenska a predstavite¾mi
samosprávnych krajov, a zástupcovia zamestnancov, reprezentovaní Konfederáciou odborových
zväzov SR, Nezávislými kresanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým
zväzom.
(SITA, 19.12. 2012,
Podnikam.SK,)

Príslušníci Policajného zboru,
zamestnanci stáleho stavu
Strednej odbornej školy PZ
Bratislava a pozvaní hostia si
dòa 5. 12. 2012 pripomenuli
20. výroèie založenia Strednej
odbornej školy Policajného
zboru Bratislava.
Slávnostného zhromaždenia
sa zúèastnili významní hostia,
medzi ktorých patrili štátny tajomník MV SR Ing. Marián Saloò, PhD., prezident PZ gen.

tiar, PhDr. PaedDr. Ivan Horváth, JUDr. Ján Štark.
V slávnostnom príhovore riadite¾ SOŠ PZ Bratislava plk.
Mgr. Peter Stadnièar priblížil genézu Strednej odbornej školy
Policajného zboru Bratislava od
roku 1992 do roku 2012. Spomenul súèasné problémy, s ktorými škola zápasí, ale aj
presvedèenie, že najlepšou investíciou pre každý národ je
investícia do vzdelania. V závere príhovoru riadite¾ školy poïa-

SOŠ PZ Bratislava oslávila
20. výroèie založenia (1992–2012)
PaedDr. Tibor Gašpar, I. viceprezident PZ plk. Mgr. Milan Luèanský, viceprezident PZ plk.
JUDr. ¼ubomír Ábel, riadite¾
kancelárie prezidenta PZ mjr.
PaedDr. Pavel Beòo, riadite¾
personálneho odboru SPOU

koval všetkým, ktorí zabezpeèovali a zabezpeèujú výchovno–vzdelávací proces, aj tým,
ktorí zabezpeèujú chod školy po
logistickej stránke.
K prítomným policajtom a zamestnancom školy sa prihovoril

MV SR JUDr. Ján Nociar, riadite¾ Centra vzdelávania a psychológie SPOU MV SR JUDr.
Anton Kulich, JUDr. Štefan Koèan, PhD. poverený vykonávaním funkcie rektora Akadémie
PZ, vedúci oddelenia policajného vzdelávania centra vzdelávania a psychológie SPOU MV
SR pplk. JUDr. Peter Valachy,
riadite¾ KR PZ v Bratislave plk.
JUDr. Csaba Faragó, riadite¾
KR PZ v Nitre pplk. JUDr. Miroslav Michalèík, riadite¾ SOŠ PZ
Pezinok plk. Mgr. Ladislav Dovièoviè, zástupca riadite¾a SOŠ
PZ Pezinok pplk. JUDr. Rastislav Hajko, PhD. a bývalí riaditelia tejto školy JUDr. Martin Si -

aj prezident Policajného zboru
gen. PaedDr. Tibor Gašpar, ktorý zdôraznil dôležitos prepojenia vzdelávacieho procesu s
policajnou praxou. V krátkosti
naznaèil budúcu spoluprácu v
tejto oblasti.
Riadite¾ školy pri príležitosti
20. výroèia založenia SOŠ PZ
Bratislava udelil pozvaným hosom, príslušníkom PZ a zamestnancom stáleho stavu školy pamätné plakety.
Nech sa naïalej úspešne
rozvíja naša jubilantka – Stredná odborná škola Policajného
zboru Bratislava!
mjr. PaedDr. Katarína Šimášková,
SOŠ PZ Bratislava

Rektora policajnej akadémie potichu zbavili obvinenia
Keï policajná akadémia ude¾ovala titul èeskému politikovi Janovi Rytíøovi, jej bývalý rektor
Václav Krajník sa pod¾a polície
nedopustil falšovania. Vyšetrovatelia pod¾a zistení SME dospeli k
záveru, že Krajník v tomto prípade nenesie priamu zodpovednos.
Odvolaný rektor je stále obvinený, že manipuloval prijímacie
pohovory a prijímal úplatky od
uchádzaèov. Inšpekcia ministerstva vnútra sa v piatok k prípadu
odmietla vyjadri. „Vyšetrovanie
naïalej pokraèuje. Vykonávajú
sa procesné úkony,“ povedala
Lucia Garajová z tlaèového oddelenia. Napokon potvrdila, že Krajník už nie je v kauze Rytíø obvinený z poškodzovania cudzích
práv.
Úrad špeciálnej prokuratúry
tvrdí, že keby o prípade informo-

val, mohol by „nevhodne ovplyvni priebeh vyšetrovania“. Ani
Krajník nechce niè hovori, keïže
vyšetrovanie sa ešte neskonèilo.
„Nebudem sa vyjadrova.“
Inšpekcia ministerstva vnútra v
júli Krajníka obvinila z viacerých
trestných èinov. Z domu ho

odviedli s putami na rukách. K èinom sa najskôr priznal, potom
však hovoril, že po mozgovej príhode ani nevedel, èo hovorí.
Minister vnútra R. Kaliòák zo
Smeru vtedy o podmienkach Rytíøovej obhajoby povedal, že Krajník v komisii „rozhodol o vytvorení fiktívneho stavu, že tieto
podmienky splnené sú“. Pod¾a
ïalšieho obvinenia zobral od
uchádzaèov o štúdium v dvoch

prípadoch úplatok pätisíc eur.
Hrozí mu za to pä až 12 rokov
väzenia.
Prezident Ivan Gašparoviè odvolal Krajníka z funkcie rektora
koncom júla. Z polície ho prepustili za hrubé porušenie služobnej prísahy, èím stratil nárok
na odchodné. Nárok na výsluhový dôchodok mu však pod¾a Silvie Keratovej z ministerstva
vnútra zostal.
Dlhoroèný odborník na krimi nalistiku Krajník je stále zapísaný
ako èlen Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Vo vedeckej
rade na univerzite v Plzni, kde
Krajník tiež bol, už nefiguruje.
Vo¾by nového rektora policajnej akadémie sú naplánované
na február
(Sme, 17. decembra 2012)
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O priestupkoch policajtov majú opä rozhodova ich šéfovia
Ak dnes spraví vážnejší
dopravný priestupok policajt, rieši
ho tak, ako v prípade bežného
obèana, dopravný inšpektorát.
Túto úpravu zaviedla ešte vláda
Ivety Radièovej spolu so zrušením priestupkovej imunity poslancov. Smer to však chce zmeni.
Šéf brannobezpeènostného výboru Jaroslav Baška pripravil
pozmeòujúci návrh k priestupkovému zákonu, ktorým chce
priestupky policajtov a iných èlenov bezpeènostných zložiek vráti
do právomoci nadriadených.
V praxi by tak o prejazde na
èervenú èi o prekroèení povolenej

rýchlosti policajtom mal rozhodova jeho šéf a prípadne vyvodi
disciplinárne dôsledky.
„Doteraz sa bežne stávalo, že
priestupky prerokúvali osoby, kto-

ré boli v režime podriadenosti voèi ich páchate¾om,“ argumentuje
Baška.
Pod¾a neho tiež nie je šastným riešením, ak u zložiek, ktoré
pracujú v utajení, ako je SIS èi
niektoré èasti polície, spadajú
pod bežné orgány. „V takýchto

prípadoch je opodstatnený osobitný postup v prejednávaní ich
previnení,“ dodal.
Jeho plán sa však vôbec nepozdáva exministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi. „Môj názor na
priestupkovú imunitu je jednoznaèný. Nevidím žiaden dôvod na
to, aby ju mali poslanci, sudcovia
èi policajti, respektíve aby ich
priestupky prejednávali iné inštitúcie,“ vyhlásil pre Aktuálne.sk.
Baškov návrh pod¾a Lipšica
nemá žiadnu logiku. „Znovu
vytvára v spoloènosti kasty. Jednu, ktorá si priestupky rieši sama
s nadriadenými a kastu ostatných

Ako sa to hospodári?!
Prijmite srdeèný pozdrav a
prianie zdravia a úspechov
do roku 2013. Až teraz sa mi
dostalo do rúk septembrové
èíslo novín Polícia, ktorého
hlavnou témou bolo ubytovanie policajtov v Bratislave. Môj názor vám neprinesie niè nové, ale aj tak sa
chcem vyjadri.
1. „Cezpo¾ní" policajti v Bratislave si zaslúžia dôstojné ubytovanie – myslím, že nielen v Bratislave. Tento problém je asi celoštátny. Môj syn „slúži" štvrtý rok
vo Zvolene, býva v prenajatom
jednoizbovom byte za ktorý platí
230 eur! Má èistý príjem cca 650
eur. Ubytovanie kompetentní
neriešia a ani to zrejme nikoho
nezaujíma. Viem, že v okresoch
R. Sobota a Luèenec nie je ani

jedno lôžko pre slobodných,
ïalšie okresy sú na tom zrejme
obdobne. Jediná ubytovòa v kraji
v Banskej Bystrici je permanentne obsadená, pre malú kapacitu
a aj preto, že èas izieb blokujú
prezidiálne útvary – pre prípad
služobnej cesty.
2. Keï som v roku 1973 prišiel
do Rimavskej Soboty, tak ma
najprv ubytovali, zapísali ma na
stravu a potom som išiel na pra-

covisko. Hospodár chodil ubytovòu pravidelne kontrolova a nedostatky, ale aj naše požiadavky sa
hneï riešili – obdobne píše aj
pán Ladislav Graèík za PÚ v
Pezinku. Kde je teda èinnos hospodára a nadriadených na Sara-

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
DECEMBER

2012

ROZKAZY PREZIDENTA PZ
75. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
36/2009 o určení funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené
osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami v znení
neskorších predpisov
76. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
72/2012 o zriadení odbornej
komisie PZ na vykonanie skúšky
odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej policie v Nitre
77. o zriadení odbornej komisie PZ na vykonanie opravnej
skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej policie v Košiciach
78. ktorým sa vyhlasuje policajná akcia „Beta“
79. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
59/2009, ktorým sa zriaďuje
komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie rekreačného

pobytu v znení neskorších predpisov
80. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie opravnej skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej
polície v Nitre
81. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície
v Žiline
82. o kontrolnej činnosti Prezídia Policajného zboru na rok
2013
83. ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
31/2011 o zriadení komisie
na posudzovanie škôd na zdraví
alebo majetku
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
23. o postupe pri vydávaní
vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov,
cestovných pasov a občianskych
preukazov

tovskej, ako je možné, že veci
došli až tak ïaleko ako na Luníku
IX, že sa snáï bude musie
zbúra? Storoèné súkromné
domy len tak kvitnú a 40 roèný
internát je horor...
Inak, spal som na Saratovskej
nieko¾ko nocí poèas školenia
funkcionárov asi v roku 1997 –
to, èo sme tam zažili, bolo
neuverite¾né. Správanie sa èasti
policajtov bolo katastrofálne, to,
èo som tam videl, som nezažil
ani v poslednej krème, ani v najhoršej cigánskej osade – robil
som 5 rokov na násilnej kriminálke. Jasné, že sme to hlásili –
nikto z kompetentných sa tomu
neèudoval, vlastne každý o tom
vedel a nikto neurobil niè – len si
prevzal služobný príjem.
3. Od roku 1973 do roku 1990
sa v okres Rim. Sobota postavili
dve nové OO PZ v Rimavskej
Seèi a Vo Ve¾kom Blhu, kde boli
v budove aj po dva byty, ktoré sa
väèšinou využívali ako slobodárne – teraz sú tam kancelárie.
Postavila sa budova OR PZ, kde
bola jedna èas postavená ako
slobodáreò – tam som neskoršie
býval aj ja. Zrekonštruovali sa
budovy OO PZ v Hnúšti a v
Tornali, kde sa taktiež aspoò
vyèlenilo po jednej miestnosti na
bývanie. Zrekonštruovali sa
budovy Pohranièných oddelení v
Starni, Králi , Vlkyni, Drni a Novej
Bašte aj s prislúchajúcimi 4 – 6
bytmi. Postavila sa nová colnica
v Abovciach aj s ubytovòou a to
nielen pre našich, ale ešte aj pre
Maïarov. Okrem toho sa priebežne stavali štátne byty a aj ja,
keï som sa oženil, tak som o
mesiac býval v dvojizbovom byte.
Bezproblémové a lacné bývanie
bola ve¾ká ú¾ava a o to viac sme
sa mohli venova službe. Takže
takto to bolo za socializmu – a
teraz nie sme schopní ani len
vyma¾ova a udržiava hotové
budovy? Ako sa to vlastne hospodári?
plk. v.v., JUDr. Milan Hutka,
Rimavská Sobota

obèanov, ktorých prejednávajú
príslušné policajné orgány alebo
obvodné úrady,“ dodal. Celý nápad považuje za zlé riešenie.
„Úmysel je znovu vytvori osobitnú skupinu, èo nemá žiadne
opodstatnenie a žiadnu logiku,“
vyhlásil. Exminister obrany Martin
Fedor (SDKÚ–DS) sa k Baš kovmu návrhu ve¾mi vyjadrova
nechcel. Pripravuje totiž svoj
vlastný, ktorým by ošetril aj túto
oblas. „Navrhujem posilnenie
inšpekènej služby, ktorá by preverovala práve pochybenia poli cajtov a iných bezpeènostných
zložiek prostredníctvom nezávislej inšpekcie,“ zdôraznil.
Pokia¾ inšpekcia bude spada
priamo pod politické vedenie rezortov vnútra a obrany, nemôže
pod¾a jeho názoru nikdy dostatoène vyšetri žiadne pochybenie
policajtov èi vojakov.
„Naším zámerom je preruši
alebo minimalizova akéko¾vek
možnosti politického ovplyvnenia
a vytvori generálnu inšpekciu
bezpeènostných zborov,“ upozornil.
Dnes sú inšpekèné služby dve
– jedna na ministerstve obrany a

druhá na ministerstve vnútra.
„Navrhujeme ich zlúèi a vyòa z
pôsobnosti ministrov, aby sa
vytvoril nezávislý orgán, ktorý by
takéto a iné pochybenia prešetroval,“ prízvukuje Fedor.
Šéf policajných odborárov Miroslav Litva je naopak na Baškovej strane. Tvrdí, že súèasná
právna úprava nemá hlavu ani
pätu. Upozoròuje tiež na to, že
keï sa priestupky dostali mimo
disciplinárnej právomoci nadriadených, rozhodovali o nich dopravné inšpektoráty. „To znamená, že v niektorých prípadoch
mohol o priestupku nadriadeného
rozhodova podriadený,“ vysvetlil.
V praxi sa tak mohlo sta, že celú záležitos zamietol pod koberec, aby sa nedostal do problémov so šéfom.
(aktualne.sk, 12. 12. 2012)

Upozornenie
Uzávierka budúceho èísla je 8. februára 2013
Redakcia

Slovenský HDP na obyvate¾a
je 73 percent priemeru EÚ
Hrubý domáci produkt na obyvate¾a pod¾a parity kúpnej sily sa
vlani na Slovensku rovnal 73 percent priemeru Európskej únie. V
Luxembursku to bolo 271 percent, kým v Bulharsku iba 46 percent.
Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil vo štvrtok štatistický úrad EÚ
Eurostat.
Údaj za Luxembursko je skreslený ve¾kým poètom ¾udí zo susedných štátov, ktorí v krajine pracujú, HDP na obyvate¾a sa však
vyratúva iba pod¾a poètu ¾udí, ktorí v nej žijú. V rámci ostatných krajín má najvyšší HDP na obyvate¾a Holandsko (131 percent priemeru EÚ). Do skupiny krajín, kde HDP na hlavu prevyšuje priemer EÚ
o 20 až 30 percent, patria Írsko, Rakúsko, Švédsko, Dánsko a Nemecko.
Najbližšie k priemeru EÚ mali v roku 2011 pod¾a údajov Eurostatu Taliansko a Španielsko. Francúzsko a Ve¾ká Británia sú takmer 10 percent nad priemerom, kým Cyprus o 5 percent zaostáva.
Malta, Slovinsko a Èeská republika sú o 15 až 20 percent nižšie
ako priemer EÚ, kým Grécko, Portugalsko a Slovenská republika
zaostávajú o 20 až 30 percent.
V Estónsku, Litve, Maïarsku a Po¾sku bol HDP na hlavu zhruba o tretinu nižší ako priemer EÚ. Najchudobnejšie krajiny EÚ sú
Rumunsko a Bulharsko, kde HDP na hlavu dosahuje iba 49 percent, resp 46 percent priemernej hodnoty za celú európsku
dvadsasedmièku.
(SITA, 13. 12. 2012)

Poïakovanie
Dòa 06. 12. 2012 nás náhle vo veku nedožitých 44 rokov
opustil náš bývalý kolega

mjr. Mgr. Gejza DEMETER,

dlhoroèný príslušník PZ a èlen OZP v SR, ktorý naposledy zastával funkciu ZR OHK Èierna nad Tisou.
Týmto chceme poïakova vedeniu RHP Sobrance, OR PZ Trebišov, ako aj všetkým bývalým kolegom, ktorí si svojou úèasou na poslednej rozlúèke
kvetinovými darmi a prejavmi sústrasti uctili jeho pamiatku.
Èes jeho pamiatke!
Smútiaca rodina
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