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Nevykúrená aula Akadémie PZ privítala vzácnych hostí

Mimoriadne zasadanie Rady predsedov ZO OZP v SR sa venovalo policajným dôchodkom na medzinárodnej úrovni
Jedným zo záverov decembrového zasadania rady predsedov
ZO OZP v SR na Donovaloch bolo usporiadanie mimoriadneho

zasadania, ktoré ponúkne predsedom obraz o dôchodkovej situácii policajtov v iných krajinách
EÚ. Predseda OZP v SR Miro-

slav Litva v decembri informoval,
že ako viceprezident EuroCOP–u
už získal súhlas viacerých skúsených predstavite¾ov iných èlen-

Vedenie EuroCOP–u rokovalo v Bratislave
Riadne zasadanie výkonného výboru EuroCOP–u pod vedením prezidentky Anny Nellbergovej (Švédsko) sa konalo 23. a 24. januára v Bratislave. Prezidentku odborovej centrály, ktorá reprezentuje vyše pol milióna policajných odborárov z èlenských štátov EÚ, prijal minister
vnútra SR Robert Kaliòák i prezident PZ Tibor Gašpar. Preèítajte si rozhovor s pani prezidentkou na s. 5.
(on)

ských zväzov, ktorí by boli ochotní prís na Slovensko a predstavi
systém sociálneho zabezpeèenia, aký funguje v ich materskej
krajine.
Zámer sa vïaka tejto iniciatíve
podarilo prekvapivo skoro pretavi
do reality, OZP v SR zorganizoval mimoriadne zasadanie predsedov ZO OZP v SR už 28. januára 2013 v aule Akadémie PZ
(žia¾, nevykúrenej!) s naozaj
reprezentatívnym zložením úèastníkov. Predsedom ZO sa úvodným slovom prihovoril minister
vnútra SR Robert Kaliòák a predseda OZP v SR Miroslav Litva.
Podujatia sa zúèastnil aj prezident PZ gen. Tibor Gašpar a
krajskí riaditelia PZ.
Minister vnútra SR Robert Kaliòák vo svojom vystúpení v krátkosti vysvetlil dôvody, ktoré viedli
rezort k novelizácii zákona è.
328– Výsledný tvar novely oznaèil za „dobrý kompromis“, vyjadril
uspokojenie, že návrh prešiel aj
ostrým pripomienkovaním zo
strany ministerstva financií a poïakoval najmä aktívnym policajtom za podporu novely.
Známe neznáme Slovensko…
Návrh novely zákona è. 328 v
podobe, v akej ju schválila vláda,

predstavil prítomným plk. JUDr.
Ivan Fufa¾ zo Sekcie personálnych a sociálnych èinnosti MV
SR.
Zo zahranièných hostí ako prvý vystúpil skúsený funkcionár
belgického odborového policajného zväzu (SLFP) Jan Schonkeren, ktorý bol v rokoch 2007 až
2010 I. viceprezidentom EuroCOP–u a ïalšie dva roky zastával vo výkonnom výbore Euro COP–u funkciu pokladníka. Viackrát už bol aj na Slovensku. Druhým reèníkom bol Nemec Heinz
Kiefer (GdP), zástupca najväèšieho odborového zväzu polície v
EuroCOP–e, ktorý stál na èele
EuroCOP–u vo funkcii prezidenta
dve volebné obdobia a Slovensko tiež viackrát poctil svojou prítomnosou. Tretím prednášate¾om bol predseda rakúskeho policajného odborového zväzu (FSG)
Hermann Greylinger. Èeský systém sociálneho zabezpeèenia policajtov predstavil prítomným Petr
Tomek, podpredseda Nezávislého odborového zväzu polície ÈR
(NOSPÈR), ktorý mal ako jediný
výhodu bezprostredného kontaktu s poslucháèmi bez tlmoèníka
J.
(Pokraèovanie na strane 3)

Parlament rokuje o sociálnom zabezpeèení príslušníkov ozbrojených zborov

Návrh novely zákona è. 328 poslanci posunuli do II. èítania
Hlavným zámerom návrhu novely zákona è. 328/2002 Z. z.
o sociálnom zabezpeèení policajtov a vojakov, ktorú 9. januára 2013 schválila vláda, je vytvorenie legislatívneho
prostredia na vyrovnanie príjmov a výdavkov na osobitných úètoch ministerstiev vnútra, obrany, financií,
spravodlivosti, SIS a NBÚ.
Príjmy osobitných úètov pozostávajú predovšetkým z odvodov poistného zo služobných príjmov. Opatrenia sa navrhujú v
záujme obnovenia vyváženosti
medzi príjmami a výdavkami osobitných úètov. Parlament posunul
návrh novely do II. èítania. Novelizovaný zákon by mal nado budnú úèinnos 1. mája 2013.
Jeho súèasou budú aj pre chodné ustanovenia riešiace
vzahy, ktoré vznikli do dòa úèinnosti, a to najmä vzahy súvisiace
s nemocenským zabezpeèením a
s nárokmi z výsluhového zabezpeèenia.
Výsluhový dôchodok
Pre policajtov a vojakov, ktorým doteraz nevznikol nárok na
výsluhový dôchodok, teda tým,
ktorých služobný pomer trvá me nej ako 15 rokov ku dòu nado budnutia úèinnosti novely záko -

na, sa bude minimálna doba trvania služobného pomeru pre vznik
nároku na výsluhový dôchodok
postupne predlžova každý rok o
jeden rok až na 25 rokov (namiesto terajších 15 rokov postupne roène na 16, 17, 18,…25
rokov).
Výmera výsluhového
dôchodku
Pre policajtov a vojakov prija tých do služobného pomeru po
nadobudnutí úèinnosti novely zákona bude výsluhový dôchodok
n za 25 rokov trvania slu žobného pomeru 37,5 % základu,
n za 26. až 30 rok vrátane, sa
výmera zvyšuje za každý rok o 2
% (spolu 5x2%),
n za 31. rok až do 35. rok vrátane sa výmera zvyšuje každý
rok o 3 % (spolu 5x3%),
n za 36 a každý ïalší skonèený rok trvania služobného pome-

ru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 %
(5x0,5%), najviac však do 65 %
základu.
Pre policajtov a vojakov, ktorých služobný pomer trvá do nadobudnutia úèinnosti novely zákona, sa zachováva percentuálna
výmera pod¾a teraz platného zákona s tým, že za 31. a za každý
ïalší skonèený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o
0,5 % (10x0,5%), najviac však do
65 % základu.
Základ pre výpoèet dávky
Pre policajtov a vojakov, ktorým doteraz nevznikol nárok na
výsluhový dôchodok, teda tým,
èo majú odslúžených menej ako
15 rokov ku dòu nadobudnutia
úèinnosti novely zákona, sa základ na výpoèet dávok výsluhového zabezpeèenia bude zisova z
priemerného mesaèného služobného platu tak, že každý rok
sa pridá k príjmovo najlepšiemu
kalendárnemu roku z obdobia
posledných desiatich ukonèených
kalendárnych rokov pred skonèením služobného pomeru druhý
najlepší ukonèený kalendárny

rok, ïalší rok tretí najlepší ukonèený kalendárny rok až do desa
najlepších
ukonèených
kalendárnych rokov predo dòom
skonèenia služobného pomeru.
Pre novoprijatých a opätovne
prijatých policajtov a vojakov s
prerušením do služobného pomeru po nadobudnutí úèinnosti novely zákona sa bude základ na
výpoèet dávok výsluhového zabezpeèenia zisova z priemerného mesaèného služobného platu
v desiatich skonèených kalendárnych rokoch predo dòom
skonèenia služobného pomeru.
Zvýšenie odvodov poistného
Navrhuje sa, aby policajti a vojaci odo dòa nadobudnutia úèinnosti novely zákona odvádzali zo
služobných príjmov odvod na
výsluhový dôchodok vo výške 7
% namiesto terajších 5 %. Zároveò sa navrhuje, aby služobný
úrad odvádzal odvod na výsluhový dôchodok vo výške 20 % namiesto súèasných 17 %.
Odchodné
Odchodné sa zdaòuje, okrem
prípadov, ak v èase vzniku nároku na odchodné bolo odchodné
oslobodené od dane. (k 31. 12.

2003 pod¾a § 52 ods. 5 a 6 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).
n Poistné na povinné verejné
zdravotné
poistenie
sa
z
odchodného neodvádza pod¾a §
10b ods. 1 písm. a) zákona è.
580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení
n Odchodné netvorí vymeriavací základ na urèenie poistného
na nemocenské zabezpeèenie,
úrazové zabezpeèenie a výsluhové zabezpeèenie pod¾a § 98 ods.
1 zákona è. 328/2002 Z. z..
Pre policajtov a vojakov prijatých do služobného pomeru po
nadobudnutí úèinnosti novely zákona bude minimálna doba služby pre vznik nároku na odchodné
13 rokov, namiesto terajších
piatich, èo znamená, že maximálna výmera bude devänásobok 1základu, namiesto terajších
13 a násobku, èo sa dosiahne pri
30 rokoch služby.
Pre opätovne prijatých policajtov a vojakov do služobného
pomeru po nadobudnutí úèinnosti
novely zákona s cie¾om obmedzenia nežiaducej migrácie poli(Pokraèovanie na strane 2)
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Návrh novely zákona è. 328 poslanci posunuli do II. èítania
(Pokraèovanie zo strany 1)

cajtov a vojakov medzi jednotlivými druhmi ozbrojených zložiek sa
navrhuje ustanovi, že v prípade
opätovného prijatia do služobného pomeru s prerušením sa bude
zapoèítava pre vznik nároku na
odchodné a jeho výšku len doba
od posledného prijatia do služobného pomeru s tým, že ak pri
predchádzajúcom skonèení služobného pomeru mu bolo vyplatené odchodné vo výške devänásobku, ïalšie odchodné nepatrí.
Výsluhový príspevok
Minimálna doba služby pre
vznik nároku na výsluhový príspevok sa každý rok posúva o jeden rok z doterajších piatich na
10 rokov (namiesto terajších 5 rokov postupne roène na 6, 7,
8,…10 rokov).
Pri poistnom odvode na výsluhový príspevok, ktorý platí policajt, profesionálny vojak, služobný úrad a služobný orgán sa

bude postupne predlžova doba
jeho odvádzania, z 15 na 25 rokov, presne pod¾a minimálnej doby trvania služobného pomeru
pre vznik nároku na výsluhový
príspevok.
Pre opätovne prijatých policajtov a vojakov do služobného
pomeru po nadobudnutí úèinnosti
novely zákona s cie¾om obmedzenia nežiaducej migrácie policajtov a vojakov medzi jednotlivými druhmi ozbrojených zložiek sa
navrhuje ustanovi, že v prípade
opätovného prijatia do služobného pomeru s prerušením mu
vznikne nárok na výplatu výsluhového príspevku iba po dobu 6
mesiacov a za predpokladu trvania služobného pomeru najmenej
10 rokov.
Nemocenské zabezpeèenie
Dodržiavanie lieèebného režimu doèasne neschopným policajtom bude oprávnený kontrolova nielen nadriadený s ustanovo-

Podpis kolektívnej zmluvy vyššieho stupòa pre HZS na rok 2013
lektívnych zmlúv vyjedna v porovnate¾ných veciach rovnaké
Štátny tajomník MV SR
podmienky pre všetky skupiny
Jozef Buèek v stredu 23.
zamestnancov. „Vyjednávame v
januára 2013 podpísal s
oblasti Horskej záchrannej služ predsedom OZP v SR Miby, policajtov, verejnej a štátnej
roslavom Litvom Kolekslužby, obèanov,“ uviedol predseda OZP Miroslav Litva. Ak sa
tívnu zmluvu vyššieho
v ostatných skupinách podarí
stupòa pre príslušníkov
dohodnú na iných podmienHorskej záchrannej služkach, bude zmluva s HZS znoby na rok 2013.
va otvorená a doplnená dodatkom tak, aby všetci zaPodmienky zmluvy sa oproti mestnanci rezortu mali rovnaké
minulému roku nezmenili. Ako podmienky v sociálnej oblasti.
„Nevidíme dôvod na rozdiely,
uviedol štátny tajomník MV SR
Jozef Buèek: „Je to najlepšia pretože sa vychádza z rovnakézmluva, akú sme mohli uzatvo- ho rozpoètu, v rovnakých podri vzh¾adom na naše súèasné mienkach, z rovnakých so možnosti. V prvej polovici tohto ciálnych pomerov. Situácia je
roku by sme zmluvu mohli kori - komplikovaná v tom, že o ko-

gova dodatkom, aby sme aj v
oblasti sociálnych vecí vyšli v
ústrety HZS.“ Predseda OZP
Miroslav Litva: „Vyhoveli sme
požiadavkám zo strany za mestnávate¾a a stotožnila sa s
nimi aj odborová organizácia
Horskej záchrannej služby.
Potrebovali sme prekry obdo bie do podpísania ostatných ko lektívnych zmlúv, preto podpisu jeme túto skôr a s identickými
podmienkami ako v minulom ro ku.“
Snahou Odborového zväzu
polície v SR je v rámci ko -

lektívnych zmluvách vyjednáva me štyri zväzy na jednej strane,
a buï sa dohodneme na spoloènom znení kolektívnej zmlu vy, a tú predložíme zamestná vate¾ovi, alebo sa nedokážeme
ako zväzy medzi sebou do hodnú na rovnosti podmienok,
a potom sa bude preukazova
ve¾kos èlenskej základne. V
tom prípade bude podpisova
zmluvu ten najväèší zo zväzov.
Verím však, že nájdeme spo loènú reè,“ dodal Miroslav Litva.
(Zuzana Miškolci,
KO MV SR)

vacou pôsobnosou, ale aj bezprostredne nadriadený policajta
alebo vyšší nadriadený policajta
alebo nimi písomne poverená
osoba.
Kúpe¾ná starostlivos
Kúpe¾ná starostlivos indikovaná pre tú istú skupinu chorôb sa
bude poskytova iba raz za dva
roky, poberate¾ovi výsluhového
dôchodku sa môže poskytnú najskôr po dosiahnutí 55 rokov fyzického veku alebo ak jeho slu žobný pomer trval najmenej 30
rokov s výnimkou poberate¾ov
invalidného výsluhového dôchodku a osôb, ktorých služobný
pomer sa skonèil zo zdravotných
dôvodov v dôsledku služobného
úrazu alebo choroby z povolania.
Valorizácia dôchodkov
Výsluhový dôchodok sa zvyšuje o pevnú sumu, ktorá sa zistí
ako podiel pevnej sumy zvýšenia
starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch
o sociálnom poistení a èísla 30 a
takto zistená suma sa vynásobí
ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru, sa ustanovuje
èíslom 1 a za každý ïalší skonèený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2.
Do doby trvania služobného pomeru sa na úèely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapoèítava

doba výkonu služby zhodnotená
zvýhodneným zapoèítaním.
Invalidný výsluhový dôchodok
sa zvyšuje o pevnú sumu zvýšenia invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti
vykonáva
zárobkovú
èinnos o viac ako 70 % ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok.
Vdovský výsluhový dôchodok
a vdovecký výsluhový dôchodok

sa zvyšuje o 60 % pevnej sumy
zvýšenia starobného dôchodku
ustanoveného vo všeobecných
predpisoch o sociálnom poistení
na tento kalendárny rok.
Sirotský výsluhový dôchodok
sa zvyšuje o 40 % pevnej sumy
zvýšenia starobného dôchodku
ustanoveného vo všeobecných
predpisoch o sociálnom poistení
na tento kalendárny rok.
(1.2.2013, KO KMV)

Už. 7. januára 2013 bola podpísaná podniková kolektívna zmluva
v Automobilových opravovniach MV SR, a. s. Za zamestnávateľa ju
signoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AO MV SR
JUDr. Ján Packa a člen predstavenstva Ing. Ivan Moštenický, za
zamestnancov, združených v štyroch základných organizáciách OZP,
Ing. Júlia Velková.

O priebehu kolektívneho vyjednávania na MV SR hovoríme s hlavným
vyjednávaèom za OZP v SR, podpredsedom Mariánom Magdoškom

Rok 2013 je v kolektívnom vyjednávaní najzložitejší od roku 1991

l Pán podpredseda, zdá sa,
že taká zložitá situácia v ko lektívnom vyjednávaní na MV
SR ešte tuším ani nebola…
Naozaj, rok 2013 vstúpi do
histórie rezortu ako jeden z
najzložitejších – aspoò vo vzahu
ku kolektívnemu vyjednávaniu.
Komplikácie by som prirovnal k
prvému roku úèinnosti zákona, k
roku 1991. Rozhodujúcou príèinou, preèo teraz ide kolektívne
vyjednávanie ove¾a pomalšie, je
rozbeh programu ESO, zrušenie
rozpoètových organizácii v rezorte k 1. januáru 2013. Zmenili
sa nám sociálni partneri a vzniklo
množstvo
nepredvídate¾ných
problémov, keïže zákon, ktorý
priniesol program ESO, má vo
svojich závereèných a prechodných ustanoveniach množstvo
nejasností, nedostatoène sa vysporiadal s prechodom práv a povinností v oblasti kolektívnych
zmlúv. To nám vo vzahu ku kolektívnemu vyjednávaniu za zamestnancov, odmeòovaných na
základe zákona è. 553/2003, teda v tzv. verejnej službe, mimoriadne skomplikovalo situáciu. Je
síce pravdou, že v decembri sa
podarilo na úrovni vlády uzatvori
vyššie kolektívne zmluvy pre verejnú aj štátnu službu, ale okruh
týchto zamestnancov v našom
rezorte zastrešujú až štyri odborové zväzy, ktoré majú z predchádzajúceho obdobia pouzatvárané svoje kolektívne zmluvy.
Niektoré platia, niektoré sa predlžovali dodatkami. V tejto skupi-

ne je aj ve¾a neèlenov odborov,
ktorí boli krytí kolektívnymi zmluvami v rámci jednotlivých rozpoètových organizácií a po ich zániku vznikla otázka, ktorá kolektívna zmluva ich vlastne kryje… V prípade zamestnancov v
tzv. verejnej službe teda vznikla
situácia, keï sa najprv museli dohodnú medzi sebou štyri odborové zväzy, konkrétne náš OZP v
SR, SLOVES, Odborový zväz hasièov i OZ Kovo. V podmienkach
štátnej služby sú vo vyjednávaní
s vedením rezortu dva zväzy,
OZP v SR a SLOVES. Kolektívne
vyjednávanie v podmienkach MV
SR sa tak musí vysporiada s plejádou právnych predpisov pre tú
ktorú oblas a v súlade so zákonom o verejnom vyjednávaní a o
sociálnom fonde, aby sa nestalo,
že opomenutím niektorých ustanovení poškodíme niektorú skupinu zamestnancov alebo naopak,
nebudú novými kolektívnymi
zmluvami krytí. Naozaj je to ve¾mi
zložité.
l V piatok 8. februára ste
mali ïalšie kolo vyjednávania,
ve¾a ste si od neho s¾ubovali.
(pozn. red.: rozhovor sa uskutoènil 11. februára) Výsledok?
Vyjednávali sme za obe skupiny zamestnancov, teda za tzv.
verejnú i štátnu službu. Povedal
by som, že sme sa posunuli o výrazný krok vpred, ale, ako sa vraví, kým nie je dohodnuté všetko,
nie je dohodnuté niè. Proti nám
stoja generálni riaditelia sekcií,
konkrétne sekcie personálnych a

sociálnych èinností, ekonomiky a
sekcie systemizácie a mzdovej
politiky, plus príslušní riaditelia
odborov. Popritom sme v uplynulom období absolvovali celý rad
takpovediac bilaterálnych rozhovorov, oficiálnych i pracovných,
kde sme h¾adali riešenia a dotvárali kompromisy.
l Konkrétnejšie?
Najväèšie problémy sú so sociálnym fondom a s cenou stravných lístkov. Vo ve¾mi blízkom
období prebehne ïalšie kolo rokovaní, ktoré už azda bude spie
k závereènej dohode všetkých
zainteresovaných. Pre nás bolo
najpodstatnejšie, aby sme sa
najprv ve¾mi presne dohodli my
spoloène ako štyri odborové zväzy. Túto fázu máme úspešne za
sebou.
l Èiže cie¾om je vznik jednej
celorezortnej kolektívnej zmlu vy pre tzv. verejnú a jednej pre
štátnu službu?
Áno, taký je hlavný cie¾. Naše
štyri odborové zväzy išli do vyjednávania bez ve¾kých oèí, sme
realisti a ve¾mi dobre vieme, aká
je ekonomická situácia v štáte,
ale keï už sme absolútne nepochodili s požiadavkami na valorizáciu platov, v ostatných bonu soch sme boli rozhodnutí neustúpi ani o milimeter.
l Hovoríte trebárs o kratšej
pracovnej dobe, o dlhšej dovolenke, dôchodkovom pripoistení, pravidlách poskytovania
pôžièiek a celkového využitie
(Pokraèovanie na strane 8)
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Mimoriadne zasadanie Rady predsedov ZO OZP v SR sa venovalo policajným dôchodkom na medzinárodnej úrovni
(Pokraèovanie zo strany 1)

Zradné porovnania
Zrejme by na tejto ploche nebolo úèelné reprodukova celý
obsah všetkých prednášok,
sústreïme sa preto na momenty,
ktoré nás zaujali svojou originalitou a odlišnosou od schém, známych aj z nášho zákona 328.
Základný problém komparácie
jednotlivých systémov sociálneho
zabezpeèenia policajtov v európskych krajinách, zdôraznili viacerí
reèníci, spoèíva v nemožnosti porovnáva trebárs absolútne èísla
výšky policajných platov èi dôchodkov, pretože v sebe skrývajú
množstvo špecifík, v prvom rade
však odzrkad¾ujú reálnu ekonomickú výkonnos krajiny. Inými
slovami povedané: nedá sa porovnáva neporovnate¾né.
Hneï v úvode zdôraznil túto
základnú premisu predseda OZP
Miroslav Litva. Pripomenul, že
pod¾a Eurostat–u za rok 2011
tvorí SR na jedného obyvate¾a
len 73 percent HDP priemeru 27
krajín EÚ, zatia¾ èo napríklad Rakúsko 129 percent. Horšie vychádzame aj pri porovnaní poètu
policajtov na poèet obyvate¾ov.
Navyše SR zápasí s vyše
14–percentnou nezamestnanosou, ktorá zaažuje verejné financie (Rakúsko 4,4 perc.). Keï
sa teda hovorí o postupnom približovaní európskych krajín trebárs aj v oblasti platov policajtov,
treba ma tieto skutoènosti na pamäti.
Tento podstatný faktor zdôraznil aj skúsený, v Európe ve¾mi
rozh¾adený Heinz Kiefer, ktorý už
od slovenských kolegov poèul o
množstve dezinformácií, šírených
o zahranièných systémoch dôchodkového zabezpeèenia medzi
slovenskými policajtmi a policajnými dôchodcami najmä prostredníctvom hromadných mailov.
Heinz Kiefer vo svojej prednáške
okrem iného upozornil na problematickos ukazovate¾a priemernej
mzdy èi priemerného dôchodku,
keïže tieto údaje niè nehovoria o
hrubom produkte krajiny, o systéme zdaòovania, o odvodových
povinnostiach, poistkách a celkovo o štruktúre životných nákladov
obèana v tej – ktorej krajine. V
rovnakom duchu upozornil na
zradnos porovnávania aj Belgièan Jan Schonkeren.
Všetci prednášajúci po ukonèení svojho vystúpenia odpovedali aj na otázky z pléna.
Belgièania dobre, hoci zložito
Belgièan Jan Schonkeren sa
ospravedlnil za svoju nemèinu,
keïže jeho rodnou reèou je
flámèina a pracovnou francúzština. V skutoènosti hovoril ne mecky vynikajúco. Kriticky sa vy jadril k vnútorným pomerom v
Belgicku. („Sme krajina ve¾ká ako
vreckovka a máme štyri vlády…“)
V skratke vysvetlil, ako sa vlastne
urèuje dôchodok belgickým poli cajtom. Berie sa do úvahy prie mer
hrubého
príjmu
za
posledných desa rokov, ktorý sa
vydelí 60 a vynásobí poètom
odslúžených rokov. Jednotlivé
profesie majú pritom tieto koefi cienty rozdielne. Stíhací piloti ma -

jú koeficient 1/40, policajti 1/45,
baníci 1/35. Jan Schonkeren takýto princíp rozdielneho prístupu
považuje za spravodlivý, keïže
odzrkad¾uje nároènos profesií a
zakladá mechanizmus, aby predèasne neodchádzali odborníci, o
ktorých má štát záujem. „Napríklad policajt na vyšetrovaní ekonomických trestných èinov sa musí
pri èastých zmenách legislatívy
neustále vzdeláva, prechádza
èastými školeniami. Po šiestich
rokoch je už z neho výkonný policajt, skutoèný špecialista. Aby
neodišiel, je motivovaný faktom,
že bude ma dôchodok takmer taký vysoký ako má plat. Ale ak by
odišiel predèasne, stratí ve¾mi ve¾a, lebo dôchodok sa mu bude ráta už nie ako policajtovi, ale
pod¾a pravidiel z profesie súkromného sektora, do ktorej odišiel.“ Belgickí policajti však nemajú odchodné.

Jan Schonkeren
Jan Schonkeren upozornil aj
na zaujímavý systém belgickej
nemocenskej pre policajtov, ktorí
hneï pri nástupe do služobného
pomeru získajú možnos pobera
plnú nemocenskú poèas 90 dní.
Ak túto dobu PN nevyèerpá, pripisuje sa mu v ïalších rokoch, takže teoreticky môže ma „k dobru“
stovky dní, ktoré by mal v prípade
choroby plne zaplatené. „Sú kolegovia, ktorí vo veku 55 rokov majú k dispozícii tisíc dní nemocenskej s plným platom,“ poznamenal a pripomenul, že organizovanos policajtov v odboroch je
ve¾mi dôležitá, „aby sme boli partnerom vláde pri vyjednávaní“.
Odbory sa starajú aj o rôzne sociálne otázky, právnu ochranu a
iné. Zo 48–tisíc belgických policajtov je v odboroch 65 percent.
Nemecko: špièka, ale…
Z prednášky Nemca Heinza
Kiefera nás zaujalo viacero momentov, napríklad fakt, že štátnu

Heinz Kiefer
službu v podobe definitívy pre
štátneho úradníka zaviedla Ne mecká ríša už v 19. storoèí… Ma -

ximálna výška policajného dôchodku je 71, 5 percenta z priemerného príjmu, nemeckí policajti
však nemajú odchodné, do roku
2000 dostávali pri skoršom
odchode v 60–ke kompenzáciu
4–tisíc eur. Potom im odchodový
vek predåžili a odchodné zrušili.
Policajti v Nemecku však majú
oproti ostatným štátnym zamestnancom stále ešte množstvo
výhod, napríklad na penzie z platov niè neodvádzajú, ostatní štátni zamestnanci fungujú v klasickom poistnom systéme. Vysoké je odškodnenie pri úmrtí, služobných úrazoch a trvalom
poškodení zdravia, ak priamo súvisí s výkonom služby, napríklad
pri zákrokoch s nasadením života. Policajné dôchodky sú zdaòované v plnej výške, neplatia odvody. Štát hradí väèšinu lieèebných nákladov. Pri predèasnom
odchode sa výška penzie znižuje
o 3,6 percenta p. a. Dôchodkový
vek v Nemecku je vo všeobecnom systéme už 67 rokov,
policajti 62 rokov, výnimkou je aspoò 20 rokov v službe na zmeny
a v špeciálnych jednotkách, vtedy
policajt odchádza po dovàšení
60–ky. Heinz Kiefer však pripomenul, že vysoké policajné dôchodky a štátnych zamestnancov
vo všeobecnosti sú neustále
predmetom spoloèenskej diskusie, pretože pri predlžovaní priemerného veku sú ve¾kou záažou
pre štátny rozpoèet. H¾adá sa
preto nový model, ktorý by štátnej
kase toto bremeno zmenšil.
Rakúšania: zhoršenie

Hermann Greylinger
Vrcholný predstavite¾ rakúskych policajných odborov Hermann Greylinger pripomenul, že
medzi dôchodkovými systémami
v európskych krajinách sú ve¾ké
rozdiely a bolo by ideálne nájs
model, ktorý by vzal z každého
národného modelu to najlepšie.
Tiež kritizoval terajšiu rakúsku
zložitos noviel dôchodkového zabezpeèenia po poslednej penzijnej reforme v roku 2003, ktorá si
vyžiadala množstvo prechodných
ustanovení. Vo všeobecnosti
však tieto úpravy zhoršili podmienky pre policajných vyslúžilcov, tiež sa predlžoval odchodový vek, zvýšili sa zrážky pri
skoršom odchode, prièom vláda
celkom nezvážila možné dopady
na ¾udí. Ocenil však, že reforma
zoh¾adnila špecifiká žien v službe. Rakúski odborári bojujú za to,
aby sa do priemeru pre výpoèet
dôchodkov zahrnuli aj nadèasy,
keïže sa zapoèítava len 20
percent. Zatia¾ neúspešne. Poli-

cajt, ktorý odíde predèasne do
inej profesie, je hodnotený ako
každý iný obèan. Rakúski policajti
nedostávajú odchodné, len po 25
rokoch dva hrubé služobné platy
a po 40 rokoch štyri platy. Vláda
sa usiluje škrti, keïže v roku
1975 priemerný Rakúšan – muž
poberal dôchodok v priemere sedem rokov, dnes dvadsa rokov.
Škrty tiež spôsobili zvýšený poèet
odchodov, èím sa zvýšil poèet policajtov vo veku nad 50 rokov, èo
spôsobuje problémy s ich zaradením. Rakúske policajné odbory
spolupracujú na možných riešeniach v rámci projektu 50 plus.
Èesi skôr v núdzi
Podpredseda èeských policajných odborov (NOSPÈR) Petr
Tomek zaujal originálnym vzh¾adom, najmä však zanietenosou
prejavu, vysokou fundovanosou
a „zemanovským“ sarkazmom, s
akým komentoval kroky èeskej
vládnej garnitúry pri zmenách policajnej legislatívy a úsporných
opatreniach. Z èeskej polície
odišli tisícky policajtov, mnohí
ïalší išli s platmi dole o 5–7 tisíc
korún po zoškrtaní rôznych bonusov a príplatkov, v ïalšej etape
kvôli predåženiu doby služby. „Tí,
èo by dýchali za políciu, sú už
dávno preè,“ skonštatoval. Priemerka v èeskej polícii klesla z
33– na 30–tisíc korún. „Sociálne
zabezpeèenie policajtov rieši náš
zákon è. 351 z roku 2003, ktorý
však nadobudol úèinnos až v roku 2007, èo tiež o nieèom svedèí,“ poznamenal.
Kritizoval, že mnohé ustanovenia zákona boli prevzaté z vojenskej normy. Niektoré až tak
dokonale, že novela rozlišuje, èi
policajt zomrie pri výkone služby
v èase mieru alebo za vojny. Kriticky sa vyjadril aj k tomu, že zákon obsahuje ustanovenia, ktoré
znemožòujú prijatie do polície celým skupinám obèanov len preto,
že boli zamestnaní v niektorých
zložkách bývalého režimu. Takéto riešenie oznaèil za neeurópske, neumožòujúce individuálny
prístup.
Èeský zákon o sociálnom zabezpeèení je pod¾a jeho slov v
mnohom podobný slovenskému,
niektoré ustanovenia však má
ove¾a tvrdšie a naopak, vôbec
nerieši napr. rekreácie, „sociálna
politika v tomto smere neexistuje“. Podpredseda Tomek si
„zgustol“ aj na ustanovení zákona, ktoré umožòuje prepustenie
zo služobného pomeru bez náhrady. „Máte nieèo podobné aj vy
(mal na mysli známe „éèko“ –
pozn. red ). My sme to však
vyšperkovali a keby to nebola tragédia, tak je to komédia,“ pripomenul. Paragraf 42, ods.1, písm.
d èeského zákona o dôvodoch na
prepustenie zo služobného pomeru znie:
d)(kto) porušil služební slib
tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného èinu a je zpùsobilé ohrozit dobrou povìst bezpeènostního sboru,
Ustanovenie pod¾a Tomeka
obsahuje nieko¾ko „neuchopite¾ných pojmov“, napríklad je tech-

nicky nemožné, aby trebárs velite¾ hasièov zisoval, èi konanie jeho podriadeného nemá znaky
trestného èinu, keïže to zo zákona vyslovene nesmie robi. Túto
kompetenciu majú len orgány èinné v trestnom konaní. „A èo sa týka dobrého mena polície, staèí si
na pä minút zapnú hociktorú televíziu, aby ste zistili, že èeská
polícia nijakú dobrú poves nemá…“ zakonèil.

Petr Tomek
Petr Tomek rovnako upozoròoval na súèasnú nevieryhodnos
priemerných hodnôt platu èi dôchodku èeského policajta, keïže
ve¾a ¾udí odišlo ešte pred dovàšením 15 rokov služby a v ïalších
prípadoch nadriadení udelili odchádzajúcim také vysoké odmeny, že každý priemer skreslia, „èo
nahráva neprajníkom“.
Odchodné v èeskej polícii po
splnení nárokov je stanovené na
šes hrubých príjmov.
Aby sme nevyberali
hrozienka…
Závereèného slova sa ujal
predseda OZP v SR Miroslav Litva. Poïakoval zúèastneným za
záujem o tému i za zhovievavos,
s akou zniesli viachodinový pobyt
v nevykúrenej aule Akadémie PZ.
Prednášky ukázali, že v Európe
sú systémy sociálneho zabezpeèenia policajtov postavené ve¾mi
rôzne a nemožno z každého systému vybra len to najlepšie èi naopak. Pripomenul, že práve v
tomto èase sa predloženou novelou slovenského zákona è. 328
zaoberá parlament. „Máme za
sebou ažké obdobie od septembra 2010, pevne verím, že parlament už do zákona nevnesie
ïalšie zmeny.“ Vyjadril presvedèenie, že zákon je vyrovnaný,
stanovených 25 rokov služby je
„priaznivá hodnota“ a zoh¾adòuje,
že policajt stráca službou svoju
pôvodnú profesiu a nemôže slúži
na ulici do riadneho dôchodkového veku. Verí, že napriek komplikáciám z h¾adiska vývoja štátneho rozpoètu zákon osvedèí svoju
životaschopnos a trvalú udržate¾nos. V koneènej vízii sa pod¾a
Litvu musia v Európe približova k
sebe nielen pracovné, ale aj sociálne podmienky policajtov a verí, „že sa o nejaký èas stretneme
v spoloènom systéme“. V EuroCOP–e sa budú odborníci intenzívne zaobera h¾adaním ciest k
priblíženiu. Pripomenul, že spolu
so sociálnym zabezpeèením bude významným príspevkom k stabilizácii PZ kariérny postup.
Spracoval Peter Ondera
Snímky autor
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Hovoríme s prezidentom PZ generálom PaedDr. Tiborom Gašparom

Príslušníci obvodných oddelení sú naši najuniverzálnejší vojaci

l Pán prezident, mali ste ne dávno poradu so všetkými
krajskými a okresnými riadite¾mi PZ. Ktoré hlavné témy ste
preberali?
Bolo ich viacero a predpokladám, že ¾udia sú už medzièasom
cestou svojich nadriadených
dobre informovaní. Chcel by som
v prvom rade využi tento priestor
na stránkach POLÍCIE a poïakova policajtom za úsilie a výborné
výsledky, ktoré dosiahli v uplynulom roku. Napriek tomu, že pracovali v sažených podmienkach,
aj v urèitej neistote pri výmenách
funkcionárov, svoje úlohy zvládli
vo väèšej èasti ve¾mi dobre, v prípade dopravy až vynikajúco.
l Hovorili ste na porade aj o
hodnotiacom systéme…
Áno, bola to jedna z rozhodujúcich tém, hodnotiaci systém
potrebujeme.
l Keï ste nastúpili, tak sys tém svojho predchodcu ste
vlastne zrušili.
Áno, zo známych dôvodov.
Mohol by som teraz poveda, že
sa to nijako negatívne neprejavilo, keïže polícia aj v druhom
polroku dosahovala ve¾mi dobré
výsledky, ale pravdou je, že hodnotiaci systém je pre nás nevyhnutnos a o tom sme sa radili,
aký by vlastne mal by. My sme
pripravili návrh, chceme, aby sa
stal predmetom èo najväèšej
diskusie až po základné útvary, a
chceme, aby po jeho zavedení
mal èo najväèšiu podporu, aby ho
¾udia považovali za spravodlivý a
motivujúci.
l O èom bude tento sys tém?
Máme predstavu o polroènom
hodnotení, ktoré bude musie robi každý nadriadený na každého
jednotlivca. Devä polroèných
hodnotení sa potom stane rozhodujúcim podkladom pre päroèné
služobné hodnotenie. Budú sa
hodnoti najmä vedomosti z noriem, ktoré upravujú èinnos toho
– ktorého policajta, ïalej výkon
služby, ktorý bude ma najväèšiu
váhu, teda jej kvantita, kvalita,
vèasnos, ale aj samostatnos a
iniciatíva. Tu bude priestor pre
subjektívne hodnotenie nadriadeným. Samozrejme, ïalšími kritériami bude dodržiavanie služobnej disciplíny, lebo to je stále
naša boles, poèet odmien, trestov… všetky kritériá budú ma
svoje bodové ohodnotenie.
l Aký je vlastne zásadný
rozdiel medzi modelom hodno tenia vášho predchodcu a to ho, ktorý teraz tvoríte?
Ak to poviem trochu obrazne,
predchádzajúci model bol konštituovaný zhora direktívne a jednotne pre celé Slovensko, prièom
nenechal žiaden priestor pre subjektívne hodnotenie nadriadeného. Takto direktívne a len na
základe štatistiky však nebolo
možné hodnoti všetky funkcie,
takže sa nehodnotili vôbec alebo
kritériá nezodpovedali reálnemu
výkonu práce. My by sme to
chceli postavi opaène, aby sys tém rešpektoval všetky špecifiká

výkonu tej – ktorej èinnosti a aj
konkrétneho regiónu, v ktorom sa
hodnotí, pretože pod¾a nás je
prakticky nemožné posudzova
rovnakými kritériami trebárs OO
PZ v Bratislave a kdesi na východe, kde majú napríklad hlavný
problém so sociálne neprispôsobivými obèanmi, aký v hlavnom
meste prakticky nepoznajú. Tu je
teda priestor pre tvorivos, aby
kritériá zodpovedali špecifikám
práce. Na zaèiatok je podstatné,
aby každý útvar mal nejaký systém hodnotenia, nemôže by založený na subjektivizme nadriadeného. Potom, postupom èasu
azda bude možné urèité zjednotenie, trebárs po stupeò okres èi
maximálne kraj, ale nie na úvod,
v tomto roku, kedy pôjdeme takpovediac v skúšobnej prevádzke.
Pevne verím, že sa nájdu spravodlivé kritériá aj pre doteraz nehodnotené èinnosti. Minimálna
hodnotiaca lehota je polrok, prièom nikomu nebudeme bráni
hodnoti èastejšie. V druhej etape
bude možné uplatni tieto hodnotenia aj ako podklad pre rozhodovanie pri odmeòovaní a kariérnom raste, aby ¾udia cítili, že
sa oplatí by lepším než kolega.
Podstatné je, aby sa tieto kritériá
tvorili zospodu, pod¾a potrieb praxe, nie opaène.
l Najviac sa poukazovalo na
absenciu hodnotenia policajtov
v špecializovaných útvaroch.
Áno, v podmienkach takýchto
útvarov, ako bol ÚBOK, je ažké
mera výkonnos ¾udí trebárs poètom návrhov na podanie obžaloby, keï urobí napríklad za pol roka jeden. Ale viem si aj v podmienkach NAKA predstavi merate¾nos poètu skutkov èi páchate¾ov, v niektorom prípade môže
by 25 obvinených, v inom 500
poškodených, skrátka, obtiažnos
práce sa dá vyjadri aj cez iné
kvantifikaèné ukazovatele, každý
útvar èi región sa musí stotožni s
nieko¾kými, ktoré budú najlepšie
charakterizova výkon a kvalitu, a
tieto sa potom môžu štandardizova.
l Chystáte aj ïalšie organizaèné zmeny?
Áno, dotknú sa aj poriadkovej
polície, kde by sme chceli zriadi
silný metodicko – analytický útvar
najmä pre skrátené vyšetrovanie.
Je tu len zopár ¾udí, ale para doxne, ove¾a silnejší je na kriminálnej polícii, pritom poriadková
polícia predstavuje desatisíc ¾udí
a má neporovnate¾ne viac druhov
èinností, ako má kriminálka, na
ktorej je trebárs 2 700 ¾udí. Nepochybne ¾udia na poriadkovej polícii majú dennodenne ove¾a viac –
a ve¾mi rôznorodých – problémov, v ktorých im dobrá metodi ka môže pomôc. Zmien bude
viac, chceme postupne, pod¾a
možností, obnovi èinnos kriminálnej polície na úrovni krajov,
keï na šiestich boli tieto pracoviská zrušené. Zmeny v organizá cii prác budú vyplýva aj zo zmien
v trestnej legislatíve, ktoré sú
oèakávané a ktoré riešime v sú èinnosti s generálnou prokuratú -

rou. Opätovne chcem ubezpeèi
¾udí, že nikto sa nemusí bá o
miesto, pripravované novely
trestného poriadku a trestného
zákona však ovplyvnia aj prácu
týchto útvarov.
l Už dlho sa rieši optimalizácia, systemizácia základných
útvarov, stále sa hovorí, že
niekde je policajtov prive¾a, inde málo, niekde nezodpovedá
potrebám štruktúra poètov

sa tam nieèo stane, ale ak majú
aj policajti na OO PZ úlohy pri
vyh¾adávaní, väèšiu úlohu by v
tomto mali zohra aj operatívci,
ktorí musia menovite zodpoveda
za neobjasnené trestné èiny a
pravidelne sa spoveda, v èom
pokroèili pri odha¾ovaní, èi dokážu pomôc obvodom trebárs operatívnymi hliadkami. Niekde sú
možnosti aj na užšiu spoluprácu
susediacich obvodných oddelení,

Gen. PaedDr. Tibor Gašpar
pod¾a služieb. Hovorili ste na
porade aj o tejto téme?
Áno, mám už na stole analýzy
od mnohých okresných riadite¾stiev, chcem spravi presnú a
vecnú analýzu rozloženia síl. Tá
sa stane východiskom pre zmeny
nielen teritoriálne, ale aj z h¾adiska zastúpenia služieb, niekde
je napr. prebytok príslušníkov
služby kriminálnej polície, inde
zasa chýbajú. Nebude to jednoduché, vieme, ako to chodí, každý by mi tvrdil, že má málo ¾udí a
všetkého… Preèo by sa niekde
nedali presunú trebárs operatívci
èi ¾udia z iných zložiek z okresu
na OO PZ, kde ich potrebujú?
Dochádza èas, keï aj na obvodných oddeleniach bude ma
väèšiu váhu prevencia, pohyb
medzi ¾uïmi, pochôdzková èinnos, miestna znalos, pretože
tieto aspekty môžu zabráni vzniku trestnej èinnosti, potom budú
ma menej práce aj operatívci,
„skrátenci“ aj vyšetrovatelia…
Lepšie je trestnej èinnosti predchádza ako ju odha¾ova a rieši.
Tu vidím ve¾ký priestor pre našu
kriminálnu políciu, tá predsa nemôže konèi v jednozmennej prevádzke o pol štvrtej popoludní len
preto, že niekde nemajú príplatky
za zmennos. Kriminalita má
priestor veèer a v noci, vtedy potrebujeme ¾udí v teréne. Tomu by
sa mal prispôsobi aj hliadkový
systém a viem si predstavi, že
väèší priestor dostane v tomto
smere aj technika. Napríklad
mnohé obce si nemôžu dovoli zo
svojich rozpoètov zriadi obecné
polície, ale na pár kamier by sa
zmohli. Potrebovali by sme aj
prepojenie na už existujúce kamerové systémy, všetko je to vec
kvality spolupráce. Možností na
spoluprácu je viac, nemám predstavu, že operatívec èi vyšetrovate¾ sa v obci ukáže len vtedy, keï

máme predsa autá, len je potrebné ich racionálne využíva a
nemrha silami a prostriedkami.
Niekde sa dokonca môže osvedèi aj zlúèenie obvodných oddelení v mestách, ako sa to urobilo –
a úspešne – v Nitre. Argumenty,
že obèan to má ïalej, sú nezmyselné, aj my sa postupne budeme
ubera smerom rozsiahlejšieho
budovania kontaktných miest,
kde bude ma obèan možnos v
kultúrnom prostredí a operatívne
vyrieši svoje veci. A nezabúdajme na pokrok techniky, ve¾a
vecí sa dá rieši mailom, nie státím v rade. Podstatná je rýchlos
informácie a služby.
l Ako sa rozbieha Národná
kriminálna agentúra?
Rozpracované prípady majú tí
istí ¾udia èo predtým, takže v tomto žiadna zmena. Agentúra funguje od 1. decembra, zápasí teda
ešte s detskými chorobami, priebežne riešime problémy. Oba
úrady pracovali v rozlièných podmienkach, ukázalo sa, že jeden
mal obèianskych zamestnancov,
druhý takmer vôbec, je z toho
problém, v rámci novej štruktúry
vychytávame nedostatky. Chceme utvori aj v tomto smere taký
model, aby sa policajti mohli venova naozaj len svojej práci.
Potrebujeme dorieši aj priestorové problémy a ïalšie otázky v
expozitúrach, chceme, aby všetci
sídlili spolu. Riešia sa aj dielèie
otázky spolupráce jednotky finanènej polície s ministerstvom financií, ktoré tiež prešlo zmenami,
máme už finanènú správu, skrátka, štandardizácia spolupráce
tiež potrebuje svoj èas. Oèakávam, že NAKA èoskoro prejaví
svoju akcieschopnos.
l Nie som odborník, prax v
uplynulých rokoch však ukázala – a nielen v našom rezorte –
že príliš ve¾ký organizmus hy-

nie na nedostatok potravy a
nedokrvenie mozgu ako brontosaurus. Bude NAKA úèinne a
efektívne riadite¾ná?
Sám na vlastnej koži som si
odskúšal, že 150 ¾udí je tak horný
strop na efektívne priame riadenie. Naša agentúra sa skladá zo
štyroch jednotiek, z ktorých každá má menej ¾udí ako je uvedený
poèet. V mnohom sa riadenie jednotiek a expozitúr zjednoduší
tým, že bude postarané v centrále o obslužné a ïalšie èinnosti,
ktoré ich nebudú zaažova. Uvidíme, aký model riadenia sa nám
osvedèí.
l Pristavme sa ešte pri situácii na OO PZ. Každý riadite¾
vám povie, že robi musí – alebo by mal – prakticky všetko,
ale nemá na to ¾udí, už vôbec
nie civilov na obslužné èinnosti. A on, ktorý má riadi a pozna situáciu v teréne, tak sedí
za stolom a papieruje, vypisuje
hlásenia, štatistiky, rozpisy
služieb…
Súhlasím. V prvom rade máme nedostatok obèianskych zamestnancov na obslužné èinnosti, èo oberá policajtov o èas.
Faktom je, že rozsahom èinnosti
je najväèšia záaž na príslušníkoch obvodných oddelení, ktorí
sú v najnižších platových triedach, sú to naši najuniverzálnejší
vojaci. Preto hovorím, že do úloh
OO PZ je potrebné zapoji aj príslušníkov iných zložiek. Musíme
si poveda, kde konèí univerzálnos a zaèína špecializácia a v
akom rozsahu, pretože najväèšiu
èas štatistiky nesú na svojich
bedrách práve príslušníci obvodných oddelení. Potrebujeme im
pomôc, lepšie metodicky riadi,
da im viac policajtov, zabezpeèi
spoluprácu a pomoc od iných zložiek – aj za cenu prerozdelenia
síl.
l Pán prezident, dovo¾te na
záver osobnú otázku: z èoho
vás v tomto roku bude najviac
bolie hlava, èomu budete mu sie venova najviac èasu a úsilia?
Predpokladám, že to bude
práve spomínaná optimalizácia
tabu¾kových stavov. Budem
chcie od funkcionárov, aby si
urobili vlastný audit, vo vlastných
radoch, kde ich je ve¾a a kde málo, a viem, že to nebude jednoduché, sebareflexiu vnímam ako
najväèší problém, keïže je v
¾udskej prirodzenosti, že každý
vidí to svoje. Preto chcem, aby si
èo najviac urobili sami, zdola a
objektívne. Druhým okruhom bude zrejme systém hodnotenia, je
tu stále ve¾a policajtov, ktorí by
najradšej nemali žiadne hodnotenie, ale ak sa to podarí, ak ho ¾udia prijmú za svoj, budú ho považova za spravodlivý a motivaèný,
tak to bude ve¾ký úspech. Sám
som si odskúšal, že niekedy je
problém o užitoèných veciach
presvedèi aj 150 ¾udí, nie ešte
20–tisíc. Ale verím, nádejam sa.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímka Michal Slivka
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Hovoríme s prezidentkou EuroCOP–u Annou Nellbergovou

Európska konfederácia policajných odborových zväzov formuje novú stratégiu
V dòoch 23. a 24. januára 2013 sa miestom rokovania výkonného výboru EuroCOP–u stala Bratislava. Redakcia
POLÍCIA pri tejto príležitosti požiadala o rozhovor prezidentku EuroCOP–u Annu Nellbergovú (Švédsko).
l Pani prezidentka, vitajte v
Bratislave! Boli ste tu prvýkrát
vlani v máji, privítala vás ve¾ká
prietrž mraèien, teraz zasa má me poriadnu zimu, ale pre vás
ako Švédku to zrejme nie je niè
mimoriadne…
(Smiech) Máte pravdu, takú
prietrž, akú som zažila práve v
májovej Bratislave, som nezažila
v celej Európe. A èo sa týka zimy,
tak som si zrátala, že za lanský
rok som mimo Švédska strávila
na služobných cestách viac ako

Anna Nellbergová
dvesto dní, takže tu sa aspoò cítim ako doma. Veï z Bratislavy
idem síce na víkend domov do
Švédska, ale v pondelok letím zasa na Cyprus… (rozhovor sa
uskutoènil v piatok ráno 25. 1.
2013 – pozn. aut.)
l Èo bolo predmetom vášho
dvojdòového bratislavského
rokovania?
S èlenmi výkonného výboru
sme pripravovali strategický plán
EuroCOP–u pre rok 2013 a detailizovali sme prípravy na mimoriadny kongres, ktorý bude v
marci v Barcelone. Zaoberali sme
sa otázkou možného presídlenia
centrály EuroCOP–u z Luxemburgu do Bruselu a tiež sme
posudzovali otázku výšky èlenských príspevkov. Núti nás k tomu ekonomická situácia, keïže
náklady nám rastú a výška èlenských príspevkov sa nemenila už
desa rokov.
l To sú témy, ktoré by ste
chceli predostrie reprezen tantom èlenských zväzov na
mimoriadnom kongrese v Barcelone? Samozrejme, popri futbale…
(Smiech) Futbal vážne nie je
moja parketa… Výkonný výbor
predostrie svoje návrhy kongresu
ako nášmu najvyššiemu orgánu.
l Konkrétne?
V predchádzajúcom období
sme utvorili dve pracovné skupi ny, jedna mala zváži všetky pre
a proti prípadnému sahovaniu
centrály do Bruselu a druhá mala
za úlohu podrobi analýze ekonomiku EuroCOP–u a navrhnú no vú výšku èlenského príspevku,
aby tieto prostriedky umožòovali
efektívnu èinnos centrály.

l Závery?
Navrhneme delegátom, aby
schválili zotrvanie centrály v Luxemburgu – predovšetkým z ekonomického h¾adiska. A navrhneme zvýšenie èlenského príspevku
o 7,5 percenta.
l To bude tvrdý oriešok…
Komu sa chce plati viac?
Èlenské organizácie si musia
uvedomi, že ak od nás žiadajú
väèší výkon, viac práce, tak to aj
viac stojí. Nemôžeme žiada Porsche a plati za pokazený Saab.
Návrh na zvýšenie príspevku je
odrazom toho, že EuroCOP chce
podstatne zintenzívni prácu predovšetkým vo vzahu k najvyšším
orgánom EÚ. Hovoríme teda o lobingu, ktorý nám bude zabezpeèova buï nejaká agentúra, alebo
aspoò jednotlivci. Nemá ve¾mi
zmysel vraca sa dozadu, ale
faktom je, že EuroCOP sa dosia¾
prakticky vôbec lobingu nevenoval. Lepšie je však zaèa neskoro
ako nikdy. Chceme robi reálnu
lobistickú politiku, ovplyvòova
verejnú mienku nielen v Bruseli,
ale v celej Európe. Záleží na formách, h¾adáme lobistickú organizáciu, konzultaènú agentúru alebo aj jednotlivcov, ktorí pre nás
budú tento lobing robi. Náš strategický cie¾ je dosiahnu, aby sme
nechodili my za reprezentantmi
európskych štruktúr zo svojimi
požiadavkami, ale aby za nami
chodili oni, pýtali sa na náš názor
a spolupracovali s nami pri tvorbe
k¾úèových rozhodnutí, ktoré majú
Vidie, že váš OZP má
svoje meno, svoju vážnos
a je to nepochybne aj zásluha vášho predsedu pána
Litvu. Potvrdil mi to v
rozhovore aj minister Kaliòák. Sú krajiny, kde takýto
dialóg prakticky neexistuje.
U vás funguje. Tak takéto
prístupy
ma
tešia
a
presviedèajú, že naša práca
má svoj význam.
Anna Nellberg

ciami, ako je napríklad Interpol
èi Frontex, pretože dobre poz najú aj situáciu v jednotlivých
krajinách.
Áno, je to súèasou nášho úsilia. Samozrejme, hlavným cie¾om
EuroCOP–u bolo, je a bude úsilie
o lepšie pracovné podmienky policajta vo výkone.

l Ešte k tým èlenským príspevkom?
Èo sa týka výšky èlenských
príspevkov, tak realita je taká, že
ani po zvýšení o 7,5 percenta by
najmä našim malým organizáciám príspevky za jedného èlena
nepostaèovali kry náklady, spojené s úèasou ich delegátov na
spoloèných stretnutiach. Preto tu
chceme stanovi urèitú minimálnu
výšku platby, ktorú budú musie
hradi.
l Niektoré krajiny pritom
mali výhrady voèi výške poplatkov už v minulosti, Poliaci
dokonca vystúpili so zdôvodnením, že nie sú schopní poplatok uhradi.
Mrzí nás to, tak ako nás mrzí,
že sme ešte nepodchytili väèšinu
policajtov aj vo ve¾kých krajinách,
ako je trebárs Francúzsko èi Ta-

zásluha vášho predsedu pána
Litvu. Potvrdil mi to v rozhovore
aj minister Kaliòák. Sú krajiny,
kde takýto dialóg prakticky neexistuje. U vás funguje. Tak takéto prístupy ma tešia a presviedèajú, že naša práca má svoj význam. Potrebujeme jednotu a
akcieschopnos. Boli sme v
Madride na protestnej manifestácii, na ktorej sa zúèastnilo okolo
osemtisíc policajtov. To sú akcie,
na ktorých vieme ukáza aj verejnosti, že s naším hlasom sa
musí poèíta. Nevieme zastavi
hospodársku krízu, ale lobing je
aj o tom, aby sa neškrtalo na
vnútornej bezpeènosti, pretože
sprievodné javy potom ohrozujú
všetkých obèanov a celú spoloènos napríklad nárastom kriminality.
l Odkedy sme sa nevideli,
rástla nespokojnos a nervozita vo väèšine krajín v Európe,
boli sme svedkami násilia pri
protestoch. Museli im èeli policajti, ktorí sami ako obèania
so svojimi rodinami pociujú
dôsledky vládnych úsporných
opatrení a recesie.
Policajti trpia dvakrát, pretože
sú vystavení dôsledkom protestov v prvej línii, pri ochrane verejného poriadku riskujú svoje životy a zdravie, hoci ako obèania
by urèite radšej stáli na druhej
strane barikád, lebo aj ich sa kríza bytostne dotýka. My sa pri

Prezidentka EuroCOP-u navštívila Bratislavu už druhýkrát v
priebehu roka

liansko, organizácie sú zatia¾ v
pozícii pozorovate¾ov. Budeme
na tom intenzívne pracova, budova meno EuroCOP–u, aby aj
váhajúci pochopili prospešnos
dosah na prácu polícií v celej cesty spájania síl policajných
Európe. Teda nežiada o pomoc, odborárov v Európe. Prijali sme
ale ponúka riešenia problémov. Litvu, rozbehli sme rokovania v
Z tohto aspektu sme sa vo výbo - ïalších štátoch, napríklad na
re dohodli, že lepšie bude pone- Cypre, kam práve idem, v Portucha centrálu v Luxemburgu a v galsku, ale záujem o èlenstvo
Bruseli budú operova naši lobisti. prejavuje napríklad aj Srbsko,
Aj osobne som presvedèená, že Írsko, Wales, Škótsko, dokonca
je efektívnejšie venova viac pro- Turecko.
striedkov na lobing ako na prenál Èo vám robí rados v prá jom drahých kancelárskych prie- ci?
storov v Bruseli. Dôležité je, èo
Keï vidím, že EuroCOP ako
budeme v Bruseli robi, nie to, odborová centrála má svoje
kde budeme sedie. Potrebujeme poslanie a je vnímaná ako repre¾udí, ktorí budú presne vedie, ke- zentant, partner. S takýmto prídy a ktoré dvere otvori.
stupom som sa stretla aj tu na
l Pri našom májovom stret - Slovensku, potvrdili mi to stretnunutí ste spomínali, že budete tia s ministrom vnútra a s vaším
usilova o užšiu spoluprácu s policajným prezidentom. Vidie,
profesionálnymi
medziná - že váš OZP má svoje meno, svorodnými policajnými organizá - ju vážnos a je to nepochybne aj

stretnutiach s predstavite¾mi výkonnej moci v každom štáte usilujeme argumentova tým, že keï
bude štát, resp. vláda ponúka
len arašidy, bude ma len vïaèné
opice. Je ve¾mi dôležité, aby policajti boli dobre motivovaní na
svoju prácu, pretože ich demotiváciou by trpela celá spoloènos.
Samozrejme, že vlády h¾adajú
možnosti
úspor
verejných
prostriedkov – vnútornú bezpeènos nevynímajúc. Je to však nebezpeèná cesta. Druhá vec je
otázka nákladovosti polície v jednotlivých štátoch. Sú tu ve¾ké
rozdiely. Vèera som sa na túto tému rozprávala aj s vaším policajným prezidentom pánom Gašparom. Ako vrcholový manažér
musí dba na to, aby štruktúry boli
efektívne. Porovnávali sme situáciu Slovenska so Švédskom a
vznikol z toho návrh na realizáciu
spoloèného projektu. Porovnáme
štruktúry, poèty, systém vzdelá -

vania, motivácie – to všetko s
cie¾om nájs najoptimálnejšie formy a štruktúry policajných síl. Hovorili sme aj o postavení žien v
polícii, keï vo Švédsku máme podiel žien medzi 40–45 percent. U
vás je to ove¾a menej, ale pán minister Kaliòák pri našom rozhovore pripustil, že v niektorých oh¾adoch sú ženy ako policajtky lepšie – napríklad pri vyjednávaní a
bude v tomto smere vïaèný aj za
inšpirácie zo Švédska.
l Naozaj ve¾a cestujete, má te už prakticky preh¾ad po celej
Európe. Pokúsite sa o urèité
porovnanie úrovne kvality policajných síl trebárs východ –
západ?
Bolo by ažké urobi rebríèek,
ale rozdiely sú markantné. Bola
som na miestach, kde bolo hrozné pozera sa na zastaranú techniku, zlú vybavenos policajtov,
úplne nepostaèujúce ochranné
pracovné prostriedky. Pritom zamestnávate¾ má v tomto smere
jasne stanovené povinnosti. Ak
nebude šetri napríklad na ochrane zdravia policajtov, vrátia sa
mu náklady v lepšej výkonnosti
¾udí a v znížení výdajov na lieèebnú starostlivos a práceneschopnos. Preto som s vašimi
predstavite¾mi rezortu hovorila aj
o penziách a platoch policajtov.
l Zrejme ste teda boli informovaná aj o prípravách novely
nášho zákona è. 328.
Otázkach platov a penzií policajtov je všade aktuálna. Nemôže
fungova rovnica na vysoký plat,
odchod v 40–ke a vysokú penziu.
Tie nožnice sa zákonite otvárajú.
Èlovek nemusí by jadrový fyzik,
aby to pochopil. Aj u nás vo
Švédsku sa zvádza podobný boj,
mladí neradi myslia na budúcnos, pritom naši odchádzajú
do penzie až vo veku 65 rokov a
hovorí sa o nutnosti ïalšieho zvýšenia odchodového veku.
l Našinec je v 60–ke, ak vôbec žije, dos nespôsobilý pre
policajný výkon. Aspoò teda vo
väèšine prípadov.
Chápem, je to o kvalite života,
o dobrých pracovných podmienkach. To všetko prispieva k predlžovaniu veku, ale aj schopnosti
pracova. Vyváženos dobrých rodinných i pracovných podmienok
k tomu otvára cestu. U nás je
napríklad nepísané pravidlo, že
policajti po 50–ke už nemusia
chodi do noèných zmien. Ale aj
tak je priama úmera medzi podmienkami života i práce a
schopnosou udrža si výkonnos
do vyššieho veku.
l Vaše priania pre rok 2013?
Nevieme zabezpeèi mier na
celom svete, ani nemáme možnos zastavi hospodársku krízu,
ale poteší ma, keï sa posunieme
v úsilí o zvýšenie vážnosti a rešpektu EuroCOP–u ako organizácie, ktorú pri rozhodnutiach exekutívy nemožno obís. Verím, že
marcový kongres podporí vytýèené smerovanie a pohneme sa výraznejšie ïalej.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímky autor
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Fotosúaž redakcie POLÍCIA O najškaredšie pracovisko PZ
Do našej „antisúaže“ prichádzajú prvé fotopríspevky, do-

kumentujúce reálny stav niekto rých policajných pracovísk na

POLÍCIA VSTUP ZAKÁZANÝ! A dodatok: Pozor, šmýka sa!
Tak, to sú paradoxy vestibulu OR PZ v Leviciach

Policajti zachránili bábätko,
dali mu masáž srdca
Policajti prispeli k záchrane
iba šestýždòového chlapèeka. V
Trstenej riešili dopravný priestupok, keï k nim pribehla uplakaná
matka s tým, že jej dieatko nedýcha.
Kým jeden z èlenov hliadky
hovoril s operátorkou dispeèingu
112, druhý policajti vybral bábätko z koèíka. Silou primeranou
veku dieatka vykonal masáž
srdca a keï zacítili slabý pulz,
matku s chlapèekom previezli do
miestnej nemocnice, uviedla ži-

linská policajná hovorkyòa Jana
Balogová.
Tu už na nich èakal lekár, mladá mamièka a chlapèek zostali
na pozorovaní v nemocnici a
neskôr ich prepustili domov.
Pod¾a vyjadrenia lekára bolo poèínanie policajta plne profesionálne, dodala Balogová. Za príkladné plnenie služobných povinností
budú
obaja
policajti
navrhnutí na udelenie odmeny.
(SITA, 16. januára 2013)

Rozdiely ¾avice a pravice? Dnes sporné…

l O zmene systému sa hovorilo aj na svetovom ekonomickom fóre v Davose a
zaznela výzva na nápravu súèasného kapitalizmu. Akým
smerom ho treba napravi?
Od èias, keï padla železná
opona, sme žili vo falošnej ilúzii,
že už nemusíme rieši žiadne
problémy a hrozby. Ale súèasná
finanèná kríza ukázala, že neregulovaná ekonomika vo¾ného trhu nefunguje. Na tom sa dnes
zhoduje väèšina významných
ekonómov sveta. Lepší nástroj
na fungovanie ekonomiky než
nevidite¾nú ruku trhu zatia¾ ne máme, ale zároveò by sa mali
dodržiava hlavné zásady slo bodného trhu. Ak hovoríme, že
štátne subvencie narúšajú hospodársku súaž, tak nedotujme
tých svojich! Napríklad v USA
štát subvencuje svojich pestovate¾ov kukurice, ktorú potom
ve¾mi lacno vyvážajú do Mexi ka. Následne sme svedkami
bankrotu tisícok mexických far-

márov každý rok. Nemajú z èo ho ži, a tak sa ako ilegálni
emigranti tlaèia za èiernou prácou do USA. Amerièania zatia¾
zdokona¾ujú ostnaté drôty na
hraniciach, zamestnávajú èoraz
viac pohranièníkov a ïalej dotujú svojich farmárov. A to je iba
jeden z mnohých podobných
príkladov.
l Ako teda napravi kapitalizmus 21. storoèia?
Na to vám dnes nikto
neodpovie. Pravica aj ¾avica na
to majú odlišný poh¾ad, hoci ich
názory sa už èiastoène prekrý vajú. Isté je len to, že nemôžeme zostavi zoznam definitívnych riešení ako maximálna pri vatizácia, maximálna deregulá cia alebo postupné zoškrtanie
verejných výdavkov. Každá vláda by mala vyvíja taký mix
opatrení, ktorý vyhovuje špecifi kám krajiny a jej obèanov.
(z rozhovoru s publicistom
Eugenom Gindlom, Plus 7 dní,
15.12.2012)

Slovensku. Vybrali sme zábery z
OR PZ Levice, aktuálne zachytávajúce vstupný vestibul objektu,
ktorým sa denne premelú stovky
stránok, nehovoriac o zamestnancoch. Takéto kuriózne situácie, keï obèanom polícia zakazuje vstup do vlastného areálu,
urèeného pre verejnos, spôsobuje obyèajný dážï, OR PZ Levice
vraj už dlho nevie nájs prostriedky na opravu deravej strechy. „Vidíte, ako to tu vyzerá už nie prvý
rok, nielen v zime, ale poèas celého roka v èasoch, keï dlhšie
prší – posúïte sami, ako to je,
keï je nedostatok peòazí. A pre
istotu radšej neposielame fotky
zo služobných garáží, kde to vyzerá ako za dažïa bez dáždnika,
a nie ako v garážach…“ napísala
nám autorka zásielky z Levíc
(meno v redakcii). Ïakujeme.
(on)

Nebezpečné priestory aj pre verejnosť...

Ako je to s „gastráèmi“ na rok 2013?
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MV SR v boji proti obchodovaniu s ¾uïmi

Program podpory a ochrany obetí
Na margo minulého roka sa vyjadrujú ekonómovia pomerne skepticky. Domáca spotreba a investície klesali.
Produkcia nových pracovných miest sa v priebehu minulého roka zastavila, èo prispelo k zvýšenej miere nezamestnanosti. Jedným z dôsledkov slabej kondície slovenského pracovného trhu bolo istotne aj rozhodnutie niektorých absolventov škôl, ale tiež ¾udí v produktívnom veku, ktorí náhle rozšírili rady nezamestnaných, vycestova
za prácou do zahranièia.
Èas z týchto Slovákov sa,
žia¾, ocitla v celkom inom ohrození, akým je pocit nepotrebnosti, finanèný nedostatok èi náhle zníženie životnej úrovne. Stali sa
obeami obchodníkov s ¾uïmi. Až
do chvíle, keï sa svojim otrokárom vzopreli a po týždòoch èi mesiacoch beznádeje podarilo sa im
vyslobodi, žili v ne¾udských podmienkach. Boli psychicky týraní,
stratili možnos slobodného pohybu v novom pôsobisku, odobrali
im doklady, za prácu trvajúcu neraz aj dvadsa hodín denne buï
nedostali vôbec nijakú mzdu, alebo im obchodníci prisunuli iba nepatrné finanèné èiastky.
Lukratívny biznis
Novodobé otroctvo sa stalo za
posledné desaroèia ve¾mi lukratívnym nelegálnym biznisom. Po
obchode s narkotikami a zbraòa-

mi je tretím v poradí, z ktorého
plynú organizovaným skupinám
pôsobiacim vo svete nepredstavite¾né zisky. Po explózii sexbiznisu z obdobia devädesiatych rokov sa v súèasnosti javí odborníkom sledujúcim problematiku
obchodovania s ¾uïmi celkom iný
trend. Ide o odklon od dlhodobo
prioritného záujmu obchodníkov a
náborárov od sexbiznisu k nútenej práci. Na tieto úèely sú využívaní prevažne muži rozlièných
vekových kategórií.
Štát chráni obete
Informaèné centrum na boj
proti obchodovaniu s ¾uïmi a prevenciu kriminality so sídlom v Košiciach ako vedecko–výskumné
pracovisko
zaèlenené
pod
Kanceláriu ministra vnútra SR
pripravuje každoroène ucelený
preh¾ad o obetiach rozlièných fo-

riem obchodovania s ¾uïmi. V
rámci dôsledne prepracovaného
Programu podpory a ochrany
obetí obchodovania s ¾uïmi, ktorého gestorom je MV SR, sme
mohli poskytnú konkrétnym ¾uïom okrem bezpeèného
návratu zo zahranièia aj
všestrannú starostlivos vedúcu perspektívne k opätovnému zaèleneniu do
ïalšieho života.
Mimovládne organizácie, s ktorými MV SR uzatvára pravidelne zmluvy o
spolupráci, boli aj v minulom roku k obetiam najbližšie. Medzinárodná organizácia pre migráciu /IOM/
identifikovala 31 obetí
obchodovania s ¾uïmi, z
nich devätnás sa rozhodlo
vstúpi do programu financovaného MV SR. Slovenská katolícka charita
identifikovala vlani šes
obetí, tie však neprejavili
záujem vstúpi do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ¾uïmi.
Ochranu a starostlivos
však jednako poskytli dvom
obetiam. Slovenské krízové centrum DOTYK identifikovalo v roku
2012 tri obete novodobého

Na èíslo 112 prišlo vlani viac ako 1,5 milióna hovorov

Na európske èíslo tiesòového
volania 112 prišlo minulý rok
1,564.913 hovorov. Najviac volaní bolo v Košickom kraji
(323.514), naopak najmenej ich
bolo v Trenèianskom kraji
(119.783). Prostredníctvom èísla
112 možno privola pomoc v tiesni v celej Európskej únii (EÚ) a v
niektorých ïalších štátoch Európy. Už o nieko¾ko dní, 11.februára si symbolicky pripomenieme
Európsky deò 112. Na Slovensku
funguje èíslo 112 už takmer desa
rokov, od júla 2003. Po Košickom
kraji boli operátori 112 najviac vyažení v Prešovskom kraji
(269.230 hovorov). Nasledoval

Banskobystrický kraj (231.192
hovorov),
Nitriansky
kraj

(179.361 hovorov), Bratislavský
kraj (162.261 hovorov), Žilinský

Fotoglosa

kraj (140.916 hovorov) a Trnavský kraj (138.656 hovorov).
Zo všetkých hovorov bola minulý rok asi polovica neoprávnených, to znamená, že nešlo o
ohrozenie života, zdravia, majetku alebo životného prostredia.
Išlo teda o tzv. volania bez udalosti. Poèet neoprávnených hovorov na èíslo 112 sa znížil po zavedení oznamov pred hovorom
na èíslo 112 v júli 2011. Dovtedy
bolo 80 percent hovorov na 112
falošných.
Èíslo 112 funguje vo všetkých
štátoch EÚ a okrem toho aj v
Chorvátsku, Turecku, Nórsku,
Srbsku a na Islande. Obèania SR
si tak pri cestovaní vo väèšine
európskych krajín nemusia zisova národné tiesòové èísla.
(KO KMV. 5. 2. 2013)

Verejnos je
zavádzaná
dezinformáciami

A potom že to majú policajti jednoduché... Takýto Manneken Pis
by neurobil radosť ani kolegom v rodnom Bruseli. No, a neudri si!...
(web, po)

Výsluhové dôchodky sú trvale
„vïaènou témou“, najmä pri celospoloèensky predostieraných
údajoch, že všetky policajné èi
vojenské dôchodky sú vo výške
minimálne 800 – 1000 eur a že
také dostávajú už 35 – 40 roèní
odídenci z polície èi armády…
Je to prirodzené, ak sa chce do
nieèoho vàta, tak sa ve¾koryso
prikráš¾uje a zvelièuje. Preèo sa
nezverejòujú fakty? Pretože to

otroctva, týmto obetiam poskytuje
pomoc popri trinástich z predchádzajúceho obdobia.
Nepriznaní
V minulom roku bolo na území
Slovenskej republiky identifikova-

ných 40 mužov a žien, ktorí sa
stali obeami obchodovania s
¾uïmi. V tejto spojitosti treba
poznamena, že predpokladaný
poèet Slovákov, ktorí okúsili príkoria novodobého otroctva, je
podstatne vyšší. Èísla v štatistikách sú iba vrcholom ¾adovca
naznaèujúcim, že èím viac urobíme v oblasti prevencie a informovanosti obyvate¾ov Slovenska,
tým menej bude ¾udí poznaèených okolnosami.
Na základe vlastného rozhodnutia vstúpilo vlani do Programu
podpory a ochrany obetí obchodovania s ¾uïmi 22 obetí, z nich
boli tri mladistvé. Medzi najviac
ohrozené regióny patrí už dlhodobo Košický kraj s ôsmimi obeami
a Prešovský kraj s piatimi, štyri
obete zaregistrovali orgány v
Banskobystrickom a dve v Bratislavskom kraji. Úèelom vykorisovania bolo najèastejšie sexuálne vykorisovanie /27/, nútená práca /7/, nútené žobranie/8/ a
nútené sobáše/3/. V niektorých
prípadoch došlo súèasne k viacerým formám vykorisovania.
by až tak poburujúco nevyznelo
pred verejnosou a tú si treba
nakloni, aby podporila uberanie
zákonom priznaných dávok (v
tomto prípade výsluhových dôchodkov)? Preèo sa uvádzajú
nejaké priemery, ktoré sú vyslovene zavádzaním? Preèo sa nezverejní skutoènos, že poberate¾ov dôchodkov do 300 € je
to¾ko:, poberate¾ov od 300 do
400 je to¾ko:, poberate¾ov od
400 do 500 .. atï. Bolo by to
presné a nie, že pri stole sedeli
dvaja ¾udia a jedli kurèa. Jeden
zjedol krídelko a druhý zvyšok
celého kurèaa. V priemere obidvaja zjedli polovicu kurèaa…
Tieto štatistické drísty, neustále podsúvané hlavy masírujúcimi médiami, sú hrozné.

Obete pochádzajú najèastejšie
z okresných a krajských miest
Slovenskej republiky. Spomedzi
mladistvých, ktorí boli zaevidovaní v minulom roku, je najmladšie
pätnásroèné dievèa z Bratislavského kraja, ktoré obchodníci zjednali na vykonávanie
prostitúcie v Maïarsku.
Opaèným vekovým protipólom je 53–roèný muž z Prešovského kraja, ktorý vo
Ve¾kej Británii vykonával
nútenú prácu. Pädesiat
percent obetí, ktoré vstúpili
do Programu podpory a
ochrany obetí obchodovania s ¾uïmi hradeného MV
SR, má základné vzdelanie,
bezmála 24 percent stredoškolské bez maturity, no
v štatistike figuruje aj vysokoškoláèka, ktorú mali preda do sexbiznisu na Ukrajinu.
Ak niekto tvrdí – mne sa
to nemôže sta – nemusí to
by vždy pravda. Ukazuje
sa, že rizikovou by mohla
by aj v tejto súvislosti otvorená komunikácia na sociálnych sieach. Ïalším
úskalím môže by zvýšený
záujem náborárov o dospievajúcich chovancov z detských domovov èi obyvate¾ov charitných domov. ¼udia po¾ujúci na svoje obete v takýchto zariadeniach, stavajú úspešnos vlastnej zainteresovanosti práve na skutoènosti, že
osoby žijúce v týchto sociálnych
èi charitných zariadeniach nemajú oporu v rodinnom zázemí. Keï
takýto èlovek náhle zmizne, ne bude nikomu chýba. A hoci Slovenská republika dosia¾ nezaregistrovala prípad odoberania
orgánov, èo je jednou z foriem
obchodovania s ¾uïmi, vo svete
sú prípady obetí pochádzajúcich
z takéhoto prostredia známe.
Opatrnosti nikdy nie je dos.
Národná linka pomoci obetiam
obchodovania s ¾uïmi, ktorú zriadilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0800 800 818
Mgr. Nadežda Šindlerová,
Informaèné centrum na boj
proti obchodovaniu s ¾uïmi a
prevenciu kriminality
Ko¾ko zamestnaných ¾udí na
Slovensku aj reálne zarobí štatisticky uvádzaný priemerný
plat? Príklad: desa ¾udí zarobí
cca 400 eur, jedenásty v štatistike zarobí 3 500 eur (poslanec
napr.) ale priemerne týchto 11
¾udí zarába cca 682 eur a hneï
èlovek s reálnym zárobkom 400
eur zarobí štatisticky o 282 viac.
No nie je to krásne?!
Takže toto je téma, ktorá sa
bude neustále rozpitváva a poberatelia výsluhových dôchodkov budú spoloènosti predhadzovaní ako „darmožráèi“, ktorým treba zasa všetko pekne
okresa – hoci aj za porušovania
práv a za pomoci retroaktivity?
(preèítané na webe, vv)
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Rok 2013 je v kolektívnom vyjednávaní najzložitejší od roku 1991
(Pokraèovanie zo strany 2)

sociálneho fondu v danej
skladbe?
Áno. Aj osobne sa cítim ve¾mi
nepríjemne, pretože už viac rokov
hovoríme našim ¾uïom, èo všetko
sa momentálne nedá, nech teraz
vydržia, veï však možno na budúci rok sa to podarí… už si prichodím ako papagáj, niektoré veci sa našim ¾uïom ve¾mi ažko
vysvet¾ujú a celkom chápem, že
tomu nemôžu rozumie, pretože
také vysvetlenia nemôžem prija
ani ja. Každý tu žije z peòazí, èas
kvetnatých reèí je dávno za nami.
A v skutoènosti nie že zamestnanci stoja s platmi, ale reálne i nominálne idú dole. Program
ESO navyše ukázal, že MV SR je
síce jedna organizácia, jedna kapitola štátneho rozpoètu, napriek
tomu sú tu ve¾ké rozdiely v odmeòovaní jednotlivých skupín zamestnancov i v ïalších bonusoch. Niektoré skupiny zamestnancov tak majú zo sociálneho
fondu napríklad 1,1 percenta, iné
1, 5 percenta. Ako je to možné?
Neby ESA, ani sa o tom ne dozvieme. Podobne sa ukázalo,
že sú rozdiely v hodnote stravných lístkov, ktoré sa v našom rezorte pohybujú od troch do štyroch eur. OZP v SR už tri roky
bojuje za zvýšenie hodnoty tzv.
gastrolístkov, stále stojíme na
3,15 eura.
l Riešenie?
Jednoznaène sme za zjednotenie podmienok pre všetkých zamestnancov rezortu, keïže nevidíme ani najmenší dôvod pre zachovanie takýchto rozdielov. To
znamená, trváme na zjednotení
podielu zo sociálneho fondu a na

jednotnej cene stravného lístka
pre všetkých zamestnancov rezortu.
l Bude z toho krik od skupín, ktoré mali v pôvodných
zmluvách zakotvené výhodnejšie podmienky…
Jedným zo základných princípov odborovej práce je solidarita.
Ak dosiahneme, že aspoò 80
percent ¾udí nebude poškodených, prípadne budú ma aj o èosi viac ako dosia¾, tak ten krik
znesieme. Nemôže to fungova
tak, že keï sme malá organizácia, tak môžeme ma viac ako
ostatní. Teraz sme vo fáze poèítania v sociálnom fonde, zjednocujeme zásady èerpania a rozhodovania o jeho využití. Ko¾ko
napríklad na gastrolístky. Som v
tomto smere mierny optimista,
ale nepredbiehajme. Naozaj som
vïaèný programu ESO, že tieto
šokujúce rozdiely odhalil. Keï sa
so zamestnávate¾om dohodneme
o podmienkach pre štátnu a tzv.
verejnú službu, zmluvy pre hasièov a policajtov sa už budú robi
ove¾a jednoduchšie a bude tu
väèšia spravodlivos ako dosia¾.
l O programe ESO, o jeho
dôsledkoch sa vedú medzi za mestnancami siahodlhé diskusie. Ak má ma celý ten program zmysel, tak na jednej
strane môže naozaj zabezpeèi
pre obèanov jednoduchšie,

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
JANUÁR 2013
ROZKAZY PREZIDENTA PZ
1. o vydaní Ročného plánu
hlavných úloh Prezídia Policajného zboru na rok 2013
2. o zriadení zásahovej skupiny národnej kriminálnej agentúry
Prezídia Policajného zboru
3. ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru č.
6/2012 o prehľadoch výslednosti práce pri objasňovaní priestupkov útvarmi služby poriadkovej
polície Policajného zboru a o
prehľadoch činnosti útvarov
služby poriadkovej polície Policajného zboru
4. o stanovení limitov informačno-technických úkonov v
systéme BODROG
5. o zriadení technickej skupiny pre vnútornú bezpečnosť a
adaptáciu na klimatické zmeny
6. ktorým sa mení a dopĺňa
rozkaz prezidenta Policajného

zboru č. 12/2011 o typovom
pláne policajnej akcie „Beta“
7. o zabezpečení jednotného
postupu pri zbere údajov o stave
sociálne vylúčených skupín z
pohľadu bezpečnostnej situácie
8. o vykonaní streleckej prípravy príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny národnej kriminálnej agentúry Prezídia
Policajného zboru, odboru ochranných služieb Prezídia Policajného zboru a oddelenia jazdnej
polície Bratislava odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
1. o činnosti zásahovej skupiny národnej kriminálnej agentúry
Prezídia Policajného zboru
2. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 24/2010 o činnosti
útvarov služby železničnej polície Policajného zboru v znení
nariadenia prezidenta Policajného č. 21/2011

rýchlejšie a bližšie služby štátu. Môže prinies aj zlacnenie
štátnej správy ako celku. Ale je
ažké si predstavi, že toto
všetko možno docieli len takpovediac hýbaním so škatu¾ami, že presunieme zamestnanca z bodu A do bodu B a inak
sa niè nezmení. Tak to nemôže
fungova. V koneènom dôsledku sa musí ukáza úspora aj v
tom, že aj náš rezort bude
potrebova v obslužných èin nostiach menej ¾udí. Jasne povedané: možno v závere ESA
oèakáva prepúšanie našich
zamestnancov?
To je otázka na ve¾mi širokú

diskusiu a ažko už teraz vynáša
akéko¾vek generálne súdy. Rezort prejde ve¾mi masívnymi zmenami, isté je zatia¾ len to, že mnohí možno nebudú robi to, èo robili predtým, alebo to budú robi
inak a s iným nasadením. Hovorím predovšetkým o obslužných
procesoch, o personalistoch,
úètovníkoch, mzdároch, informatikoch, spojároch, o správe budov,
o ochrane, o údržbe atï. Zároveò
však pred rezortom vyvstanú celkom nové úlohy, ministerstvo bude ma ove¾a širší záber, ako je
tomu momentálne. A nikto ma
napríklad nepresvedèí, že externé
dodávate¾ské služby pre taký ko-

los budú pre štát, resp. pre ministerstvo výhodnejšie, ako keby
sme si ich zabezpeèovali vlastnými silami a prostriedkami. V tom
vidím ve¾kú zásobáreò pracovných príležitostí na dlhé roky –
trebárs v opravách a rekonštrukciách budov, ale aj v iných oblastiach. Predpokladám, že rýchlo
príde èas, kedy tieto èinnosti prejdú dôkladným auditom, aby sa
presne ukázalo, èo nás celý ten
servis stojí a ako ho robi lacnejšie. Tieto procesy budeme rozhodne podporova, hoci môžu
miestne aj bolie.
Zhováral sa Peter Ondera

Program ESO je najambicióznejší projekt tejto vlády, gestoruje ho MV SR
Bude ve¾mi dôležité, aby reforma nevniesla medzi delimitovaných zamestnancov neistotu a nevô¾u. S akými závažnými problémami ste sa už za to krátke obdobie roka
2013 stihli vysporiada?

Denisa Saková
Prvý kritický mí¾nik bol hneï v
prvý januárový týždeò. Integráciou krajských školských úradov
nám padlo do vienka aj 361 škôl,
ktorým je nutné na ich existenciu
bezodkladne rozpísa dotácie.
Mnohí noví zamestnanci to robili
prvýkrát v našom systéme SAP,
absolvovali síce školenia, predsa
však vznikli èiastkové problémy,
súvisiace aj s ¾udským faktorom.
Druhou záažovou situáciou bol
rozpis a distribúcia gastrolístkov.
Poviete si, aký banálny proces.
No práve takýto banálny proces
vie narobi ve¾mi ve¾a problémov,
keïže sa citlivo dotýka každého
zamestnanca. V rôznych inštitúciách sú kolektívne zmluvy s rôznymi odborovými zväzmi (celkovo 90 rôznych kolektívnych

zmlúv), sú rozdielne hodnoty
gastrolístkov a rôzne pravidlá, za
akých sa tieto lístky poskytovali.
K 1.1.2013 sme distribuovali gastrolístky v rôznych hodnotách v
sumách od 3,– Eur do 4,– Eur
pre 40–tisic zamestnancov. Iba
1,5 % zamestnancov dostalo
nesprávnu sumu. Viete si predstavi, keby sa tento proces takto
úspešne nezvládol, èo by narobilo nespokojných 40–tisíc zamestnancov? Naozaj sme v
poslednom období tieto problémy
ve¾mi intenzívne riešili. Sú to urèité mí¾niky, záažové situácie.
Najbližšie úlohy?
Najdôležitejšou úlohou je zriadenie kontaktných miest k 1. januáru. 2014, výber vhodných
priestorov, najmä takých, ktoré

sú priamo využite¾né bez väèších
nákladov. V tejto veci vstupujeme
aj do rokovaní so samosprávou.
Ïalším okruhom je pasportizácia
budov a získanie celistvého
poh¾adu na majetok štátu, pod¾a
jednotných kritérií. Takáto –
nazvime ju inventúra – poslúži
ako podklad pre rozhodovanie,
ako sa s majetkom štátu bude
ïalej naklada, èo potrebujeme,
èo možno odpreda, èo opravi èi
zrekonštruova. Sú aj úvahy o
vzniku urèitej štátnej realitnej
kancelárie, ktorá by tieto úlohy
prevzala na seba. Ak hovoríme o
zefektívnení správy štátneho majetku, tak napríklad máme na
mysli trebárs prípady, keï rezort
na jednej strane lacno prenajal
objekty súkromným firmám, ale
vlastné úrady sídlia v drahých
prenajatých priestoroch a podobne.
(Z rozhovoru s Denisou Sakovou, vedúcou služobného úradu
MV SR, Euroreport plus, 2/2013)
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Èes Tvojej pamiatke!

Martin Medvecký, ZO OZP Ružomberok

Poïakovanie
Neviem, aké slová by som použila, aby vyjadrili moju vïaku
pplk. Ing. Miroslavovi Vasi¾kovi, riadite¾ovi KDI Prešov. Spolu s
kolegami sa 28. decembra 2012 naposledy a ve¾mi
dôstojne rozlúèili s mojím 63–roèným manželom

npor. Tiborom Jakubekom,

Upozornenie
Uzávierka budúceho èísla je 6. marca 2013
Redakcia

bývalým operaèným dôstojníkom operaèného strediska OR PZ v Humennom. Slová ïakujem, ve¾mi
ïakujem, vrelá vïaka sú malé na to, èo cítim vo svojom ubolenom srdci. Poslednú rozlúèku mu pripravili ¾udia s dobrým a
úprimným srdcom.
Albína Jakubeková, Ohradzany
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