
Jedným zo zá ve rov de cembro -
vé ho za sa da nia ra dy predse dov
ZO OZP v SR na Do no va loch bo -
lo uspo ria da nie mi mo riadne ho

za sa da nia, kto ré po núkne pred-
se dom ob raz o dô chodko vej si -
tuá cii po li cajtov v iných kra ji nách
EÚ. Predse da OZP v SR Mi ro -

slav Lit va v de cembri in for mo val,
že ako vi ce pre zi dent Euro COP–u
už zís kal súhlas viace rých skú se -
ných predsta vi te ¾ov iných èlen -

ských zvä zov, kto rí by bo li ochot -
ní prís� na Slo ven sko a predsta vi�
sys tém so ciálne ho za bezpe èe -
nia, aký fun gu je v ich ma terskej
kra ji ne.

Zá mer sa vïa ka tejto ini cia tí ve
po da ri lo prekva pi vo sko ro pre ta vi�
do rea li ty, OZP v SR zor ga ni zo -
val mi mo riadne za sa da nie pred-
se dov ZO OZP v SR už 28. ja -
nuá ra 2013 v aule Aka dé mie PZ
(žia¾, ne vy kú re nej!) s naozaj
repre zenta tívnym zlo že ním úèast -
ní kov. Predse dom ZO sa úvod-
ným slo vom pri ho vo ril mi nister
vnútra SR Ro bert Ka li òák a pred-
se da OZP v SR Mi ro slav Lit va.
Po du ja tia sa zú èast nil aj pre zi -
dent PZ gen. Ti bor Gašpar a
krajskí riadi te lia PZ.

Mi nister vnútra SR Ro bert Ka -
li òák vo svo jom vystú pe ní v krát -
kos ti vysvetlil dô vo dy, kto ré viedli
re zort k no ve li zá cii zá ko na è.
328– Vý sled ný tvar no ve ly ozna -
èil za „dob rý kom pro mis“, vy jadril
uspo ko je nie, že ná vrh pre šiel aj
ost rým pri po mienko va ním zo
stra ny mi nis ter stva fi nancií a po -
ïa ko val najmä aktívnym po li -
cajtom za pod po ru no ve ly.
Zná me ne zná me Slo ven sko…

Ná vrh no ve ly zá ko na è. 328 v
po do be, v akej ju schvá li la vlá da,

predsta vil prí tomným plk. JUDr.
Ivan Fu fa¾ zo Sekcie perso -
nálnych a so ciálnych èin nos ti MV
SR.

Zo zahra nièných hos tí ako pr -
vý vystú pil skú se ný funkcio nár
bel gic ké ho od bo ro vé ho po li cajné -
ho zvä zu (SLFP) Jan Schonke -
ren, kto rý bol v ro koch 2007 až
2010 I. vi cepre zi dentom Euro -
COP–u a ïalšie dva ro ky za stá -
val vo vý konnom vý bo re Euro -
COP–u funkciu po klad ní ka. Viac-
krát už bol aj na Slo ven sku. Dru -
hým reèní kom bol Ne mec Heinz
Kiefer (GdP), zástupca najväèšie -
ho od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v
Euro COP–e, kto rý stál na èe le
Euro COP–u vo funkcii pre zi den ta
dve vo lebné obdo bia a Slo ven -
sko tiež viackrát po ctil svo jou prí -
tomnos�ou. Tre tím predná ša te -
¾om bol predse da ra kúske ho po li -
cajné ho od bo ro vé ho zvä zu (FSG)
Hermann Grey linger. Èes ký sys -
tém so ciálne ho za bezpe èe nia po -
li cajtov predsta vil prí tomným Pe tr
To mek, podpredse da Ne zá vis lé -
ho od bo ro vé ho zvä zu po lí cie ÈR
(NOSPÈR), kto rý mal ako je di ný
vý ho du bezprostredné ho kon tak -
tu s poslu cháèmi bez tlmoèní ka
J.

Ná vrh no ve ly zá ko na è. 328 po slan ci po su nu li do II. èí ta nia

V èísle:
l O policalných dôchodkoch s.1-3
l Kolektívne vyjednávanie s.2
l Rozhovor s prezidentom PZ s.4
l S prezidentkou EuroCOP-u s.5
l Ako je to s „gastráčmi“? s.6
l Evalvácia v SOŠ PZ Pezinok s.7
l Rozkazy a nariadenia s.8NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SRNOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR

ROÈNÍK XXIII                 « ÈÍSLO 2               « FEBRUÁR  2013

Príjmy oso bitných úètov po -
zostá va jú pre dovšetkým z odvo -
dov poistné ho zo slu žobných prí-
jmov. Opatre nia sa navrhu jú v
záujme obno ve nia vy vá že nos ti
medzi príjma mi a vý davka mi oso -
bitných úètov. Par la ment po su nul
ná vrh no ve ly do II. èí ta nia. No ve -
li zo va ný zá kon by mal na do -
budnú� úèinnos� 1. má ja 2013.
Je ho sú èas�ou bu dú aj pre -
chodné usta no ve nia riešia ce
vz�a hy, kto ré vznik li do dòa úèin -
nos ti, a to najmä vz�a hy sú vi sia ce
s ne mo cen ským za bezpe èe ním a
s ná rokmi z výslu ho vé ho za bez -
pe èe nia.

Výslu ho vý dô cho dok
Pre po li cajtov a vo ja kov, kto -

rým doteraz nevzni kol ná rok na
výslu ho vý dô cho dok, te da tým,
kto rých slu žobný po mer tr vá me -
nej ako 15 ro kov ku dòu na do -
budnu tia úèin nos ti no ve ly zá ko -

na, sa bu de mi ni málna do ba trva -
nia slu žobné ho po me ru pre vznik
ná ro ku na výslu ho vý dô cho dok
postupne predlžo va� kaž dý rok o
je den rok až na 25 ro kov (na -
miesto te rajších 15 ro kov pos -
tupne roène na 16, 17, 18,…25
ro kov).

Vý me ra výslu ho vé ho 
dô chodku

Pre po li cajtov a vo ja kov pri ja -
tých do slu žobné ho po me ru po
na do budnu tí úèin nos ti no ve ly zá -
ko na bu de výslu ho vý dô cho dok

n za 25 ro kov trva nia slu -
žobné ho po me ru 37,5 % zá kla du,

n za 26. až 30 rok vrá ta ne, sa
vý me ra zvy šu je za kaž dý rok o 2
% (spo lu 5x2%),

n za 31. rok až do 35. rok vrá -
ta ne sa vý me ra zvy šu je kaž dý
rok o 3 % (spo lu 5x3%),

n za 36 a kaž dý ïalší skon èe -
ný rok trva nia slu žobné ho po me -

ru sa vý me ra výslu ho vé ho dô -
chodku zvy šu je o 0,5 %
(5x0,5%), najviac však do 65 %
zá kla du.

Pre po li cajtov a vo ja kov, kto -
rých slu žobný po mer tr vá do na -
do budnu tia úèin nos ti no ve ly zá -
ko na, sa za cho vá va percentuálna
vý me ra pod¾a te raz plat né ho zá -
ko na s tým, že za 31. a za kaž dý
ïalší skon èe ný rok trva nia slu -
žobné ho po me ru sa vý me ra vý -
slu ho vé ho dô chodku zvy šu je o
0,5 % (10x0,5%), najviac však do
65 % zá kla du.

Zá klad pre vý po èet dáv ky
Pre po li cajtov a vo ja kov, kto -

rým doteraz nevzni kol ná rok na
výslu ho vý dô cho dok, te da tým,
èo ma jú odslú že ných me nej ako
15 ro kov ku dòu na do budnu tia
úèin nos ti no ve ly zá ko na, sa zá -
klad na vý po èet dá vok výslu ho vé -
ho za bezpe èe nia bu de zis�o va� z
prie merné ho me saèné ho slu -
žobné ho pla tu tak, že kaž dý rok
sa pri dá k príjmo vo najlepšie mu
ka lendárne mu ro ku z obdo bia
posledných de sia tich ukon èe ných
ka lendárnych ro kov pred skon èe -
ním slu žobné ho po me ru dru hý
najlepší ukon èe ný ka lendárny

rok, ïalší rok tre tí najlepší ukon -
èe ný ka lendárny rok až do de sa�
najlepších ukon èe ných ka -
lendárnych ro kov pre do dòom
skonèe nia slu žobné ho po me ru.

Pre no vopri ja tých a opä tovne
pri ja tých po li cajtov a vo ja kov s
pre ru še ním do slu žobné ho po me -
ru po na do budnu tí úèin nos ti no -
ve ly zá ko na sa bu de zá klad na
vý po èet dá vok výslu ho vé ho za -
bezpe èe nia zis�o va� z prie merné -
ho me saèné ho slu žobné ho pla tu
v de sia tich skon èe ných ka -
lendárnych ro koch pre do dòom
skonèe nia slu žobné ho po me ru.
Zvý še nie odvo dov poistné ho

Na vr hu je sa, aby po li caj ti a vo -
ja ci odo dòa na do budnu tia úèin -
nos ti no ve ly zá ko na odvádza li zo
slu žobných príjmov od vod na
výslu ho vý dô cho dok vo výške 7
% na miesto te rajších 5 %. Zá ro -
veò sa na vr hu je, aby slu žobný
úrad odvádzal od vod na výslu ho -
vý dô cho dok vo výške 20 % na -
miesto sú èasných 17 %.

Odchodné
Odchodné sa zda òu je, okrem

prí pa dov, ak v èa se vzni ku ná ro -
ku na odchodné bo lo odchodné
oslo bo de né od da ne. (k 31. 12.

2003 pod¾a § 52 ods. 5 a 6 zá ko -
na è. 595/2003 Z. z. o da ni z prí-
jmov).

n Poistné na po vin né ve rejné
zdra votné poiste nie sa z
odchodné ho neodvádza pod¾a §
10b ods. 1 písm. a) zá ko na è.
580/2004 Z. z. o zdra votnom
poiste ní

n Odchodné netvo rí vy me ria -
va cí zá klad na urèe nie poistné ho
na ne mo cen ské za bezpe èe nie,
úra zo vé za bezpe èe nie a výslu ho -
vé za bezpe èe nie pod¾a § 98 ods.
1 zá ko na è. 328/2002 Z. z..

Pre po li cajtov a vo ja kov pri ja -
tých do slu žobné ho po me ru po
na do budnu tí úèin nos ti no ve ly zá -
ko na bu de mi ni málna do ba služ -
by pre vznik ná ro ku na odchodné
13 ro kov, na miesto te rajších
piatich, èo zna me ná, že ma xi -
málna vý me ra bu de de vä�ná so -
bok 1zá kla du, na miesto te rajších
13 a ná sob ku, èo sa do siahne pri
30 ro koch služ by.

Pre opä tovne pri ja tých po li -
cajtov a vo ja kov do slu žobné ho
po me ru po na do budnu tí úèin nos ti
no ve ly zá ko na s cie¾om obme-
dze nia ne žia du cej migrá cie po li -

(Pokraèovanie na strane 3)

Hlavným zá me rom ná vr hu no ve ly zá ko na è. 328/2002 Z. z.
o so ciálnom za bez pe èe ní po li cajtov a vo ja kov, kto rú 9. ja -
nuá ra 2013 schvá li la vlá da, je vytvo re nie le gisla tívne ho
prostre dia na vy rovna nie príjmov a vý davkov na oso -
bitných úètoch mi nisterstiev vnútra, ob ra ny, fi nancií,
spra vodli vosti, SIS a NBÚ. 

Par la ment ro ku je o so ciálnom za bez pe èe ní príslušní kov ozbro je ných zbo rov

(Pokraèovanie na strane 2)

Ne vy kú re ná aula Aka dé mie PZ pri ví ta la vzácnych hos tí

Ve de nie Euro COP–u ro ko va lo v Bra tisla ve
Riadne za sa da nie vý kon né ho vý bo ru Euro COP–u pod ve de ním pre zi dentky An ny Nellber-

go vej (Švéd sko) sa ko na lo 23. a 24. ja nuá ra v Bra tisla ve. Pre zi dentku odbo ro vej cen trá ly, kto -
rá re pre zen tu je vy še pol mi lió na po li cajných odbo rá rov z èlen ských štá tov EÚ, pri jal mi nister
vnútra SR Ro bert Ka li òák i pre zi dent PZ Ti bor Gašpar. Pre èí tajte si roz ho vor s pa ni pre zi -
dentkou na s. 5.                                                                                              (on)

Mi mo riadne za sa da nie Ra dy predse dov ZO OZP v SR sa ve no va lo po li cajným dô chodkom na medzi ná rodnej úrov ni



cajtov a vo ja kov medzi jed not li vý -
mi druhmi ozbro je ných zlo žiek sa
na vr hu je usta no vi�, že v prí pa de
opä tovné ho pri ja tia do slu žobné -
ho po me ru s pre ru še ním sa bu de
za po èí ta va� pre vznik ná ro ku na
odchodné a je ho výš ku len do ba
od posledné ho pri ja tia do slu -
žobné ho po me ru s tým, že ak pri
predchádza jú com skon èe ní slu -
žobné ho po me ru mu bo lo vypla -
te né odchodné vo výške de vä�ná -
sobku, ïalšie odchodné ne patrí.

Výslu ho vý príspe vok
Mi ni málna do ba služ by pre

vznik ná ro ku na výslu ho vý prí-
spe vok sa kaž dý rok po sú va o je -
den rok z do te rajších piatich na
10 ro kov (na miesto te rajších 5 ro -
kov postupne roène na 6, 7,
8,…10 ro kov).

Pri poistnom odvo de na výslu -
ho vý príspe vok, kto rý pla tí po li -
cajt, pro fe sio nálny vo jak, slu -
žobný úrad a slu žobný or gán sa

bu de postupne predlžo va� do ba
je ho odvádza nia, z 15 na 25 ro -
kov, presne pod¾a mi ni málnej do -
by trva nia slu žobné ho po me ru
pre vznik ná ro ku na výslu ho vý
príspe vok.

Pre opä tovne pri ja tých po li -
cajtov a vo ja kov do slu žobné ho
po me ru po na do budnu tí úèin nos ti
no ve ly zá ko na s cie¾om obme-
dze nia ne žia du cej migrá cie po li -
cajtov a vo ja kov medzi jed not li vý -
mi druhmi ozbro je ných zlo žiek sa
na vr hu je usta no vi�, že v prí pa de
opä tovné ho pri ja tia do slu žobné -
ho po me ru s pre ru še ním mu
vznik ne ná rok na vý pla tu výslu -
ho vé ho príspevku iba po do bu 6
me sia cov a za predpokla du trva -
nia slu žobné ho po me ru najme nej
10 ro kov.

Ne mo cen ské za bezpe èe nie
Dodržia va nie lieèebné ho re ži -

mu do èasne ne schop ným po li -
cajtom bu de oprávne ný kontro lo -
va� nielen nadria de ný s usta no vo -

va cou pô sobnos�ou, ale aj bez-
prostredne nadria de ný po li caj ta
ale bo vyš ší nadria de ný po li caj ta
ale bo ni mi pí somne po ve re ná
oso ba.

Kú pe¾ná sta rostli vos�
Kú pe¾ná sta rostli vos� indi ko va -

ná pre tú istú sku pi nu cho rôb sa
bu de posky to va� iba raz za dva
ro ky, po be ra te ¾o vi výslu ho vé ho
dô chodku sa mô že poskytnú� naj-
skôr po do siahnu tí 55 ro kov fy zic -
ké ho ve ku ale bo ak je ho slu -
žobný po mer tr val najme nej 30
ro kov s vý nimkou po be ra te ¾ov
inva lidné ho výslu ho vé ho dô -
chodku a osôb, kto rých slu žobný
po mer sa skon èil zo zdra votných
dô vo dov v dôsledku slu žobné ho
úra zu ale bo cho ro by z po vo la nia.

Va lo ri zá cia dô chodkov
Výslu ho vý dô cho dok sa zvy šu -

je o pevnú su mu, kto rá sa zistí
ako po diel pevnej su my zvý še nia
sta robné ho dô chodku usta no ve -
né ho vo vše obec ných predpi soch
o so ciálnom poiste ní a èís la 30 a
tak to ziste ná su ma sa vy ná so bí
usta no ve ným koefi cientom. Koe -
fi ci ent za 15 ro kov trva nia slu -
žobné ho po me ru, sa usta no vu je
èíslom 1 a za kaž dý ïalší skon èe -
ný rok trva nia slu žobné ho po me -
ru sa ten to koe fi ci ent zvy šu je o 2.
Do do by trva nia slu žobné ho po -
me ru sa na úèe ly zvý še nia výslu -
ho vé ho dô chodku ne za po èí ta va

do ba vý ko nu služ by zhodno te ná
zvý hodne ným za po èí ta ním.

Inva lidný výslu ho vý dô cho dok
sa zvy šu je o pevnú su mu zvý še -
nia inva lidné ho dô chodku prizna -
né ho z dô vo du po kle su schop -
nos ti vy ko ná va� zá robko vú
èinnos� o viac ako 70 % usta no -
ve né ho vo vše obec ných predpi -
soch o so ciálnom poiste ní na ten -
to ka lendárny rok.

Vdov ský výslu ho vý dô cho dok
a vdo vec ký výslu ho vý dô cho dok

sa zvy šu je o 60 % pevnej su my
zvý še nia sta robné ho dô chodku
usta no ve né ho vo vše obec ných
predpi soch o so ciálnom poiste ní
na ten to ka lendárny rok.

Si rotský výslu ho vý dô cho dok
sa zvy šu je o 40 % pevnej su my
zvý še nia sta robné ho dô chodku
usta no ve né ho vo vše obec ných
predpi soch o so ciálnom poiste ní
na ten to ka lendárny rok.

(1.2.2013, KO KMV)
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Ná vrh no ve ly zá ko na è. 328 po slan ci po su nu li do II. èí ta nia
(Pokraèovanie zo strany 1)

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. 

Podmienky zmlu vy sa opro ti
mi nu lé mu ro ku nezme ni li. Ako
uvie dol štátny ta jomník MV SR
Jo zef Bu èek: „Je to najlepšia
zmlu va, akú sme moh li uzatvo -
ri� vzh¾a dom na na še sú èasné
mož nos ti. V prvej po lo vi ci tohto
ro ku by sme zmlu vu moh li ko ri -

go va� do datkom, aby sme aj v
ob las ti so ciálnych ve cí vy šli v
ústre ty HZS.“ Predse da OZP
Mi ro slav Lit va: „Vy ho ve li sme
po žia dav kám zo stra ny za -
mestná va te ¾a a sto tožni la sa s
ni mi aj od bo ro vá orga ni zá cia
Horskej zách ran nej služ by.
Potre bo va li sme prekry� obdo -
bie do podpí sa nia ostat ných ko -
lektívnych zmlúv, pre to podpi su -
je me tú to skôr a s iden tic ký mi
podmienka mi ako v mi nu lom ro -
ku.“

Sna hou Od bo ro vé ho zvä zu
po lí cie v SR je v rám ci ko -

lektívnych zmlúv vy jedna� v po -
rovna te¾ných ve ciach rovna ké
podmienky pre všetky sku pi ny
za mestnancov. „Vy jedná va me v
ob las ti Horskej záchrannej služ -
by, po li cajtov, ve rejnej a štátnej
služ by, obèa nov,“ uvie dol pred-
se da OZP Mi ro slav Lit va. Ak sa
v ostat ných sku pi nách po da rí
do hodnú� na iných podmien-
kach, bu de zmlu va s HZS zno -
va otvo re ná a doplne ná do -
datkom tak, aby všetci za -
mestnanci re zor tu ma li rovna ké
podmienky v so ciálnej ob las ti.

„Ne vi dí me dô vod na rozdie ly,
pre to že sa vy chádza z rovna ké -
ho roz poè tu, v rovna kých pod-
mienkach, z rovna kých so -
ciálnych po me rov. Si tuá cia je
kom pli ko va ná v tom, že o ko -

lektívnych zmlu vách vy jedná va -
me šty ri zvä zy na jed nej stra ne,
a buï sa do hod ne me na spo -
loènom zne ní ko lektívnej zmlu -
vy, a tú predlo ží me za mestná -
va te ¾o vi, ale bo sa ne do ká že me
ako zvä zy medzi se bou do -
hodnú� na rov nos ti podmie nok,
a po tom sa bu de preu ka zo va�
ve¾kos� èlenskej základne. V
tom prí pa de bu de podpi so va�
zmlu vu ten najväèší zo zvä zov.
Ve rím však, že nájde me spo -
loènú reè,“ do dal Mi ro slav Lit va.

(Zu za na Miškolci, 
KO MV SR)

Pod pis ko lektívnej zmlu vy vyššie ho stupòa pre HZS na rok 2013
Štátny ta jomník MV SR
Jo zef Bu èek v stre du 23.
ja nuá ra 2013 podpí sal s
predse dom OZP v SR Mi -
rosla vom Litvom Ko lek -
tívnu zmlu vu vyššie ho
stupòa pre príslušní kov
Horskej záchrannej služ -
by na rok 2013.

l Pán podpredse da, zdá sa,
že ta ká zlo ži tá si tuá cia v ko -
lektívnom vy jedná va ní na MV
SR ešte tu ším ani ne bo la…

Naozaj, rok 2013 vstú pi do
histó rie re zor tu ako je den z
najzlo ži tejších – as poò vo vz�a hu
ku ko lektívne mu vy jedná va niu.
Kompli ká cie by som pri rovnal k
pr vé mu ro ku úèin nos ti zá ko na, k
ro ku 1991. Rozho du jú cou prí èi -
nou, pre èo te raz ide ko lektívne
vy jedná va nie ove ¾a po malšie, je
rozbeh pro gra mu ESO, zru še nie
roz poè to vých orga ni zá cii v re -
zorte k 1. ja nuá ru 2013. Zme ni li
sa nám so ciálni partne ri a vznik lo
množstvo nepredví da te¾ných
prob  lé mov, keïže zá kon, kto rý
pri nie sol pro gram ESO, má vo
svo jich zá ve reèných a pre chod -
ných usta no ve niach množ stvo
ne  jas  nos tí, ne dosta toène sa vys -
po ria dal s pre cho dom práv a po -
vin nos tí v ob las ti ko lektívnych
zmlúv. To nám vo vz�a hu ku ko -
lektívne mu vy jedná va niu za za -
mestnancov, odme òo va ných na
zákla de zá ko na è. 553/2003, te -
da v tzv. ve rejnej službe, mi mo -
riadne skompli ko va lo si tuá ciu. Je
sí ce prav dou, že v de cembri sa
po da ri lo na úrov ni vlá dy uzatvo ri�
vyššie ko lektívne zmlu vy pre ve -
rejnú aj štátnu služ bu, ale okruh
týchto za mestnancov v na šom
re zorte zastre šu jú až šty ri od bo -
ro vé zvä zy, kto ré ma jú z pred-
chádza jú ce ho obdo bia pouzatvá -
ra né svo je ko lektívne zmlu vy.
Niekto ré pla tia, niekto ré sa pre-
dlžo va li do datka mi. V tejto sku pi -

ne je aj ve ¾a neèle nov odbo rov,
kto rí bo li kry tí ko lektívny mi zmlu -
va mi v rám ci jed not li vých roz poè -
to vých orga ni zá cií a po ich zá ni -
ku vznik la otáz ka, kto rá ko -
lektívna zmlu va ich vlastne kry -
je… V prí pa de za mestnancov v
tzv. ve rejnej službe te da vznik la
si tuá cia, keï sa najprv mu se li do -
hodnú� medzi se bou šty ri od bo ro -
vé zvä zy, konkrétne náš OZP v
SR, SLO VES, Od bo ro vý zväz ha -
si èov i OZ Ko vo. V podmienkach
štátnej služ by sú vo vy jedná va ní
s ve de ním re zor tu dva zvä zy,
OZP v SR a SLO VES. Ko lektívne
vy jedná va nie v podmienkach MV
SR sa tak mu sí vyspo ria da� s ple -
já dou právnych predpi sov pre tú
kto rú oblas� a v sú la de so zá ko -
nom o ve rejnom vy jedná va ní a o
so ciálnom fonde, aby sa ne sta lo,
že opo me nu tím niekto rých usta -
no ve ní poško dí me niekto rú sku pi -
nu za mestnancov ale bo na opak,
ne bu dú no vý mi ko lektívny mi
zmlu va mi kry tí. Naozaj je to ve¾mi
zlo ži té.

l V piatok 8. februá ra ste
ma li ïalšie ko lo vy jedná va nia,
ve ¾a ste si od ne ho s¾u bo va li.
(pozn. red.: roz ho vor sa usku -
toènil 11. februá ra) Výsle dok?

Vy jed ná va li sme za obe sku pi -
ny za mestnancov, te da za tzv.
ve rejnú i štátnu služ bu. Po ve dal
by som, že sme sa po su nu li o vý -
raz ný krok vpred, ale, ako sa vra -
ví, kým nie je do hod nu té všetko,
nie je do hod nu té niè. Pro ti nám
sto ja ge ne rálni riadi te lia sekcií,
konkrétne sekcie perso nálnych a

so ciálnych èin nos tí, eko no mi ky a
sekcie syste mi zá cie a mzdo vej
po li ti ky, plus príslušní riadi te lia
odbo rov. Popri tom sme v uply nu -
lom ob do bí ab sol vo va li ce lý rad
takpo ve diac bi la te rálnych rozho -
vo rov, ofi ciálnych i pra covných,
kde sme h¾a da li rieše nia a dotvá -
ra li kom pro mi sy.

l Konkrétnejšie?
Najväèšie pro blé my sú so so -

ciálnym fondom a s ce nou strav -
ných lístkov. Vo ve¾mi blíz kom
ob do bí pre behne ïalšie ko lo ro -
ko va ní, kto ré už azda bu de spie�
k zá ve reènej do ho de všetkých
za in te re so va ných. Pre nás bo lo
najpodstatnejšie, aby sme sa
najprv ve¾mi presne do hod li my
spo loène ako šty ri od bo ro vé zvä -
zy. Tú to fá zu má me úspešne za
se bou.

l Èi že cie¾om je vznik jed nej
ce lo re zortnej ko lektívnej zmlu -
vy pre tzv. ve rejnú a jed nej pre
štátnu služ bu?

Áno, ta ký je hlavný cie¾. Na še
šty ri od bo ro vé zvä zy išli do vy -
jedná va nia bez ve¾kých oèí, sme
realisti a ve¾mi dobre vieme, aká
je eko no mic ká si tuá cia v štá te,
ale keï už sme abso lútne ne po -
cho di li s po žia davka mi na va lo ri -
zá ciu pla tov, v ostat ných bo nu -
soch sme bo li roz hod nu tí neustú -
pi� ani o mi li me ter.

l Ho vo rí te tre bárs o kratšej
pra covnej do be, o dlhšej do vo -
lenke, dô chodko vom pri poiste -
ní, pra vidlách posky to va nia
pô  ži èiek a cel ko vé ho využi tie

O prie be hu ko lektívne ho vy jedná va nia na MV SR ho vo rí me s hlavným
vy jedná va èom za OZP v SR, podpredse dom Ma riá nom Magdoškom

Rok 2013 je v ko lektívnom vy jedná va ní najzlo ži tejší od ro ku 1991

(Pokraèovanie na strane 8)
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Zradné po rovna nia
Zrejme by na tejto plo che ne -

bo lo úèel né repro du ko va� ce lý
ob sah všetkých predná šok,
sústreïme sa pre to na mo men ty,
kto ré nás za uja li svo jou ori gi na li -
tou a odlišnos�ou od schém, zná -
mych aj z nášho zá ko na 328.

Základný pro blém kompa rá cie
jed not li vých systé mov so ciálne ho
za bezpe èe nia po li cajtov v európ-
skych kra ji nách, zdô razni li viace rí
reèní ci, spo èí va v ne mož nos ti po -
rovná va� tre bárs abso lútne èís la
výš ky po li cajných pla tov èi dô -
chodkov, pre to že v se be skrý va jú
množstvo špe ci fík, v prvom ra de
však odzrkad¾u jú reálnu eko no -
mickú vý konnos� kra ji ny. Iný mi
slo va mi po ve da né: ne dá sa po -
rovná va� ne po rovna te¾né.

Hneï v úvo de zdô raznil tú to
základnú pre mi su predse da OZP
Mi ro slav Lit va. Pri po me nul, že
pod¾a Eurostat–u za rok 2011
tvo rí SR na jedné ho oby va te ¾a
len 73 percent HDP prie me ru 27
kra jín EÚ, za tia¾ èo napríklad Ra -
kúsko 129 percent. Horšie vy -
chádza me aj pri po rovna ní po è tu
po li cajtov na po èet oby va te ¾ov.
Na vy še SR zá pa sí s vy še
14–percentnou ne za mestna nos -
�ou, kto rá za �a žu je ve rejné fi -
nancie (Ra kúsko 4,4 perc.). Keï
sa te da ho vo rí o postupnom pri-
bli žo va ní európskych kra jín tre -
bárs aj v ob las ti pla tov po li cajtov,
tre ba ma� tieto sku toènosti na pa -
mä ti.

Ten to pod stat ný fak tor zdô -
raznil aj skú se ný, v Euró pe ve¾mi
rozh¾a de ný Heinz Kiefer, kto rý už
od slo ven ských ko le gov po èul o
množstve de zinformá cií, ší re ných
o zahra nièných systé moch dô -
chodko vé ho za bezpe èe nia medzi
slo ven ský mi po li cajtmi a po li -
cajný mi dô chodca mi najmä pro-
stredníctvom hro mad ných mailov.
Heinz Kiefer vo svo jej prednáške
okrem iné ho upo zor nil na proble -
ma tickos� uka zo va te ¾a prie mernej
mzdy èi prie merné ho dô chodku,
keïže tieto úda je niè ne ho vo ria o
hru bom pro dukte kra ji ny, o systé -
me zda òo va nia, o odvo do vých
po vinnostiach, poistkách a celko -
vo o štruktú re ži votných nákla dov
ob èa na v tej – kto rej kra ji ne. V
rovna kom du chu upo zor nil na
zradnos� po rovná va nia aj Bel gi -
èan Jan Schonke ren.

Všetci predná ša jú ci po ukon -
èe ní svojho vystú pe nia odpo ve -
da li aj na otáz ky z plé na.
Belgi èa nia dobre, ho ci zlo ži to

Bel gi èan Jan Schonke ren sa
ospra ve dl nil za svo ju nemèi nu,
keïže je ho rod nou re èou je
flámèi na a pra cov nou francúzšti -
na. V sku toènosti ho vo ril ne -
mecky vy ni ka jú co. Kri tic ky sa vy -
jadril k vnú torným po me rom v
Belgicku. („Sme kra ji na ve¾ká ako
vreckovka a má me šty ri vlá dy…“)
V skratke vysvetlil, ako sa vlastne
ur èu je dô cho dok bel gic kým po li -
cajtom. Be rie sa do úva hy prie -
mer hru bé ho príjmu za
posledných de sa� ro kov, kto rý sa
vy de lí 60 a vy ná so bí poètom
odslú že ných ro kov. Jed not li vé
pro fe sie ma jú pri tom tieto ko efi -
cien ty rozdielne. Stí ha cí pi lo ti ma -

jú koe fi ci ent 1/40, po li caj ti 1/45,
ba ní ci 1/35. Jan Schonke ren ta -
ký to princíp rozdielne ho prístu pu
po va žu je za spra vodli vý, keïže
odzrkad¾u je ná roènos� pro fe sií a
zakla dá me cha niz mus, aby pred -
èasne neodchádza li od bor ní ci, o
kto rých má štát záujem. „Naprík-
lad po li cajt na vy šetro va ní eko no -
mic kých trest ných èi nov sa mu sí
pri èas tých zme nách le gisla tí vy
ne ustá le vzde lá va�, pre chádza
èas tý mi ško le nia mi. Po šiestich
ro koch je už z ne ho vý kon ný po -
li cajt, sku toèný špe cia lista. Aby
neodi šiel, je mo ti vo va ný faktom,
že bu de ma� dô cho dok takmer ta -
ký vy so ký ako má plat. Ale ak by
odi šiel predèasne, stra tí ve¾mi ve -
¾a, le bo dô cho dok sa mu bu de rá -
ta� už nie ako po li caj to vi, ale
pod¾a pra vi diel z pro fe sie súk -
rom né ho sekto ra, do kto rej odi -
šiel.“ Belgickí po li caj ti však ne ma -
jú odchodné.

Jan Schonke ren upo zor nil aj
na zaují ma vý sys tém belgickej
ne mo censkej pre po li cajtov, kto rí
hneï pri nástu pe do slu žobné ho
po me ru získa jú možnos� po be ra�
plnú ne mo censkú po èas 90 dní.
Ak tú to do bu PN ne vy èer pá, pri pi -
su je sa mu v ïalších ro koch, tak -
že teo re tic ky mô že ma� „k dob ru“
stov ky dní, kto ré by mal v prí pa de
cho ro by plne zapla te né. „Sú ko le -
go via, kto rí vo ve ku 55 ro kov ma -
jú k dispo zí cii ti síc dní ne mo -
censkej s pl ným pla tom,“ po zna -
me nal a pri po me nul, že orga ni zo -
va nos� po li cajtov v odbo roch je
ve¾mi dô le ži tá, „aby sme bo li part-
ne rom vlá de pri vy jedná va ní“.
Od bo ry sa sta ra jú aj o rôzne so -
ciálne otáz ky, právnu ochra nu a
iné. Zo 48–ti síc bel gic kých po li -
cajtov je v odbo roch 65 percent.

Ne mecko: špiè ka, ale…
Z prednášky Nemca Heinza

Kiefe ra nás za uja lo viace ro mo -
mentov, napríklad fakt, že štátnu

služ bu v po do be de fi ni tí vy pre
štátne ho úradní ka za viedla Ne -
mecká rí ša už v 19. sto ro èí… Ma -

xi málna výš ka po li cajné ho dô -
chodku je 71, 5 percenta z prie -
merné ho príjmu, ne meckí po li caj ti
však ne ma jú odchodné, do ro ku
2000 do stá va li pri skoršom
odcho de v 60–ke kompenzá ciu
4–ti síc eur. Po tom im odcho do vý
vek predåži li a odchodné zru ši li.
Po li caj ti v Ne mecku však ma jú
opro ti ostatným štátnym za -
mestnancom stá le ešte množstvo
vý hod, napríklad na penzie z pla -
tov niè neodvádza jú, ostat ní štát-
ni za mestnanci fungu jú v kla -
sickom poistnom systé me. Vy so -
ké je odškodne nie pri úmr tí, slu -
žobných úra zoch a trva lom
poško de ní zdra via, ak pria mo sú -
vi sí s vý ko nom služ by, napríklad
pri zákro koch s na sa de ním ži vo -
ta. Po li cajné dô chodky sú zda òo -
va né v pl nej výške, nepla tia od -
vo dy. Štát hra dí väèši nu lieèeb -
ných nákla dov. Pri predèasnom
odcho de sa výš ka penzie zni žu je
o 3,6 percenta p. a. Dô chodko vý
vek v Ne mecku je vo všeo -
becnom systé me už 67 ro kov,
po li caj ti 62 ro kov, vý nimkou je as -
poò 20 ro kov v službe na zme ny
a v špe ciálnych jed not kách, vte dy
po li cajt od chá dza po dovàše ní
60–ky. Heinz Kiefer však pri po -
me nul, že vy so ké po li cajné dô -
chodky a štátnych za mestnancov
vo vše obec nos ti sú ne ustá le
pred me tom spo lo èenskej disku -
sie, pre to že pri predlžo va ní prie -
merné ho ve ku sú ve¾kou zá �a žou
pre štátny roz po èet. H¾a dá sa
pre to no vý mo del, kto rý by štátnej
ka se to to bre me no zmen šil.

Ra kú ša nia: zhorše nie

Vr chol ný predsta vi te¾ ra kús -
kych po li cajných odbo rov Her-
mann Grey linger pri po me nul, že
medzi dô chodko vý mi systé ma mi
v európskych kra ji nách sú ve¾ké
rozdie ly a bo lo by ideálne nájs�
mo del, kto rý by vzal z kaž dé ho
ná rodné ho mo de lu to najlepšie.
Tiež kri ti zo val te rajšiu ra kúsku
zlo ži tos� no viel dô chodko vé ho za -
bezpe èe nia po poslednej penzij-
nej re forme v ro ku 2003, kto rá si
vy žia da la množstvo pre chodných
usta no ve ní. Vo vše obec nos ti
však tieto úpra vy zhor ši li pod-
mienky pre po li cajných vyslú -
žilcov, tiež sa predlžo val odcho -
do vý vek, zvý ši li sa zrážky pri
skoršom odcho de, pri èom vlá da
celkom nezvá ži la mož né do pa dy
na ¾u dí. Oce nil však, že re for ma
zoh¾adni la špe ci fi ká žien v služ-
be. Ra kúski odbo rá ri bo ju jú za to,
aby sa do prie me ru pre vý po èet
dô chodkov za hrnu li aj nadèa sy,
keïže sa za po èí ta va len 20
percent. Za tia¾ neúspešne. Po li -

cajt, kto rý odí de predèasne do
inej pro fe sie, je hodno te ný ako
kaž dý iný ob èan. Ra kúski po li caj ti
ne dostá va jú odchodné, len po 25
ro koch dva hru bé slu žobné pla ty
a po 40 ro koch šty ri pla ty. Vlá da
sa usi lu je škrti�, keïže v ro ku
1975 prie merný Ra kú šan – muž
po be ral dô cho dok v prie me re se -
dem ro kov, dnes dvadsa� ro kov.
Škr ty tiež spô so bi li zvý še ný po èet
odcho dov, èím sa zvý šil po èet po -
li cajtov vo ve ku nad 50 ro kov, èo
spô so bu je pro blé my s ich za ra de -
ním. Ra kúske po li cajné od bo ry
spo lupra cu jú na mož ných rieše -
niach v rám ci pro jek tu 50 plus.

Èe si skôr v núdzi
Podpredse da èes kých po li -

cajných odbo rov (NOSPÈR) Pe tr
To mek za ujal ori gi nálnym vzh¾a -
dom, najmä však za nie te nos�ou
pre ja vu, vy so kou fundo va nos�ou
a „ze ma novským“ sarkazmom, s
akým ko men to val kro ky èeskej
vládnej garni tú ry pri zme nách po -
li cajnej le gisla tí vy a úspor ných
opatre niach. Z èeskej po lí cie
odišli ti sícky po li cajtov, mno hí
ïalší išli s platmi do le o 5–7 ti síc
ko rún po zoškrta ní rôznych bo nu -
sov a príplatkov, v ïalšej eta pe
kvô li predåže niu do by služ by. „Tí,
èo by dý cha li za po lí ciu, sú už
dáv no preè,“ skonšta to val. Prie -
merka v èeskej po lí cii kles la z
33– na 30–ti síc ko rún. „So ciálne
za bezpe èe nie po li cajtov rieši náš
zá kon è. 351 z ro ku 2003, kto rý
však na do bu dol úèinnos� až v ro -
ku 2007, èo tiež o nieèom sved -
èí,“ po zna me nal.

Kri ti zo val, že mno hé usta no ve -
nia zá ko na bo li prevza té z vo -
jenskej nor my. Niekto ré až tak
do ko na le, že no ve la roz li šu je, èi
po li cajt zomrie pri vý ko ne služ by
v èa se mieru ale bo za voj ny. Kri -
tic ky sa vy jadril aj k to mu, že zá -
kon ob sa hu je usta no ve nia, kto ré
zne možòu jú pri ja tie do po lí cie ce -
lým sku pi nám obèa nov len pre to,
že bo li za mestna ní v niekto rých
zložkách bý va lé ho re ži mu. Ta ké -
to rieše nie ozna èil za neeu róp -
ske, neumožòu jú ce indi vi duálny
prístup.

Èes ký zá kon o so ciálnom za -
bez pe èe ní je pod¾a je ho slov v
mno hom po dob ný slo ven ské mu,
niekto ré usta no ve nia však má
ove ¾a tvrdšie a na opak, vô bec
ne rie ši napr. rekreá cie, „so ciálna
po li ti ka v tom to sme re ne exis tu -
je“. Podpredse da To mek si
„zgus tol“ aj na usta no ve ní zá ko -
na, kto ré umož òu je pre puste nie
zo slu žobné ho po me ru bez ná -
hra dy. „Má te nieèo po dob né aj vy
(mal na mys li zná me „éèko“ –
pozn. red ). My sme to však
vyšperko va li a ke by to ne bo la tra -
gé dia, tak je to ko mé dia,“ pri po -
me nul. Pa ra graf 42, ods.1, písm.
d èes ké ho zá ko na o dô vo doch na
pre puste nie zo slu žobné ho po -
me ru znie:

d)(kto) po ru šil slu žeb ní slib
tím, že se do pus til za vr že ní -
hod né ho jed ná ní, kte ré má zna -
ky trest né ho èi nu a je zpù so bi -
lé ohro zit dob rou po vìst bez -
peè nost ní ho sbo ru,

Usta no ve nie pod¾a To me ka
ob sa hu je nieko¾ko „neucho pi te¾ -
ných pojmov“, napríklad je tech -

nic ky ne mož né, aby tre bárs ve li -
te¾ ha si èov zis�o val, èi ko na nie je -
ho podria de né ho ne má zna ky
trest né ho èi nu, keïže to zo zá ko -
na vyslo ve ne nesmie ro bi�. Tú to
kompe tenciu ma jú len or gá ny èin -
né v trestnom ko na ní. „A èo sa tý -
ka dob ré ho me na po lí cie, sta èí si
na pä� mi nút zapnú� ho cikto rú te -
le ví ziu, aby ste zisti li, že èes ká
po lí cia ni ja kú dobrú po ves� ne -
má…“ za kon èil.

Pe tr To mek rovna ko upo zor -
òo val na sú èasnú ne vie ry hodnos�
prie merných hodnôt pla tu èi dô -
chodku èes ké ho po li caj ta, keïže
ve ¾a ¾u dí odišlo ešte pred dovàše -
ním 15 ro kov služ by a v ïalších
prí pa doch nadria de ní ude li li od -
chádza jú cim ta ké vy so ké od me -
ny, že kaž dý prie mer skreslia, „èo
nahrá va neprajní kom“.

Odchodné v èeskej po lí cii po
splne ní ná ro kov je sta no ve né na
šes� hru bých príjmov.

Aby sme ne vy be ra li 
hro zienka…

Zá ve reèné ho slo va sa ujal
predse da OZP v SR Mi ro slav Lit -
va. Po ïa ko val zú èastne ným za
záujem o té mu i za zho vie va vos�,
s akou zniesli viacho di no vý po byt
v ne vy kú re nej aule Aka dé mie PZ.
Prednášky uká za li, že v Euró pe
sú sy sté my so ciálne ho za bezpe -
èe nia po li cajtov po sta ve né ve¾mi
rôzne a ne mož no z kaž dé ho sys -
té mu vybra� len to najlepšie èi na -
opak. Pri po me nul, že prá ve v
tom to èa se sa predlo že nou no ve -
lou slo ven ské ho zá ko na è. 328
zaobe rá par la ment. „Má me za
se bou �ažké obdo bie od septem -
bra 2010, pevne ve rím, že par la -
ment už do zá ko na nevne sie
ïalšie zme ny.“ Vy jadril presved -
èe nie, že zá kon je vy rov na ný,
sta no ve ných 25 ro kov služ by je
„priazni vá hod no ta“ a zoh¾adòu je,
že po li cajt strá ca služ bou svo ju
pô vodnú pro fe siu a ne mô že slú ži�
na uli ci do riadne ho dô chodko vé -
ho ve ku. Ve rí, že napriek kompli -
ká ciám z h¾a diska vý vo ja štátne -
ho roz poè tu zá kon osvedèí svo ju
ži vo taschopnos� a trva lú udrža -
te¾nos�. V ko neènej ví zii sa pod¾a
Lit vu mu sia v Euró pe pribli žo va� k
se be nielen pra covné, ale aj so -
ciálne podmienky po li cajtov a ve -
rí, „že sa o ne ja ký èas stretne me
v spo loènom systé me“. V Euro -
COP–e sa bu dú od bor ní ci inten -
zívne zaobe ra� h¾a da ním ciest k
priblí že niu. Pri po me nul, že spo lu
so so ciálnym za bezpe èe ním bu -
de vý znam ným príspevkom k sta -
bi li zá cii PZ ka riérny po stup.

Spra co val Pe ter Onde ra
Sním ky au tor

Mi mo riadne za sa da nie Ra dy predse dov ZO OZP v SR sa ve no va lo po li cajným dô chodkom na medzi ná rodnej úrov ni
(Pokraèovanie zo strany 1)

Jan Schonke ren

Heinz Kiefe r

Hermann Grey linger

Pe tr To mek
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l Pán pre zi dent, ma li ste ne -
dáv no po ra du so všetký mi
kraj ský mi a okresný mi riadi -
te¾mi PZ. Kto ré hlavné té my ste
pre be ra li?

Bo lo ich viace ro a predpokla -
dám, že ¾u dia sú už medzi èa som
ces tou svo jich nadria de ných
dobre in for mo va ní. Chcel by som
v prvom ra de využi� ten to priestor
na stránkach PO LÍ CIE a po ïa ko -
va� po li cajtom za úsi lie a vý bor né
vý sled ky, kto ré do siahli v uply nu -
lom ro ku. Napriek to mu, že pra -
co va li v s�a že ných podmienkach,
aj v urèi tej neisto te pri vý me nách
funkcio ná rov, svo je úlo hy zvlád li
vo väèšej èasti ve¾mi dobre, v prí -
pa de do pra vy až vy ni ka jú co.

l Ho vo ri li ste na po ra de aj o
hodno tia com systé me…

Áno, bo la to jed na z rozho du -
jú cich tém, hodno tia ci sys tém
potre bu je me.

l Keï ste nastú pi li, tak sys -
tém svojho predchodcu ste
vlastne zru ši li.

Áno, zo zná mych dô vo dov.
Mo hol by som te raz po ve da�, že
sa to ni ja ko ne ga tívne nepre ja vi -
lo, keïže po lí cia aj v dru hom
polro ku do sa ho va la ve¾mi dob ré
vý sled ky, ale prav dou je, že hod-
no tia ci sys tém je pre nás ne -
vyhnutnos� a o tom sme sa ra di li,
aký by vlastne mal by�. My sme
pripra vi li ná vrh, chce me, aby sa
stal predme tom èo najväèšej
disku sie až po základné útva ry, a
chce me, aby po je ho za ve de ní
mal èo najväèšiu pod po ru, aby ho
¾u dia po va žo va li za spra vodli vý a
mo ti vu jú ci.

l O èom bu de ten to sys -
tém?

Má me predsta vu o polroènom
hodno te ní, kto ré bu de mu sie� ro -
bi� kaž dý nad ria de ný na kaž dé ho
jednotlivca. De vä� polroèných
hodno te ní sa po tom sta ne rozho -
du jú cim podkla dom pre pä�roèné
slu žobné hodno te nie. Bu dú sa
hodno ti� najmä ve do mosti z no -
riem, kto ré upra vu jú èinnos� to ho
– kto ré ho po li caj ta, ïa lej vý kon
služ by, kto rý bu de ma� najväèšiu
vá hu, te da jej kvan ti ta, kva li ta,
vèasnos�, ale aj sa mostatnos� a
ini cia tí va. Tu bu de priestor pre
subjektívne hodno te nie nadria de -
ným. Sa mozrejme, ïalší mi kri té -
ria mi bu de dodržia va nie slu -
žobnej dis cip lí ny, le bo to je stá le
na ša bo les�, po èet odmien, tres-
tov… všetky kri té riá bu dú ma�
svo je bo do vé ohodno te nie.

l Aký je vlastne zá sadný
rozdiel medzi mo de lom hodno -
te nia vášho predchodcu a to -
ho, kto rý te raz tvo rí te?

Ak to po viem tro chu obrazne,
predchádza jú ci mo del bol konšti -
tuo va ný zho ra di rektívne a jed-
notne pre ce lé Slo ven sko, pri èom
ne ne chal žiaden priestor pre sub-
jektívne hodno te nie nadria de né -
ho. Tak to di rektívne a len na
zákla de šta tisti ky však ne bo lo
mož né hodno ti� všetky funkcie,
tak že sa ne hod no ti li vô bec ale bo
kri té riá ne zodpo ve da li reálne mu
vý ko nu prá ce. My by sme to
chce li posta vi� opaène, aby sys -
tém rešpekto val všetky špe ci fi ká

vý ko nu tej – kto rej èin nos ti a aj
konkrétne ho re gió nu, v kto rom sa
hod no tí, pre to že pod¾a nás je
prak tic ky ne mož né po sudzo va�
rovna ký mi kri té ria mi tre bárs OO
PZ v Bra tisla ve a kde si na vý cho -
de, kde ma jú napríklad hlavný
pro blém so so ciálne neprispô so -
bi vý mi obèanmi, aký v hlavnom
meste prak tic ky ne pozna jú. Tu je
te da priestor pre tvo ri vos�, aby
kri té riá zodpo ve da li špe ci fi kám
prá ce. Na za èia tok je pod stat né,
aby kaž dý útvar mal ne ja ký sys -
tém hodno te nia, ne mô že by� za -
lo že ný na subjekti vizme nadria -
de né ho. Po tom, postu pom èa su
azda bu de mož né ur èi té zjedno -
te nie, tre bárs po stu peò okres èi
ma xi málne kraj, ale nie na úvod,
v tom to ro ku, ke dy pôjde me tak-
po ve diac v skú šobnej pre vádzke.
Pevne ve rím, že sa nájdu spra -
vodli vé kri té riá aj pre doteraz ne -
hodno te né èin nos ti. Mi ni málna
hodno tia ca le ho ta je polrok, pri -
èom ni ko mu ne bu de me brá ni�
hodno ti� èastejšie. V dru hej eta pe
bu de mož né uplatni� tieto hodno -
te nia aj ako pod klad pre rozho do -
va nie pri odme òo va ní a ka -
riérnom raste, aby ¾u dia cí ti li, že
sa opla tí by� lep ším než ko le ga.
Pod stat né je, aby sa tieto kri té riá
tvo ri li zospo du, pod¾a potrieb pra -
xe, nie opaène.

l Najviac sa po uka zo va lo na
absenciu hodno te nia po li cajtov
v špe cia li zo va ných útva roch.

Áno, v podmienkach ta kýchto
útva rov, ako bol ÚBOK, je �ažké
me ra� vý konnos� ¾u dí tre bárs poè -
tom návrhov na po da nie ob ža lo -
by, keï uro bí napríklad za pol ro -
ka je den. Ale viem si aj v pod -
mienkach NA KA predsta vi� me ra -
te¾nos� po è tu skutkov èi pá cha te -
¾ov, v niekto rom prí pa de mô že
by� 25 obvi ne ných, v inom 500
poško de ných, skrátka, ob tiaž nos�
prá ce sa dá vy jadri� aj cez iné
kvanti fi kaèné uka zo va te le, kaž dý
útvar èi re gión sa mu sí sto tožni� s
nieko¾ký mi, kto ré bu dú najlepšie
cha rakte ri zo va� vý kon a kva li tu, a
tieto sa po tom mô žu štandardi zo -
va�.

l Chys tá te aj ïalšie orga ni -
zaèné zme ny?

Áno, dotknú sa aj po riadko vej
po lí cie, kde by sme chce li zria di�
sil ný me to dicko – ana ly tic ký útvar
najmä pre skrá te né vy šetro va nie.
Je tu len zo pár ¾u dí, ale pa ra -
doxne, ove ¾a silnejší je na kri mi -
nálnej po lí cii, pri tom po riadko vá
po lí cia predsta vu je de sa�ti síc ¾u dí
a má ne po rovna te¾ne viac dru hov
èin nos tí, ako má kri mi nál ka, na
kto rej je tre bárs 2 700 ¾u dí. Ne po -
chybne ¾u dia na po riadko vej po lí -
cii ma jú denno denne ove ¾a viac –
a ve¾mi rôzno ro dých – prob lé -
mov, v kto rých im dob rá me to di -
ka mô že po môc�. Zmien bu de
viac, chce me postupne, pod¾a
mož nos tí, obno vi� èinnos� kri mi -
nálnej po lí cie na úrov ni kra jov,
keï na šiestich bo li tieto pra co -
viská zru še né. Zme ny v orga ni zá -
cii prác bu dú vyplý va� aj zo zmien
v trestnej le gisla tí ve, kto ré sú
oèa ká va né a kto ré rieši me v sú -
èinnosti s ge ne rálnou pro ku ra tú -

rou. Opä tovne chcem ubezpe èi�
¾u dí, že nikto sa ne mu sí bá� o
miesto, pripra vo va né no ve ly
trest né ho po riadku a trest né ho
zá ko na však ovplyvnia aj prá cu
týchto útva rov.

l Už dlho sa rieši opti ma li -
zá cia, syste mi zá cia základných
útva rov, stá le sa ho vo rí, že
niekde je po li cajtov pri ve ¾a, in -
de má lo, niekde ne zodpo ve dá
potre bám štruktú ra poètov

pod ¾a slu žieb. Ho vo ri li ste na
po ra de aj o tejto té me?

Áno, mám už na sto le ana lý zy
od mno hých okresných riadi -
te¾stiev, chcem spra vi� presnú a
vecnú ana lý zu rozlo že nia síl. Tá
sa sta ne vý cho diskom pre zme ny
nielen te ri to riálne, ale aj z h¾a -
diska zastú pe nia slu žieb, niekde
je napr. pre by tok príslušní kov
služ by kri mi nálnej po lí cie, inde
za sa chý ba jú. Ne bu de to jed no -
du ché, vieme, ako to cho dí, kaž -
dý by mi tvr dil, že má má lo ¾u dí a
všetké ho… Pre èo by sa niekde
ne da li pre su nú� tre bárs ope ra tívci
èi ¾u dia z iných zlo žiek z okre su
na OO PZ, kde ich potre bu jú?
Do chádza èas, keï aj na ob -
vodných odde le niach bu de ma�
väèšiu vá hu pre vencia, po hyb
medzi ¾uïmi, po chôdzko vá èin -
nos�, miestna zna los�, pre to že
tieto aspek ty mô žu zabrá ni� vzni -
ku trestnej èin nos ti, po tom bu dú
ma� me nej prá ce aj ope ra tívci,
„skrá tenci“ aj vy šetro va te lia…
Lepšie je trestnej èin nos ti pred -
chádza� ako ju odha ¾o va� a rieši�.
Tu vi dím ve¾ký priestor pre na šu
kri mi nálnu po lí ciu, tá predsa ne -
mô že konèi� v jednozmennej pre -
vádzke o pol štvrtej po po ludní len
pre to, že niekde ne ma jú príplatky
za zmennos�. Kri mi na li ta má
priestor ve èer a v no ci, vte dy pot -
re bu je me ¾u dí v te ré ne. To mu by
sa mal prispô so bi� aj hliadko vý
sys tém a viem si predsta vi�, že
väèší priestor do sta ne v tom to
sme re aj tech ni ka. Napríklad
mno hé ob ce si ne mô žu do vo li� zo
svo jich rozpoètov zria di� obec né
po lí cie, ale na pár ka mier by sa
zmoh li. Potre bo va li by sme aj
pre po je nie na už existu jú ce ka -
me ro vé sy sté my, všetko je to vec
kva li ty spo lu prá ce. Mož nos tí na
spo luprá cu je viac, ne mám pred -
sta vu, že ope ra tí vec èi vy šetro va -
te¾ sa v ob ci uká že len vte dy, keï

sa tam nieèo sta ne, ale ak ma jú
aj po li caj ti na OO PZ úlo hy pri
vyh¾a dá va ní, väèšiu úlo hu by v
tom to ma li zohra� aj ope ra tívci,
kto rí mu sia me no vi te zodpo ve da�
za neobjasne né trest né èi ny a
pra vi delne sa spo ve da�, v èom
po kro èi li pri odha ¾o va ní, èi do ká -
žu po môc� obvo dom tre bárs ope -
ra tívny mi hliadka mi. Niekde sú
mož nos ti aj na užšiu spo luprá cu
su se dia cich obvodných odde le ní,

má me predsa autá, len je pot -
rebné ich ra cio nálne využí va� a
nemrha� si la mi a prostriedka mi.
Niekde sa do konca mô že osved -
èi� aj zlú èe nie obvodných odde le -
ní v mestách, ako sa to uro bi lo –
a úspešne – v Nitre. Ar gu men ty,
že ob èan to má ïa lej, sú nezmy -
selné, aj my sa postupne bu de me
ube ra� sme rom rozsiahlejšie ho
bu do va nia kontaktných miest,
kde bu de ma� ob èan možnos� v
kultúrnom prostre dí a ope ra tívne
vy rie ši� svo je ve ci. A ne za bú -
dajme na po krok tech ni ky, ve ¾a
ve cí sa dá rieši� mailom, nie stá -
tím v ra de. Pod stat ná je rýchlos�
informá cie a služ by.

l Ako sa rozbie ha Ná rodná
kri mi nálna agentú ra?

Roz pra co va né prí pa dy ma jú tí
istí ¾u dia èo predtým, tak že v tom -
to žiadna zme na. Agentú ra fun -
gu je od 1. de cembra, zá pa sí te da
ešte s detský mi cho ro ba mi, prie -
bežne rieši me pro blé my. Oba
úra dy pra co va li v roz liè ných pod-
mienkach, uká za lo sa, že je den
mal obèianskych za mestnancov,
dru hý takmer vô bec, je z to ho
pro blém, v rám ci no vej štruktú ry
vy chy tá va me ne do stat ky. Chce -
me utvo ri� aj v tom to sme re ta ký
mo del, aby sa po li caj ti moh li ve -
no va� naozaj len svo jej prá ci.
Potre bu je me do rie ši� aj priesto ro -
vé pro blé my a ïalšie otáz ky v
expo zi tú rach, chce me, aby všetci
síd li li spo lu. Riešia sa aj dielèie
otáz ky spo lu prá ce jed not ky fi -
nanènej po lí cie s mi nisterstvom fi -
nancií, kto ré tiež prešlo zme na mi,
má me už fi nanènú sprá vu, skrát-
ka, štandardi zá cia spo lu prá ce
tiež potre bu je svoj èas. Oèa ká -
vam, že NA KA èosko ro pre ja ví
svo ju akcieschopnos�.

l Nie som od bor ník, prax v
uply nu lých ro koch však uká za -
la – a nielen v na šom re zorte –
že prí liš ve¾ký orga nizmus hy -

nie na ne dosta tok po tra vy a
ne dokrve nie mozgu ako bron -
to sau rus. Bu de NA KA úèinne a
efektívne riadi te¾ná?

Sám na vlastnej ko ži som si
odskú šal, že 150 ¾u dí je tak horný
strop na efektívne pria me riade -
nie. Na ša agentú ra sa skla dá zo
šty roch jedno tiek, z kto rých kaž -
dá má me nej ¾u dí ako je uve de ný
po èet. V mno hom sa riade nie jed-
no tiek a expo zi túr zjedno du ší
tým, že bu de posta ra né v cent rá -
le o obslužné a ïalšie èin nos ti,
kto ré ich ne bu dú za �a žo va�. Uvi -
dí me, aký mo del riade nia sa nám
osvedèí.

l Pristavme sa ešte pri si -
tuá cii na OO PZ. Kaž dý riadi te¾
vám po vie, že ro bi� mu sí – ale -
bo by mal – prak tic ky všetko,
ale ne má na to ¾u dí, už vô bec
nie ci vi lov na obslužné èin nos -
ti. A on, kto rý má riadi� a poz -
na� si tuá ciu v te ré ne, tak se dí
za sto lom a pa pie ru je, vy pi su je
hlá se nia, šta tisti ky, rozpi sy
slu žieb…

Súhla sím. V prvom ra de má -
me ne dosta tok obèianskych za -
mestnancov na obslužné èin nos -
ti, èo obe rá po li cajtov o èas.
Faktom je, že rozsa hom èin nos ti
je najväèšia zá �až na príslušní -
koch obvodných odde le ní, kto rí
sú v najnižších pla to vých trie -
dach, sú to na ši na ju ni verzálnejší
vo ja ci. Pre to ho vo rím, že do úloh
OO PZ je potrebné za po ji� aj prí-
slušní kov iných zlo žiek. Mu sí me
si po ve da�, kde kon èí uni ver -
zálnos� a za èí na špe cia li zá cia a v
akom roz sa hu, pre to že najväèšiu
èas� šta tisti ky ne sú na svo jich
bedrách prá ve príslušní ci obvod-
ných odde le ní. Potre bu je me im
po môc�, lepšie me to dic ky riadi�,
da� im viac po li cajtov, za bezpe èi�
spo luprá cu a po moc od iných zlo -
žiek – aj za ce nu pre rozde le nia
síl.

l Pán pre zi dent, do vo¾te na
zá ver osobnú otáz ku: z èo ho
vás v tom to ro ku bu de najviac
bo lie� hla va, èo mu bu de te mu -
sie� ve no va� najviac èa su a úsi -
lia?

Predpokla dám, že to bu de
prá ve spo mí na ná opti ma li zá cia
ta bu¾ko vých sta vov. Bu dem
chcie� od funkcio ná rov, aby si
uro bi li vlastný audit, vo vlastných
ra doch, kde ich je ve ¾a a kde má -
lo, a viem, že to ne bu de jed no du -
ché, se ba refle xiu vní mam ako
najväèší pro blém, keïže je v
¾udskej pri rodze nosti, že kaž dý
vi dí to svo je. Pre to chcem, aby si
èo najviac uro bi li sa mi, zdo la a
objektívne. Dru hým okru hom bu -
de zrejme sys tém hodno te nia, je
tu stá le ve ¾a po li cajtov, kto rí by
najradšej ne ma li žiadne hodno te -
nie, ale ak sa to po da rí, ak ho ¾u -
dia prijmú za svoj, bu dú ho po va -
žo va� za spra vodli vý a mo ti vaèný,
tak to bu de ve¾ký úspech. Sám
som si odskú šal, že nieke dy je
pro blém o uži toèných ve ciach
presvedèi� aj 150 ¾u dí, nie ešte
20–ti síc. Ale ve rím, ná de jam sa.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímka Michal Slivka

Ho vo rí me s pre zi dentom PZ ge ne rá lom PaedDr. Ti bo rom Gašpa rom

Príslušníci obvodných oddelení sú naši najuniverzálnejší vojaci

Gen. PaedDr. Tibor Gašpar



l Pa ni pre zi dentka, vi tajte v
Bra tisla ve! Bo li ste tu prvýkrát
vla ni v má ji, pri ví ta la vás ve¾ká
prietrž mra èien, te raz za sa má -
me po riadnu zi mu, ale pre vás
ako Švédku to zrejme nie je niè
mi mo riadne…

(Smiech) Má te prav du, ta kú
prietrž, akú som za ži la prá ve v
má jo vej Bra tisla ve, som ne za ži la
v ce lej Euró pe. A èo sa tý ka zi my,
tak som si zrá ta la, že za lanský
rok som mi mo Švéd ska strá vi la
na slu žobných ces tách viac ako

dvesto dní, tak že tu sa as poò cí -
tim ako do ma. Veï z Bra ti sla vy
idem sí ce na ví kend do mov do
Švéd ska, ale v ponde lok le tím za -
sa na Cyprus… (roz ho vor sa
usku toènil v piatok rá no 25. 1.
2013 – pozn. aut.)

l Èo bo lo predme tom váš ho
dvojdòo vé ho bra ti slav ské ho
ro ko va nia?

S èlenmi vý kon né ho vý bo ru
sme pripra vo va li stra te gic ký plán
Euro COP–u pre rok 2013 a de tai -
li zo va li sme prípra vy na mi mo -
riadny kong res, kto rý bu de v
marci v Barce lo ne. Zaobe ra li sme
sa otáz kou mož né ho pre sídle nia
cen trá ly Euro COP–u z Lu -
xemburgu do Bru se lu a tiež sme
po sudzo va li otáz ku výš ky èlen -
ských príspevkov. Nú ti nás k to -
mu eko no mic ká si tuá cia, keïže
ná kla dy nám rastú a výš ka èlen -
ských príspevkov sa ne me ni la už
de sa� ro kov.

l To sú té my, kto ré by ste
chce li pre dostrie� repre zen -
tantom èlen ských zvä zov na
mi mo riadnom kon gre se v Bar-
ce lo ne? Sa mozrejme, popri fut-
ba le…

(Smiech) Futbal vážne nie je
mo ja par ke ta… Vý kon ný vý bor
pre dostrie svo je ná vr hy kon gre su
ako nášmu najvyššie mu or gá nu.

l Konkrétne?
V predchádza jú com ob do bí

sme utvo ri li dve pra covné sku pi -
ny, jed na ma la zvá ži� všetky pre
a pro ti prí padné mu s�a ho va niu
cen trá ly do Bru se lu a dru há ma la
za úlo hu podro bi� ana lý ze eko no -
mi ku Euro COP–u a navrhnú� no -
vú výš ku èlen ské ho príspevku,
aby tieto prostriedky umož òo va li
efektívnu èinnos� cen trá ly.

l Zá ve ry?
Na vrh ne me de le gá tom, aby

schvá li li zotrva nie cen trá ly v Lu -
xemburgu – pre dovšetkým z eko -
no mic ké ho h¾a diska. A na vrh ne -
me zvý še nie èlen ské ho príspevku
o 7,5 percenta.

l To bu de tvr dý orie šok…
Ko mu sa chce pla ti� viac?

Èlen ské orga ni zá cie si mu sia
uve do mi�, že ak od nás žiada jú
väèší vý kon, viac prá ce, tak to aj
viac sto jí. Ne mô že me žiada� Por -
sche a pla ti� za po ka ze ný Saab.
Ná vrh na zvý še nie príspevku je
odra zom to ho, že Euro COP chce
podstatne zintenzívni� prá cu pre -
dovšetkým vo vz�a hu k najvyšším
orgá nom EÚ. Ho vo rí me te da o lo -
bingu, kto rý nám bu de za bezpe -
èo va� buï ne ja ká agentú ra, ale bo
as poò jed not liv ci. Ne má ve¾mi
zmy sel vra ca� sa do za du, ale
faktom je, že Euro COP sa do sia¾
prak tic ky vô bec lo bingu ne ve no -
val. Lepšie je však za èa� nesko ro
ako ni kdy. Chce me ro bi� reálnu
lo bistickú po li ti ku, ovplyvòo va�
ve rejnú mienku nielen v Bru se li,
ale v ce lej Euró pe. Zá le ží na for -
mách, h¾a dá me lo bistickú orga ni -
zá ciu, konzultaènú agentú ru ale -
bo aj jednotlivcov, kto rí pre nás
bu dú ten to lo bing ro bi�. Náš stra -
te gic ký cie¾ je do siahnu�, aby sme
ne cho di li my za repre zentantmi
európskych štruktúr zo svo ji mi
po žia davka mi, ale aby za na mi
cho di li oni, pý ta li sa na náš ná zor
a spo lu pra co va li s na mi pri tvorbe
k¾ú èo vých roz hod nu tí, kto ré ma jú

do sah na prá cu po lí cií v ce lej
Euró pe. Te da ne žia da� o po moc,
ale po nú ka� rieše nia prob lé mov.
Z tohto aspek tu sme sa vo vý bo -
re do hod li, že lepšie bu de po ne -
cha� cent rá lu v Lu xemburgu a v
Bru se li bu dú ope ro va� na ši lo bisti.
Aj osobne som presvedèe ná, že
je efektívnejšie ve no va� viac pro-
striedkov na lo bing ako na pre ná -
jom dra hých kance lárskych prie-
sto rov v Bru se li. Dô le ži té je, èo
bu de me v Bru se li ro bi�, nie to,
kde bu de me se die�. Potre bu je me
¾u dí, kto rí bu dú presne ve die�, ke -
dy a kto ré dve re otvo ri�.

l Pri na šom má jo vom stret -
nu tí ste spo mí na li, že bu de te
usi lo va� o užšiu spo luprá cu s
pro fe sio nálny mi medzi ná -
rodný mi po li cajný mi orga ni zá -

cia mi, ako je napríklad In ter pol
èi Frontex, pre to že dobre poz -
na jú aj si tuá ciu v jed not li vých
kra ji nách.

Áno, je to sú èas�ou nášho úsi -
lia. Sa mozrejme, hlavným cie¾om
Euro COP–u bo lo, je a bu de úsi lie
o lepšie pra covné podmienky po -
li caj ta vo vý ko ne.

l Ešte k tým èlen ským prís -
pevkom?

Èo sa tý ka výš ky èlen ských
príspevkov, tak rea li ta je ta ká, že
ani po zvý še ní o 7,5 percenta by
najmä na šim ma lým orga ni zá -
ciám príspevky za jedné ho èle na
ne posta èo va li kry� ná kla dy, spo -
je né s úèas�ou ich de le gá tov na
spo loèných stretnu tiach. Pre to tu
chce me sta no vi� urèi tú mi ni málnu
výš ku plat by, kto rú bu dú mu sie�
hra di�.

l Niekto ré kra ji ny pri tom
ma li vý hra dy vo èi výške pop -
latkov už v mi nu los ti, Po lia ci
do konca vystú pi li so zdô vod -
ne ním, že nie sú schop ní pop -
la tok uhra di�.

Mr zí nás to, tak ako nás mr zí,
že sme ešte ne podchy ti li väèši nu
po li cajtov aj vo ve¾kých kra ji nách,
ako je tre bárs Francúzsko èi Ta -

liansko, orga ni zá cie sú za tia¾ v
po zí cii po zo ro va te ¾ov. Bu de me
na tom intenzívne pra co va�, bu -
do va� me no Euro COP–u, aby aj
vá ha jú ci po cho pi li prospešnos�
ces ty spá ja nia síl po li cajných
odbo rá rov v Euró pe. Pri ja li sme
Lit vu, rozbehli sme ro ko va nia v
ïalších štá toch, napríklad na
Cypre, kam prá ve idem, v Por tu -
gal sku, ale záujem o èlen stvo
pre ja vu je napríklad aj Srb sko,
Írsko, Wa les, Škótsko, do konca
Tu rec ko.

l Èo vám ro bí ra dos� v prá -
ci?

Keï vi dím, že Euro COP ako
od bo ro vá cent rá la má svo je
posla nie a je vní ma ná ako re pre -
zen tant, part ner. S ta kýmto prí-
stu pom som sa stretla aj tu na
Slo ven sku, po tvr di li mi to stretnu -
tia s mi nistrom vnútra a s va ším
po li cajným pre zi dentom. Vi die�,
že váš OZP má svo je me no, svo -
ju vážnos� a je to ne po chybne aj

zá slu ha vášho predse du pá na
Lit vu. Po tvr dil mi to v rozho vo re
aj mi nister Ka li òák. Sú kra ji ny,
kde ta ký to dialóg prak tic ky ne -
exis tu je. U vás fun gu je. Tak ta ké -
to prístu py ma te šia a presviedèa -
jú, že na ša prá ca má svoj vý -
znam. Potre bu je me jed no tu a
akcieschopnos�. Bo li sme v
Madri de na pro testnej ma ni festá -
cii, na kto rej sa zú èast ni lo oko lo
osemti síc po li cajtov. To sú akcie,
na kto rých vieme uká za� aj ve -
rejnosti, že s na ším hla som sa
mu sí po èí ta�. Ne vie me zasta vi�
hospo dársku krí zu, ale lo bing je
aj o tom, aby sa neškrta lo na
vnú tornej bez peè nos ti, pre to že
sprie vodné ja vy po tom ohro zu jú
všetkých obèa nov a ce lú spo -
loènos� napríklad ná rastom kri mi -
na li ty.

l Odke dy sme sa ne vi de li,
rástla nespo kojnos� a ner vo zi -
ta vo väèši ne kra jín v Euró pe,
bo li sme svedka mi ná si lia pri
pro testoch. Mu se li im èe li� po -
li caj ti, kto rí sa mi ako obèa nia
so svo ji mi ro di na mi po ci �u jú
dôsledky vládnych úspor ných
opatre ní a re ce sie.

Po li caj ti trpia dvak rát, pre to že
sú vy sta ve ní dôsledkom pro -
testov v prvej lí nii, pri ochra ne ve -
rejné ho po riadku risku jú svo je ži -
vo ty a zdra vie, ho ci ako obèa nia
by urèi te radšej stá li na dru hej
stra ne ba ri kád, le bo aj ich sa krí -
za by tostne do tý ka. My sa pri

stretnu tiach s predsta vi te¾mi vý -
konnej mo ci v každom štá te usi -
lu je me argu mento va� tým, že keï
bu de štát, resp. vlá da po nú ka�
len ara ši dy, bu de ma� len vïaèné
opi ce. Je ve¾mi dô le ži té, aby po li -
caj ti bo li dobre mo ti vo va ní na
svo ju prá cu, pre to že ich de mo ti -
vá ciou by trpe la ce lá spo loènos�.
Sa mozrejme, že vlá dy h¾a da jú
mož nos ti úspor ve rejných
prostriedkov – vnú tornú bezpeè -
nos� ne vy ní ma júc. Je to však ne -
bez peè ná ces ta. Dru há vec je
otáz ka nákla do vosti po lí cie v jed -
not li vých štá toch. Sú tu ve¾ké
rozdie ly. Vèe ra som sa na tú to té -
mu rozprá va la aj s va ším po li -
cajným pre zi dentom pá nom Gaš-
pa rom. Ako vrcho lo vý ma na žér
mu sí dba� na to, aby štruktú ry bo li
efektívne. Po rov ná va li sme si tuá -
ciu Slo ven s ka so Švédskom a
vzni kol z to ho ná vrh na reali zá ciu
spo loèné ho pro jek tu. Po rov ná me
štruktú ry, po è ty, sys tém vzde lá -

va nia, mo ti vá cie – to všetko s
cie¾om nájs� na jopti málnejšie for -
my a štruktú ry po li cajných síl. Ho -
vo ri li sme aj o po sta ve ní žien v
po lí cii, keï vo Švéd sku má me po -
diel žien medzi 40–45 percent. U
vás je to ove ¾a me nej, ale pán mi -
nister Ka li òák pri na šom rozho vo -
re pri pustil, že v niekto rých oh¾a -
doch sú že ny ako po li cajtky lep-
šie – napríklad pri vy jedná va ní a
bu de v tom to sme re vïaèný aj za
inšpi rá cie zo Švéd ska.

l Naozaj ve ¾a ces tu je te, má -
te už prak tic ky preh¾ad po ce lej
Euró pe. Po kú si te sa o ur èi té
po rovna nie úrovne kva li ty po li -
cajných síl tre bárs vý chod –
zá pad?

Bo lo by �ažké uro bi� rebrí èek,
ale rozdie ly sú markantné. Bo la
som na miestach, kde bo lo hroz -
né po ze ra� sa na zasta ra nú tech -
ni ku, zlú vy ba ve nos� po li cajtov,
úplne ne posta èu jú ce ochran né
pra covné prostriedky. Pri tom za -
mestná va te¾ má v tom to sme re
jasne sta no ve né po vin nos ti. Ak
ne bu de šetri� napríklad na ochra -
ne zdra via po li cajtov, vrá tia sa
mu ná kla dy v lepšej vý kon nos ti
¾u dí a v zní že ní vý da jov na lieèeb -
nú sta rostli vos� a prá ce nes -
chopnos�. Pre to som s va ši mi
predsta vi te¾mi re zor tu ho vo ri la aj
o penziách a pla toch po li cajtov.

l Zrejme ste te da bo li in for -
mo va ná aj o prípra vách no ve ly
nášho zá ko na è. 328.

Otázkach pla tov a penzií po li -
cajtov je vša de aktuálna. Ne mô že
fungo va� rovni ca na vy so ký plat,
od chod v 40–ke a vy so kú penziu.
Tie nožni ce sa zá ko ni te otvá ra jú.
Èlo vek ne mu sí by� jadro vý fy zik,
aby to po cho pil. Aj u nás vo
Švéd sku sa zvádza po dob ný boj,
mla dí ne ra di myslia na bu -
dúcnos�, pri tom na ši odchádza jú
do penzie až vo ve ku 65 ro kov a
ho vo rí sa o nut nos ti ïalšie ho zvý -
še nia odcho do vé ho ve ku.

l Na ši nec je v 60–ke, ak vô -
bec ži je, dos� nespô so bi lý pre
po li cajný vý kon. As poò te da vo
väèši ne prí pa dov.

Chá pem, je to o kva li te ži vo ta,
o dob rých pra covných podmien-
kach. To všetko prispie va k pre-
dlžo va niu ve ku, ale aj schop nos ti
pra co va�. Vy vá že nos� dob rých ro -
din ných i pra covných podmie nok
k to mu otvá ra ces tu. U nás je
napríklad ne pí sa né pra vid lo, že
po li caj ti po 50–ke už ne mu sia
cho di� do noèných zmien. Ale aj
tak je pria ma úme ra medzi pod-
mienka mi ži vo ta i prá ce a
schopnos�ou udrža� si vý konnos�
do vyššie ho ve ku.

l Va še pria nia pre rok 2013?
Ne vie me za bezpe èi� mier na

ce lom sve te, ani ne má me mož -
nos� zasta vi� hospo dársku krí zu,
ale po te ší ma, keï sa po su nie me
v úsi lí o zvý še nie váž nos ti a  reš-
pektu Euro COP–u ako orga ni zá -
cie, kto rú pri rozhodnu tiach exe -
ku tí vy ne mož no obís�. Ve rím, že
marco vý kong res podpo rí vy tý èe -
né sme ro va nie a po hne me sa vý -
raznejšie ïa lej.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímky autor
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Európska konfederácia policajných odborových zväzov formuje novú stratégiu
Ho vo rí me s pre zi dentkou Euro COP–u Annou Nellbergo vou

V dòoch 23. a 24. ja nuá ra 2013 sa miestom ro ko va nia vý -
kon né ho vý bo ru Euro COP–u sta la Bra ti sla va. Re dakcia
PO LÍ CIA pri tejto prí le ži tosti po žia da la o roz ho vor pre zi -
dentku Euro COP–u An nu Nellbergo vú (Švéd sko).

Vi die�, že váš OZP má
svo je me no, svo ju vážnos�
a je to ne po chybne aj zá slu -
ha vášho predse du pá na
Lit vu. Po tvr dil mi to v
rozho vo re aj mi nister Ka li -
òák. Sú kra ji ny, kde ta ký to
dialóg prak tic ky ne exis tu je.
U vás fun gu je. Tak ta ké to
prístu py ma te šia a
presviedèa jú, že na ša prá ca
má svoj vý znam.

Anna Nellberg

Anna Nellbergová

Prezidentka EuroCOP-u navštívila Bratislavu už druhýkrát v
priebehu roka
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Do na šej „anti sú �a že“ pri -
chádza jú pr vé fo topríspevky, do -

ku mentu jú ce reálny stav niekto -
rých po li cajných pra co vísk na

Slo ven sku. Vy bra li sme zá be ry z
OR PZ Le vi ce, aktuálne za chy tá -
va jú ce vstupný ves ti bul ob jek tu,
kto rým sa denne pre me lú stov ky
strá nok, ne ho vo riac o za mest -
nancoch. Ta ké to ku riózne si tuá -
cie, keï obèa nom po lí cia za ka zu -
je vstup do vlastné ho are álu,
urèe né ho pre ve rejnos�, spô so bu -
je oby èajný dážï, OR PZ Le vi ce
vraj už dlho ne vie nájs� prostried-
ky na opra vu de ra vej stre chy. „Vi -
dí te, ako to tu vy ze rá už nie pr vý
rok, nielen v zi me, ale po èas ce -
lé ho ro ka v èa soch, keï dlhšie
pr ší – po súïte sa mi, ako to je,
keï je ne dosta tok pe òa zí. A pre
isto tu radšej ne po sie la me fot ky
zo slu žobných ga rá ží, kde to vy -
ze rá ako za dažïa bez dáždni ka,
a nie ako v ga rá žach…“ na pí sa la
nám au tor ka zá sielky z Le víc
(me no v re dakcii). Ïa ku je me.

(on)

Fo to sú �až re dakcie PO LÍ CIA O najška redšie pra co visko PZ

l O zme ne sys té mu sa ho -
vo ri lo aj na sve to vom eko no -
mickom fó re v Da vo se a
zazne la vý zva na ná pra vu sú -
èasné ho ka pi ta lizmu. Akým
sme rom ho tre ba napra vi�?
Od èias, keï pad la že lez ná
opo na, sme ži li vo fa lošnej ilú zii,
že už ne mu sí me rieši� žiadne
pro blé my a hroz by. Ale sú èasná
fi nanèná krí za uká za la, že ne re -
gu lo va ná eko no mi ka vo¾né ho tr -
hu ne fun gu je. Na tom sa dnes
zho du je väèši na vý znam ných
eko nó mov sve ta. Lep ší ná stroj
na fungo va nie eko no mi ky než
ne vi di te¾nú ru ku tr hu za tia¾ ne -
má me, ale zá ro veò by sa ma li
dodržia va� hlavné zá sa dy slo -
bodné ho tr hu. Ak ho vo rí me, že
štátne subvencie na rú ša jú hos -
po dársku sú �až, tak ne do tujme
tých svo jich! Napríklad v USA
štát sub ven cu je svo jich pes to -
va te ¾ov ku ku ri ce, kto rú po tom
ve¾mi lacno vy vá ža jú do Me xi -
ka. Následne sme svedka mi
ban kro tu ti sí cok me xických far-

má rov kaž dý rok. Ne ma jú z èo -
ho ži�, a tak sa ako ile gálni
emig ran ti tla èia za èiernou prá -
cou do USA. Ame ri èa nia za tia¾
zdo ko na ¾u jú ostna té drô ty na
hra ni ciach, za mestná va jú èo raz
viac pohra nièní kov a ïa lej do tu -
jú svo jich farmá rov. A to je iba
je den z mno hých po dob ných
príkla dov.

l Ako te da napra vi� ka pi ta -
lizmus 21. sto ro èia?

Na to vám dnes nikto
neodpo vie. Pra vi ca aj ¾a vi ca na
to ma jú od liš ný poh¾ad, ho ci ich
ná zo ry sa už èiastoène prekrý -
va jú. Isté je len to, že ne mô že -
me zosta vi� zoznam de fi ni tív -
nych rieše ní ako ma xi málna pri -
va ti zá cia, ma xi málna de re gu lá -
cia ale bo po stup né zoškrta nie
ve rejných vý davkov. Kaž dá vlá -
da by ma la vy ví ja� ta ký mix
opatre ní, kto rý vy ho vu je špe ci fi -
kám kra ji ny a jej obèa nov.

(z roz ho vo ru s publi cistom
Euge nom Gindlom, Plus 7 dní,

15.12.2012)

Rozdie ly ¾a vi ce a pra vi ce? Dnes spor né…

Po li caj ti prispe li k záchra ne
iba šes�týždòo vé ho chlapèe ka. V
Trste nej rieši li dopravný priestu -
pok, keï k nim pri behla upla ka ná
mat ka s tým, že jej die�atko ne dý -
cha. 

Kým je den z èle nov hliadky
ho vo ril s ope rá torkou dispe èingu
112, dru hý po li caj ti vy bral bá -
bätko z ko èí ka. Si lou pri me ra nou
ve ku die�atka vy ko nal ma sáž
srdca a keï za cí ti li sla bý pulz,
mat ku s chlapèe kom pre viezli do
miestnej ne moc ni ce, uviedla ži -

linská po li cajná ho vorky òa Ja na
Ba lo go vá. 

Tu už na nich èa kal le kár, mla -
dá ma miè ka a chlapèek zosta li
na po zo ro va ní v ne moc ni ci a
neskôr ich pre pusti li do mov.
Pod¾a vy jadre nia le ká ra bo lo po -
èí na nie po li caj ta plne pro fe sio -
nálne, do da la Ba lo go vá. Za prí-
kladné plne nie slu žobných po vin -
nos tí bu dú oba ja po li caj ti
navrhnu tí na ude le nie odme ny.

(SI TA, 16. ja nuá ra 2013)

Po li caj ti za chrá ni li bá bätko, 
da li mu ma sáž srdca

Ako je to s „gastráèmi“ na rok 2013?
POLÍCIA VSTUP ZAKÁZANÝ! A dodatok: Pozor, šmýka sa!

Tak, to sú paradoxy vestibulu OR PZ v Leviciach

Nebezpečné priestory aj pre verejnosť...
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Èas� z týchto Slo vá kov sa,
žia¾, ocit la v celkom inom ohro ze -
ní, akým je po cit ne potrebnosti, fi -
nanèný ne dosta tok èi ná hle zní -
že nie ži votnej úrovne. Sta li sa
obe �a mi obchodní kov s ¾uïmi. Až
do chví le, keï sa svo jim otro ká -
rom vzopre li a po týždòoch èi me -
sia coch bezná de je po da ri lo sa im
vyslo bo di�, ži li v ne ¾udských pod-
mienkach. Bo li psy chic ky tý ra ní,
stra ti li možnos� slo bodné ho po hy -
bu v no vom pô so bisku, odobra li
im do kla dy, za prá cu trva jú cu ne -
raz aj dvadsa� ho dín denne buï
ne do sta li vô bec ni ja kú mzdu, ale -
bo im ob chod ní ci pri su nu li iba ne -
pa tr né fi nanèné èiastky.

Lukra tívny biznis
No vo do bé otroctvo sa sta lo za

posledné de sa�ro èia ve¾mi lukra -
tívnym ne le gálnym bizni som. Po
obcho de s narko ti ka mi a zbra òa -

mi je tre tím v po ra dí, z kto ré ho
ply nú orga ni zo va ným sku pi nám
pô so bia cim vo sve te nepredsta vi -
te¾né zis ky. Po expló zii sexbizni -
su z obdo bia de vä�de sia tych ro -
kov sa v sú èasnosti ja ví odborní -
kom sle du jú cim pro ble ma ti ku
obcho do va nia s ¾uïmi celkom iný
trend. Ide o od klon od dlho do bo
prio ritné ho záujmu obchodní kov a
ná bo rá rov od sexbizni su k nú te -
nej prá ci. Na tieto úèe ly sú vy uží -
va ní pre važne mu ži roz liè ných
ve ko vých ka te gó rií.

Štát chrá ni obe te
Informaèné cent rum na boj

pro ti obcho do va niu s ¾uïmi a pre -
venciu kri mi na li ty so sídlom v Ko -
ši ciach ako ve decko–výskumné
pra co visko zaèle ne né pod
Kance lá riu mi nis tra vnútra SR
pripra vu je každo roène uce le ný
preh¾ad o obe tiach roz liè ných fo -

riem obcho do va nia s ¾uïmi. V
rám ci dôsledne prepra co va né ho
Pro gra mu pod po ry a ochra ny
obe tí obcho do va nia s ¾uïmi, kto -
ré ho gesto rom je MV SR, sme
moh li poskytnú� konkrétnym ¾u -
ïom okrem bez peè né ho
ná vra tu zo zahra ni èia aj
všestrannú sta rostli vos� ve -
dú cu perspektívne k opä -
tovné mu zaèle ne niu do
ïalšie ho ži vo ta.

Mi movládne orga ni zá -
cie, s kto rý mi MV SR uzat-
vá ra pra vi delne zmlu vy o
spo lu prá ci, bo li aj v mi nu -
lom ro ku k obe tiam najbliž-
šie. Medzi ná rodná orga ni -
zá cia pre migrá ciu /IOM/
iden ti fi ko va la 31 obe tí
obcho do va nia s ¾uïmi, z
nich de vätnás� sa roz hod lo
vstú pi� do pro gra mu fi -
nanco va né ho MV SR. Slo -
ven ská ka to lícka cha ri ta
iden ti fi ko va la vla ni šes�
obe tí, tie však nepre ja vi li
záujem vstú pi� do Pro gra -
mu pod po ry a ochra ny obe -
tí obcho do va nia s ¾uïmi.
Ochra nu a sta rostli vos�
však jedna ko po skyt li dvom
obe tiam. Slo ven ské krí zo vé cent -
rum DO TYK identi fi ko va lo v ro ku
2012 tri obe te no vo do bé ho

otroctva, týmto obe tiam po sky tu je
po moc popri tri nástich z predchá-
dza jú ce ho obdo bia.

Neprizna ní
V mi nu lom ro ku bo lo na úze mí

Slo venskej re pub li ky iden ti fi ko va -

ných 40 mu žov a žien, kto rí sa
sta li obe �a mi obcho do va nia s
¾uïmi. V tejto spo ji tos ti tre ba
pozna me na�, že predpokla da ný
po èet Slo vá kov, kto rí okú si li prí -
ko ria no vo do bé ho otroctva, je
podstatne vyš ší. Èís la v šta tisti -
kách sú iba vrcho lom ¾a dovca
nazna èu jú cim, že èím viac uro bí -
me v ob las ti pre vencie a in for mo -
va nos ti oby va te ¾ov Slo ven s ka,
tým me nej bu de ¾u dí po zna èe -
ných okolnos�a mi.

Na zákla de vlastné ho rozhod-
nu tia vstú pi lo vla ni do Pro gra mu
pod po ry a ochra ny obe tí obcho -
do va nia s ¾uïmi 22 obe tí, z nich
bo li tri mla dist vé. Medzi najviac
ohro ze né re gió ny patrí už dlho do -
bo Ko šic ký kraj s ôsmi mi obe �a mi
a Pre šovský kraj s piati mi, šty ri
obe te za re gi stro va li or gá ny v
Bansko bystrickom a dve v Bra -
tislavskom kra ji. Úèe lom vy ko -
ris�o va nia bo lo najèastejšie se -
xuálne vy ko ris�o va nie /27/, nú te -
ná prá ca /7/, nú te né žobra nie/8/ a
nú te né so bá še/3/. V niekto rých
prí pa doch do šlo sú èasne k viace -
rým for mám vy ko ris�o va nia.

Obe te po chádza jú najèastejšie
z okresných a kraj ských miest
Slo venskej re pub li ky. Spo medzi
mla di stvých, kto rí bo li zaevi do va -
ní v mi nu lom ro ku, je najmladšie
pätnás�roèné dievèa z Bra ti slav -

ské ho kra ja, kto ré ob chod -
ní ci zjed na li na vy ko ná va nie
prosti tú cie v Ma ïar sku.
Opaè ným ve ko vým pro ti pó -
lom je 53–roèný muž z Pre -
šov ské ho kra ja, kto rý vo
Ve¾kej Bri tá nii vy ko ná val
nú te nú prá cu. Pä�de siat
percent obe tí, kto ré vstú pi li
do Pro gra mu pod po ry a
ochra ny obe tí obcho do va -
nia s ¾uïmi hra de né ho MV
SR, má základné vzde la nie,
bez má la 24 percent stre -
doškolské bez ma tu ri ty, no
v šta tisti ke fi gu ru je aj vy so -
koško láèka, kto rú ma li pre -
da� do sexbizni su na Ukra ji -
nu.

Ak niekto tvr dí – mne sa
to ne mô že sta� – ne mu sí to
by� vždy prav da. Uka zu je
sa, že ri zi ko vou by moh la
by� aj v tejto sú vislosti otvo -
re ná ko mu ni ká cia na so -
ciálnych sie�ach. Ïalším

úska lím mô že by� zvý še ný
záujem ná bo rá rov o dospie va jú -
cich cho vancov z detských do mo -
vov èi oby va te ¾ov cha ritných do -
mov. ¼u dia po ¾u jú ci na svo je obe -
te v ta kýchto za ria de niach, sta va -
jú úspešnos� vlastnej za inte re so -
va nos ti prá ve na sku toènosti, že
oso by ži jú ce v týchto so ciálnych
èi cha ritných za ria de niach ne ma -
jú opo ru v ro dinnom zá ze mí. Keï
ta ký to èlo vek ná hle zmizne, ne -
bu de ni ko mu chý ba�. A ho ci Slo -
ven ská re pu bli ka do sia¾ ne za re -
gistro va la prí pad odo be ra nia
orgá nov, èo je jed nou z fo riem
obcho do va nia s ¾uïmi, vo sve te
sú prí pa dy obe tí po chádza jú cich
z ta ké ho to prostre dia zná me.
Opa tr nos ti ni kdy nie je dos�.

Ná rodná lin ka po mo ci obe tiam
obcho do va nia s ¾uïmi, kto rú zria -
di lo Mi nis ter stvo vnútra Slo -
venskej re pub li ky

0800 800 818

Mgr. Na dežda Šindle ro vá,
Informaèné cent rum na boj

pro ti obcho do va niu s ¾uïmi a
pre venciu kri mi na li ty

Pro gram pod po ry a ochra ny obe tí
Na margo mi nu lé ho ro ka sa vy jadru jú eko nó mo via po -
merne skep tic ky. Do má ca spotre ba a investí cie kle sa li.
Pro dukcia no vých pra covných miest sa v prie be hu mi nu -
lé ho ro ka za sta vi la, èo prispe lo k zvý še nej miere ne za -
mestna nosti. Jedným z dôsledkov sla bej kondí cie slo ven -
ské ho pra covné ho tr hu bo lo istotne aj rozhodnu tie niek-
to rých absolventov škôl, ale tiež ¾u dí v pro duktívnom ve -
ku, kto rí ná hle rozší ri li ra dy ne za mestna ných, vy cesto va�
za prá cou do zahra ni èia.

Na európske èís lo tiesòo vé ho
vo la nia 112 prišlo mi nu lý rok
1,564.913 ho vo rov. Najviac vo la -
ní bo lo v Ko šickom kra ji
(323.514), na opak najme nej ich
bo lo v Trenèianskom kra ji
(119.783). Prostredníctvom èís la
112 mož no pri vo la� po moc v ties-
ni v ce lej Európskej únii (EÚ) a v
niekto rých ïalších štá toch Euró -
py. Už o nieko¾ko dní, 11.februá -
ra si sym bo lic ky pri po me nie me
Európsky deò 112. Na Slo ven sku
fun gu je èís lo 112 už takmer de sa�
ro kov, od jú la 2003. Po Ko šickom
kra ji bo li ope rá to ri 112 najviac vy -
�a že ní v Pre šovskom kra ji
(269.230 ho vo rov). Nasle do val

Bansko bystrický kraj (231.192
ho vo rov), Nitriansky kraj

(179.361 ho vo rov), Bra ti slav ský
kraj (162.261 ho vo rov), Ži linský

kraj (140.916 ho vo rov) a Tr nav -
ský kraj (138.656 ho vo rov).

Zo všetkých ho vo rov bo la mi -
nu lý rok asi po lo vi ca neoprávne -
ných, to zna me ná, že ne šlo o
ohro ze nie ži vo ta, zdra via, ma jet -
ku ale bo ži votné ho prostre dia.
Išlo te da o tzv. vo la nia bez uda -
losti. Po èet neoprávne ných ho vo -
rov na èís lo 112 sa zní žil po za -
ve de ní ozna mov pred ho vo rom
na èís lo 112 v jú li 2011. Dovte dy
bo lo 80 percent ho vo rov na 112
fa lošných.

Èís lo 112 fun gu je vo všetkých
štá toch EÚ a okrem to ho aj v
Chorvátsku, Tu rec ku, Nórsku,
Srb sku a na Islande. Obèa nia SR
si tak pri cesto va ní vo väèši ne
európskych kra jín ne mu sia zis�o -
va� ná rodné tiesòo vé èís la.

(KO KMV. 5. 2. 2013)

Ve rejnos� je 
za vádza ná 

de zinformá cia mi
Výslu ho vé dô chodky sú tr va le

„vïaènou té mou“, najmä pri ce -
lospo lo èensky pre dostie ra ných
úda joch, že všetky po li cajné èi
vo jen ské dô chodky sú vo výške
mi ni málne 800 – 1000 eur a že
ta ké dostá va jú už 35 – 40 roè ní
odí denci z po lí cie èi ar má dy…
Je to pri rodze né, ak sa chce do
nieèo ho vàta�, tak sa ve¾ko ry so
prikráš¾u je a zve li èu je. Pre èo sa
nezve rejòu jú fak ty? Pre to že to

by až tak po bu ru jú co ne vyzne lo
pred ve rejnos�ou a tú si tre ba
naklo ni�, aby podpo ri la ube ra nie
zá ko nom prizna ných dá vok (v
tom to prí pa de výslu ho vých dô -
chodkov)? Pre èo sa uvádza jú
ne ja ké prie me ry, kto ré sú vyslo -
ve ne za vádza ním? Pre èo sa ne -
z ve rejní sku toènos�, že po be ra -
te ¾ov dô chodkov do 300 € je
to¾ko:, po be ra te ¾ov od 300 do
400 je to¾ko:, po be ra te ¾ov od
400 do 500 .. atï. Bo lo by to
presné a nie, že pri sto le se de li
dva ja ¾u dia a jed li kurèa. Je den
zje dol krí delko a dru hý zvy šok
ce lé ho kurèa �a. V prie me re obi -
dva ja zjedli po lo vi cu kurèa �a…

Tieto šta tistické drísty, ne -
ustá le podsú va né hla vy ma sí ru -
jú ci mi mé dia mi, sú hroz né.

Ko¾ko za mestna ných ¾u dí na
Slo ven sku aj reálne za ro bí šta -
tisticky uvádza ný prie merný
plat? Príklad: de sa� ¾u dí za ro bí
cca 400 eur, je de násty v šta tisti -
ke za ro bí 3 500 eur (po sla nec
napr.) ale prie merne týchto 11
¾u dí za rá ba cca 682 eur a hneï
èlo vek s reálnym zá robkom 400
eur za ro bí šta tisticky o 282 viac.
No nie je to krásne?!

Tak že to to je té ma, kto rá sa
bu de ne ustá le rozpitvá va� a po -
be ra te lia výslu ho vých dô chod -
kov bu dú spo loènosti predha -
dzo va ní ako „darmožrá èi“, kto -
rým tre ba za sa všetko pekne
okre sa� – ho ci aj za po ru šo va nia
práv a za po mo ci retroakti vi ty?

(pre èí ta né na we be, vv)

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

(web, po)

Fotoglosa

Na èís lo 112 prišlo vla ni viac ako 1,5 mi lió na ho vo rov

MV SR v bo ji pro ti obcho do va niu s ¾uïmi



so ciálne ho fon du v da nej
sklad  be?

Áno. Aj osobne sa cí tim ve¾mi
neprí jemne, pre to že už viac ro kov
ho vo rí me na šim ¾u ïom, èo všetko
sa mo mentálne ne dá, nech te raz
vydržia, veï však mož no na bu -
dú ci rok sa to po da rí… už si pri -
cho dím ako pa pa gáj, niekto ré ve -
ci sa na šim ¾u ïom ve¾mi �ažko
vysvet¾u jú a celkom chá pem, že
to mu ne mô žu ro zu mie�, pre to že
ta ké vysvetle nia ne mô žem pri ja�
ani ja. Kaž dý tu ži je z pe òa zí, èas
kvetna tých re èí je dáv no za na mi.
A v sku toènosti nie že za -
mestnanci sto ja s platmi, ale reál-
ne i no mi nálne idú do le. Pro gram
ESO na vy še uká zal, že MV SR je
sí ce jed na orga ni zá cia, jed na ka -
pi to la štátne ho roz poè tu, napriek
to mu sú tu ve¾ké rozdie ly v odme -
òo va ní jed not li vých sku pín za -
mestnancov i v ïalších bo nu -
soch. Niekto ré sku pi ny za mest -
nancov tak ma jú zo so ciálne ho
fon du napríklad 1,1 percenta, iné
1, 5 percenta. Ako je to mož né?
Ne by� ESA, ani sa o tom ne -
dozvie me. Po dobne sa uká za lo,
že sú rozdie ly v hodno te strav-
ných lístkov, kto ré sa v na šom re -
zorte po hy bu jú od troch do šty -
roch eur. OZP v SR už tri ro ky
bo ju je za zvý še nie hod no ty tzv.
gastro lístkov, stá le sto jí me na
3,15 eura.

l Rieše nie?
Jednoznaène sme za zjedno -

te nie podmie nok pre všetkých za -
mestnancov re zor tu, keïže ne vi -
dí me ani najmenší dô vod pre za -
cho va nie ta kýchto rozdie lov. To
zna me ná, tr vá me na zjedno te ní
po die lu zo so ciálne ho fon du a na

jednotnej ce ne stravné ho lístka
pre všetkých za mestnancov re -
zor tu.

l Bu de z to ho krik od sku -
pín, kto ré ma li v pô vodných
zmlu vách za kot ve né vý hod nej -
šie podmienky…

Jedným zo základných princí -
pov odbo ro vej prá ce je so li da ri ta.
Ak do siahne me, že as poò 80
percent ¾u dí ne bu de poško de -
ných, prí padne bu dú ma� aj o èo -
si viac ako do sia¾, tak ten krik
zne sie me. Ne mô že to fungo va�
tak, že keï sme ma lá orga ni zá -
cia, tak mô že me ma� viac ako
ostat ní. Te raz sme vo fá ze po èí -
ta nia v so ciálnom fonde, zjedno -
cu je me zá sa dy èerpa nia a rozho -
do va nia o je ho vy uži tí. Ko¾ko
napríklad na gastro lístky. Som v
tom to sme re mierny op ti mis ta,
ale nepredbie hajme. Naozaj som
vïaèný pro gra mu ESO, že tieto
šo ku jú ce rozdie ly od ha lil. Keï sa
so za mestná va te ¾om do hod ne me
o podmienkach pre štátnu a tzv.
ve rejnú služ bu, zmlu vy pre ha si -
èov a po li cajtov sa už bu dú ro bi�
ove ¾a jedno duchšie a bu de tu
väèšia spra vodli vos� ako do sia¾.

l O progra me ESO, o je ho
dôsledkoch sa ve dú medzi za -
mestnanca mi siahodlhé disku -
sie. Ak má ma� ce lý ten pro -
gram zmy sel, tak na jed nej
stra ne mô že naozaj za bezpe èi�
pre obèa nov jedno duchšie,

rých lejšie a bližšie služ by štá -
tu. Mô že pri nies� aj zlacne nie
štátnej sprá vy ako cel ku. Ale je
�ažké si predsta vi�, že to to
všetko mož no do cie li� len tak-
po ve diac hý ba ním so ška tu ¾a -
mi, že pre su nie me za mest nan -
ca z bo du A do bo du B a inak
sa niè nezme ní. Tak to ne mô že
fungo va�. V ko neènom dôsled -
ku sa mu sí uká za� úspo ra aj v
tom, že aj náš re zort bu de
potre bo va� v obslužných èin -
nos tiach me nej ¾u dí. Jasne po -
ve da né: mož no v zá ve re ESA
oèa ká va� pre púš�a nie na šich
za mestnancov?

To je otáz ka na ve¾mi ši ro kú

disku siu a �ažko už te raz vy ná ša�
aké ko¾vek ge ne rálne sú dy. Re -
zort prejde ve¾mi ma sívny mi zme -
na mi, isté je za tia¾ len to, že mno -
hí mož no ne bu dú ro bi� to, èo ro -
bi li predtým, ale bo to bu dú ro bi�
inak a s iným na sa de ním. Ho vo -
rím pre dovšetkým o obslužných
pro ce soch, o perso na listoch,
úètovní koch, mzdá roch, informa ti -
koch, spo já roch, o sprá ve bu dov,
o ochra ne, o údržbe atï. Zá ro veò
však pred re zortom vyvsta nú cel-
kom no vé úlo hy, mi nis ter stvo bu -
de ma� ove ¾a šir ší zá ber, ako je
to mu mo mentálne. A nikto ma
napríklad nepresvedèí, že externé
do dá va te¾ské služ by pre ta ký ko -

los bu dú pre štát, resp. pre mi nis -
ter stvo vý hodnejšie, ako ke by
sme si ich za bez pe èo va li vlastný -
mi si la mi a prostriedka mi. V tom
vi dím ve¾kú zá so bá reò pra -
covných prí le ži tostí na dlhé ro ky –
tre bárs v opra vách a re konštruk -
ciách bu dov, ale aj v iných oblas-
tiach. Predpokla dám, že rýchlo
prí de èas, ke dy tieto èin nos ti pre-
jdú dôkladným audi tom, aby sa
presne uká za lo, èo nás ce lý ten
ser vis sto jí a ako ho ro bi� lacnej-
šie. Tieto pro ce sy bu de me roz -
hod ne podpo ro va�, ho ci mô žu
miestne aj bo lie�.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

Pr vý kri tic ký mí¾nik bol hneï v
pr vý ja nuá ro vý týždeò. Integrá -
ciou kraj ských škol ských úra dov
nám pad lo do vienka aj 361 škôl,
kto rým je nut né na ich existenciu
be zodkladne rozpí sa� do tá cie.
Mno hí no ví za mestnanci to ro bi li
prvýkrát v na šom systé me SAP,
ab sol vo va li sí ce ško le nia, predsa
však vznik li èiastko vé pro blé my,
sú vi sia ce aj s ¾udským fakto rom.
Dru hou zá �a žo vou si tuá ciou bol
roz pis a distri bú cia gastro lístkov.
Po vie te si, aký ba nálny pro ces.
No prá ve ta ký to ba nálny pro ces
vie na ro bi� ve¾mi ve ¾a prob lé mov,
keïže sa citli vo do tý ka kaž dé ho
za mestnanca. V rôznych inšti tú -
ciách sú ko lektívne zmlu vy s rôz-
ny mi od bo ro vý mi zväzmi (celko -
vo 90 rôznych ko lektívnych

zmlúv), sú rozdielne hod no ty
gastro lístkov a rôzne pra vidlá, za
akých sa tieto líst ky po sky to va li.
K 1.1.2013 sme dis tri buo va li gas-
tro lístky v rôznych hod no tách v
su mách od 3,– Eur do 4,– Eur
pre 40–ti sic za mestnancov. Iba
1,5 % za mestnancov do sta lo
nesprávnu su mu. Viete si pred-
sta vi�, ke by sa ten to pro ces tak to
úspešne nezvlá dol, èo by na ro bi -
lo nespo kojných 40–ti síc za -
mestnancov? Naozaj sme v
poslednom ob do bí tieto pro blé my
ve¾mi intenzívne rieši li. Sú to ur èi -
té mí¾ni ky, zá �a žo vé si tuá cie.

Najbližšie úlo hy?
Najdô le ži tejšou úlo hou je zria -

de nie kontaktných miest k 1. ja -
nuá ru. 2014, vý ber vhod ných
priesto rov, najmä ta kých, kto ré

sú pria mo využi te¾né bez väèších
nákla dov. V tejto ve ci vstu pu je me
aj do ro ko va ní so sa mo sprá vou.
Ïalším okru hom je pasporti zá cia
bu dov a získa nie ce list vé ho
poh¾a du na ma je tok štá tu, pod¾a
jed not ných kri té rií. Ta ká to –
nazvi me ju inventú ra – poslú ži
ako pod klad pre rozho do va nie,
ako sa s ma jetkom štá tu bu de
ïa lej nakla da�, èo potre bu je me,
èo mož no odpre da�, èo opra vi� èi
zre konštruo va�. Sú aj úva hy o
vzni ku urèi tej štátnej realitnej
kance lá rie, kto rá by tieto úlo hy
prevza la na se ba. Ak ho vo rí me o
ze fektívne ní sprá vy štátne ho ma -
jet ku, tak napríklad má me na
mys li tre bárs prí pa dy, keï re zort
na jed nej stra ne lacno pre na jal
ob jek ty súkromným fir mám, ale
vlastné úra dy sídlia v dra hých
pre na ja tých priesto roch a po -
dobne.

(Z roz ho vo ru s De ni sou Sa ko -
vou, ve dú cou slu žobné ho úra du
MV SR, Euro re port plus, 2/2013)
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Po ïa ko va nie
Ne viem, aké slo vá by som po uži la, aby vy jadri li mo ju vïa ku

pplk. Ing. Mi rosla vo vi Va si¾ko vi, riadi te ¾o vi KDI Pre šov. Spo lu s
ko le ga mi sa 28. de cembra 2012 na po sle dy a ve¾mi
dôstojne rozlú èi li s mo jím 63–roèným manže lom
npor. Ti bo rom Ja ku be kom,
bý va lým ope raèným dôstojní kom ope raèné ho stre -
diska OR PZ v Hu mennom. Slo vá ïa ku jem, ve¾mi

ïa ku jem, vre lá vïa ka sú ma lé na to, èo cí tim vo svo jom ubo le -
nom srd ci. Poslednú rozlúèku mu pripra vi li ¾u dia s dob rým a
úprimným srdcom.

Al bí na Ja ku be ko vá, Ohradza ny

SPO MÍ NA ME
Uply nul rok, odke dy nás ná hle a ne èa ka ne na vždy

opus til náš ka ma rát, ko le ga, èlen OZP v SR
kpt. Ing. Mi lan ZÁ BE¼
* 29. 07. 1972  V18. 01. 2012
Èes� Tvo jej pa miatke!

Mar tin Medvecký, ZO OZP Ru žombe rok

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
J A N U Á R   2 0 1 3 

ROZKAZY PREZIDENTA PZ

1. o vydaní Ročného plánu
hlavných úloh Prezídia Policaj-
ného zboru na rok 2013

2. o zriadení zásahovej skupi-
ny národnej kriminálnej agentúry
Prezídia Policajného zboru

3. ktorým sa mení rozkaz pre-
zidenta Policajného zboru č.
6/2012 o prehľadoch výslednos-
ti práce pri objasňovaní priestup-
kov útvarmi služby poriadkovej
polície Policajného zboru a o
pre hľadoch činnosti útvarov
služ by poriadkovej polície Poli-
cajného zboru

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

5. o zriadení technickej skupi-
ny 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 prí-
pravy príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny národ-
nej kriminálnej agentúry Prezídia
Policajného zboru, odboru och -
ranných služieb Prezídia Policaj-
ného zboru a oddelenia jazdnej
polície Bratislava odboru kynoló-
gie a hipológie Prezídia Policaj-
ného zboru

NARIADENIA PREZIDENTA PZ

1. o činnosti zásahovej skupi-
ny národnej kriminálnej agentúry
Prezídia Policajného zboru

2. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajné-
ho zboru č. 24/2010 o činnosti
útvarov služby železničnej polí-
cie Policajného zboru v znení
nariadenia prezidenta Policajné-
ho č. 21/2011

Upo zorne nie
Uzávierka budúceho èís -

la je 6. marca 2013
Redakcia

Bu de ve¾mi dô le ži té, aby re for ma nevniesla medzi de li mi -
to va ných za mestnancov neisto tu a ne vô ¾u. S aký mi zá -
važ ný mi problé ma mi ste sa už za to krátke obdo bie ro ka
2013 stih li vyspo ria da�?

Pro gram ESO je na jambi cióznejší pro jekt tejto vlá dy, gesto ru je ho MV SR

Denisa Saková

Rok 2013 je v ko lektívnom vy jedná va ní najzlo ži tejší od ro ku 1991
(Pokraèovanie zo strany 2)


