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Rokovania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupòa pre štátnu a verejnú službu pre rok 2013 sú stále otvorené

Tripartita sa nedohodla ani na minimálnej mzde pre rok 2014
Posledná valorizácia platov zamestnancov v štátnej a vo
verejnej sfére prebehla ešte v roku 2010, aj to len o jedno
percento. Rokovanie so sociálnymi partnermi na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa týkalo
kolektívneho vyjednávania o Kolektívnych zmluvách
vyššieho stupòa (KZVS) pre štátnu a verejnú službu pre
rok 2013, a to úpravy platov pre zamestnancov v štátnej
službe a pre zamestnancov odmeòovaných pod¾a zákona
è. 553/2003 Z.z.

Požiadavku zástupcov zamestnancov – 10% valorizáciu,
zástupcovia vlády a zamestnávate¾ov neprijali. Ich argumentácia
vychádzala z aktuálneho vývoja
ekonomiky SR a príjmov štátneho
rozpoètu za prvých šes mesiacov s prepadom o cca 700 miliónov EUR, zároveò došlo aj k poklesu príjmov VÚC a ZMOS–u.

Zástupcovia zamestnávate¾ov
uznali argumentáciu odborárov,
no navýšenie v tomto roku odmietli. Zástupcovia zamestnancov preto ustúpili od plošnej úpravy miezd a predložili návrh na
vyplatenie pevne stanovenej sumy ako jednorazovej odmeny pre
všetkých zamestnancov, na ktorých sa obidve KZVS vzahujú.

Policajti v letných mesiacoch zavítali aj do niektorých detských táborov a pripravili ratolestiam pútavý program. Náš záber je z tábora detí zamestnancov MV SR v Krupine, kde sa predviedli príslušníci KR PZ Banská Bystrica. Viac na s. 8

Návrh po dohode vyjednávaèov
za zamestnancov je vyplatenie
odmeny v novembrovej výplate
na úrovni 50% minimálnej mzdy
stanovenej v SR pre rok 2013.
(MM od 1.1. 2013 – 337,70 )
Zástupcovia vlády vzali nový návrh na vedomie a dohodli sa, že
ministerstvo financií prepoèíta dopady návrhu na štátny rozpoèet.

Spoloèné rokovanie bude pokraèova v septembri 2013, keï
bude známa aktualizovaná makroekonomická prognóza vývoja
ekonomiky SR a príjmov do
štátneho rozpoètu.
„Do Hospodárskej a sociálnej rady SR na pondelkové
(12.8.) rokovanie je predložený
návrh na zmenu výšky minimálnej mzdy. Odbory ale požadujú vyššie zvýšenie minimálnej mzdy. Minimálna mzda
má totiž aj sociálnu funkciu,
nielen ekonomickú,“ uviedla na
dnešnej tlaèovej konferencii v
Bratislave podpredsedníèka OZ
KOVO Monika Benedeková.
Pod¾a nej posledná správa o
sociálnej situácii na Slovensku z
roku 2012 hovorí, že chudobou je
ohrozených asi 20,6 % obyvate¾stva. Ešte horší je pod¾a odborov fakt, že chudoba ohrozuje približne 6,3 % pracujúcich.„V sú(Pokraèovanie na strane 2)

Aktuálny rozhovor s predsedom OZP v SR Miroslavom Litvom na témy:

Práca centier podpory a situácia v ubytovniach PZ

l Pán predseda, nedávno
ste sa zúèastnili porady krajských riadite¾ov PZ s prezidentom PZ, ktorá sa venovala
aj fungovaniu spolupráce krajských riadite¾stiev s centrami
podpory. A len vèera (rozhovor
sa uskutoènil 15. 8. 2013 –
pozn. red.) ste boli úèastníkom
stretnutia vedúcej služobného
úradu MV SR Denisy Sakovej
za úèasti generálneho riadite¾a
Sekcie hnute¾ného a nehnute¾ného majetku MV SR Róberta Pintéra s prezidentom PZ
Tiborom Gašparom, ktoré bolo
venované tej istej téme, teda
centrám podpory. Ve¾mi aktuálne!
Vèerajšie stretnutie inicioval
pán policajný prezident práve
preto, aby sa dohodol spoloèný
postup v riešení množstva námetov a pripomienok k práci centier
podpory, ktoré vzišli z porady
krajských riadite¾ov.
l Centrá podpory sú medzi

policajtmi naozaj ve¾mi frekventovaným pojmom. Aj redakcia sa usilovala priblíži túto problematiku èitate¾om už v
augustovom èísle, chceli sme
konkrétne predstavi èinnos
bratislavského centra v rozhovore s jeho riadite¾om Máriom
Hádenom a so žiadosou o rozhovor sme oslovili aj už spomenutého generálneho riadite¾a Róberta Pintéra. Žia¾, v
oboch prípadoch márne, pán
riadite¾ Háden sa necítil by
kompetentný na poskytnutie
rozhovoru a pán generálny
riadite¾ nám zabezpeèil len
struènú informáciu, ktorú publikujeme na s. 2. Pritom ¾udia
naozaj pociujú nedostatok
informácií o rozhodovaní špièiek rezortu vo veciach, ktoré
sa ich bytostne dotýkajú.
Máte pravdu, druhá strana, teda zamestnávate¾ by mal ma
eminentný záujem približova zamestnancom rezortu aj prostred-

níctvom nášho mesaèníka ciele a
postupy v realizácii programu
ESO. Priestor sme im ponúkli, ak
ho nevyužili, o nieèom to svedèí.
Noviny sú aj prostriedkom verejnej kontroly, kto sa jej vyhýba,
pomýlil si dobu a škodí sám sebe.
l Poïme teda k obsahu
stretnutia, iniciovaného prezidentom PZ.
Z porady krajských riadite¾ov
vzišlo množstvo poznatkov o problémoch v komunikácii a v súèinnosti krajských riadite¾stiev a
centier podpory. Cie¾om porady
bolo teda rieši nastolené problémy – a je ich naozaj ve¾a. Aj my
ako zástupcovia zamestnancov
stále hovoríme, že zriadením centier podpory ahá Policajný zbor
za kratší koniec preto, že PZ
uvo¾nil pre centrá všetkých zamestnancov, ktorí robili servis pre
výkonné útvary, ale Hasièský a
záchranný zbor, ako aj obvodné
úrady už neboli pri plnení tejto
úlohy takí dôslední. Vznikli tak aj

kapacitné disproporcie, dopláca
na to polícia. Myšlienka zriadenia
centier pritom nie je zlá, cie¾om je
racionalizácia obslužných procesov. Pri danom spôsobe realizácie sa však znížil štandard služieb pre PZ. Je tu teda snaha
opätovne vráti úroveò služieb na
predchádzajúci štandard.
l To ale spochybòuje samu
podstatu myšlienky vzniku
centier a ESA ako takého…
Stále hovoríme o potrebe ujasnenia pravidiel. A o tom bola spomenutá porada. Nechcem ís do
detailov, pretože jedným z výsledkov porady bola dohoda na
sérii stretnutí po krajoch, kde by
sa mali už ve¾mi konkrétne rieši
zadefinované problémy. Nechcem preto predbieha tieto aktivity, bolo by to neseriózne z našej
strany. Aj vèerajšia porada však
ukázala, že náš uhol poh¾adu je
dos rozdielny oproti videniu, ktoré má napríklad pán generálny
riadite¾ Pintér. Zamestnávate¾ ho-

vorí o množstve úsilia a práce,
ktoré už v tomto smere vynaložil,
my to síce môžeme oceni, ale
rozhodujúce sú výsledky a tempo, akým sa k nim dostávame.
Nám sa toto tempo vidí by pomalé. Ve¾mi mi to vyèítajú, že som
príliš netrpezlivý, ale zamestnanci
si to urèite nemyslia. Mali sme
kardinálnu požiadavku, aby sa na
centrách vyrovnali platy zamestnancov, ktorí prišli z rôznych
zložiek, doteraz sa tak nestalo,
prvý kraj robí v tomto smere urèité kroky až od 1. septembra.
Nám sa to vidí málo, v tejto veci
treba urobi poriadok ve¾mi rýchlo. Každý mesiac je neprimeranou stratou pre poškodených zamestnancov v najcitlivejšej oblasti, akou je spravodlivos odmeòovania.
l Sústredením servisných
èinností do centier vznikli
mnohé, predtým akoby nepredvídané problémy – ve¾a potrieb
(Pokraèovanie na strane 2)
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Tripartita sa nedohodla ani na minimálnej mzde pre rok 2014
(Pokraèovanie zo strany 1)

èasnosti výška minimálnej
mzdy predstavuje 337,70 eura,
prièom hranica chudoby pre
Slovensko za rok 2011 bola urèená na úroveò 315 eur. Ak
èlovek na Slovensku dnes pracuje a poberá minimálnu mzdu,
tak v èistom vyjadrení dostane
292,40 eura, èo nedosahuje teraz ani hranicu chudoby,“ povedala Benedeková. Preto odbory navrhujú zvýši minimálnu
mzdu o 8 %.
„Všetky ekonomické ukazovatele ako produktivita práce aj
celková priemyselná produkcia
rastú tempom, ktoré je ove¾a
vyššie v porovnaní s tým, ako
my žiadame navýši mzdu,“
zdôraznil predseda OZ KOVO
Emil Machyna. Pod¾a jeho slov je
na Slovensku hodinová mzda 3,9
eura a v rámci Európskej únie je
ôsma najnižšia.„Pritom produktivita práce na Slovensku rastie

najviac. Napriek tomu je hodinová mzda nízka. Problém vidíme aj v tom, že percento podie-

Emil Machyna
lu mzdy k pomeru hrubého domáceho produktu (HDP) klesá.
Benefit sa premieta len do zisku firiem alebo do likvidity eko-

nomických ukazovate¾ov firiem, ale vôbec sa nepremieta
do miezd zamestnancov,“ doplnil Machyna s tým, že Konfederácia odborových zväzov (KOZ)
preto plánuje pokraèova vo vyjednávaniach so sociálnymi partnermi aj s rezortom práce, aby sa
minimálna mzda navýšila aspoò
o poloviènú úroveò z návrhu
odborov.
Zvýšenie minimálnej mzdy v
navrhovanej podobe nedostalo
na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR podporu
od sociálnych partnerov. Ministerstvo práce preto plánuje o budúcoroènej výške mzdy ešte so
zástupcami zamestnancov a zamestnávate¾ov rokova do konca
augusta.
„Minimálna mzda je predmetom vážneho sociálneho dialógu
každý rok. Tento rok sociálni
partneri nedospeli k dohode o
výške minimálnej mzdy pre budú-

Práca centier podpory a situácia v ubytovniach PZ
(Pokraèovanie zo strany 1)

sa už musí rieši riadnymi súažami vo verejnom obstarávaní, procesy sa tým ve¾mi
predåžili.
Je to nevýhoda ve¾kých štátnych firiem, výsledkom je však
nespokojnos ¾udí, pretože nie sú
kvalitne a vèas zabezpeèované
potreby pre ich prácu. Máme ešte
relatívne šastie v tom, že súèasný trh práce nedáva ve¾a
iných možností, inak by nám už
množstvo znechutených ¾udí
utieklo.
l Aj v augustovom èísle sa
venujeme problému, ktorý
vznikol v policajných ubytovniach najmä v Bratislave. Pri
stále pokrivkávajúcej kvalite
služieb ubytovanie pre zamestnancov zdraželo, ¾udia sú
právom rozhorèení. Už len
poslednou kvapkou bol oznam

správcu ubytovne na Bulharskej ulici, pod¾a ktorého už
ubytovaní od septembra nebudú dostáva ani èisté uteráky…
Všetky bratislavské ubytovne
– okrem zariadenia Akadémie
PZ– sú v správe jedného centra
podpory, je tu však ve¾a poznatkov, že problém ubytovní reálne
existuje a nepoznali sme nijaké
relevantné dôvody na zvyšovanie
cien. Podstatou problému je, že
ten istý zamestnávate¾, ktorý nemá priestor na valorizáciu platov,
nepremysleným spôsobom zvyšuje životné náklady a obchádza
aj platnú kolektívnu zmluvu. Pritom od marca sme sa usilovali
získa kalkulaèné vzorce, podarilo
sa nám to až nedávno. Problém
sa rieši ve¾mi vleklo, sme s tým
ve¾mi nespokojní. A mali odvahu
zvýši ceny ešte aj na Saratovskej, kde sa už vôbec o neja-

kej kvalite služieb nedá hovori!
Potom už ¾udí – v úvodzovkách –
dojme aj taká vec, ako je uterák.
Vraj to bola osobná iniciatíva
správcu ubytovne na Bulharskej.
Nuž, ak niekto vlastnou iniciatívou poškodzuje dobré meno zamestnávate¾a, mal by by za to po
zásluhe odmenený, èo viac k tomu mám doda. K signalizovaným problémom rozdielov cien
„vlastní“– „cudzí“: neverím, že
existuje takýto stav. Ale ak by
existoval, s plnou vážnosou hovorím, že je to vec zrelá na žaloby. Odborárom poskytneme plnú
právnu ochranu, to viem garantova. Potom nech zamestnávate¾
vzniknutú škodu – vrátane trov
konania – zosobní ¾uïom, ktorí
za tento stav zodpovedajú. Celý
tento problém máme v pozornosti
a doriešime ho.
Zhováral sa Peter Ondera

Èo a kde sa zlepší v pracovných podmienkach policajtov?

Informácia Sekcie hnute¾ného a nehnute¾ného majetku MV SR
Redakcia požiadala sekciu o priblíženie realizácie a zámerov v oblasti opráv a rekonštrukcií objektov PZ s cie¾om
skvalitnenia pracovných podmienok. Odpoveï prinášame
v plnom znení.
V súvislosti s technickou správou a údržbou budov je uzavretá
platná rámcová dohoda – „Rámcová dohoda o poskytovaní
služieb“, ktorej predmetom je
„servis a prevádzkovanie technických zariadení budov a
údržba v objektoch MV SR I., II.
a III. lokalita“. Rámcová dohoda
je platná do 09/2015.
Na rámcovú dohodu sa centrá
podpory pripájali zaslaním požiadavky na vyhlásenie elektronickej
aukcie, na základe výsledku ktorej bola uzatvorená zmluva, resp.
zmluvy o poskytovaní služieb pre
všetky objekty, ktoré majú centrá
podpory v ekonomickom zabezpeèení pod¾a územného princípu.
Centrá podpory pod¾a finanèných

prostriedkov pridelených na technickú správu a údržbu budov realizujú túto údržbu priebežne. V
prípade situácií, ktoré je potrebné
rieši a pridelené finanèné prostriedky centrám podpory nepostaèujú, je možné z ich strany
požiada sekciu ekonomiky MV
SR o navýšenie rozpoètu na vyriešenie týchto situácií.
Rozsah prác na objektoch,
ktoré už nemajú iba charakter
opravy, resp. údržby je potrebné
rieši v súlade s Nariadením MV
SR è. 2/2009 o investiènej
výstavbe a to spracovaním základnej požiadavky so žiadosou o
zaradenie do plánu investiènej
výstavby. Na rok 2013 boli do
plánu investiènej výstavby zara-

dené prevažne požiadavky týkajúce sa rekonštrukcií striech, kotolní, zateplenia. Konkrétne budovy v súèasnosti nemôžeme uvádza, nako¾ko plán nie je zatia¾
pokrytý finanènými prostriedkami
a skutoènos sa nemusí zhodova
s návrhom plánu.
Ïakujem za pochopenie, ale
doba je v súèasnosti zložitá aj v
súvislosti s realizáciou ESO II
etapou a prípravou ESO III.
Elena Melková,
Sekcia hnute¾ného a nehnute¾ného majetku MV SR

Upozornenie
Uzávierka budúceho èísla je 11. septembra 2013
Redakcia

ci rok. Zhodli sme sa na tom, že
máme èas ešte do konca augus-

Ján Richter
ta. Pris¾úbil som, že ešte zvoláme
jedno stretnutie hospodárskej a

P

riamo úmerne k tomu,
ako zanedbávanie údržby policajných pracovísk spôsobuje zhoršovanie pracovného
prostredia stoviek zamestnancov, tak sa aj medzi našimi
¾uïmi hromadí nespokojnos.
Svedèia o tom aj listy a fotografie najmä z obvodných oddelení, ktoré stále prichádzajú

sociálnej rady, aby sme našli
zhodu,“ avizoval po dnešnom rokovaní minister práce Ján Richter
(Smer–SD). Na rokovanie vlády v
septembri pôjde návrh z dielne
ministerstva práce. Rezort navrhuje zvýši minimálnu mzdu o
2,4 %, zamestnanci by tak v budúcom roku mali dostáva minimálny zárobok 345,90 eura namiesto súèasných 337,70 eura.
Konfederácia odborových zväzov
(KOZ) pritom stále trvá na jej navýšení tak, aby èistá hranica minimálnej mzdy dosahovala aspoò
hranicu chudoby, teda 315 eur.
Naopak, zástupcovia zamestnávate¾ov nechcú minimálnu mzdu
zvyšova vôbec.
(12. augusta, TASR,
www.topky, on)
Druhým rozšíreným neduhom je
„držanie vecí pod pokrievkou“.
V rozhovore to potvrdila aj naša
hlavná hygienièka MUDr. Valéria Mišeková. Keï dostanú podnet od zamestnanca a idú na
kontrolu (štátny zdravotný dozor), nejedného nadriadeného
nezaujíma obsah podnetu, ale
pýta sa, kto ten podnet podal,

O nechcenej mlèanlivosti
do redakcie, hoci našu neštandardnú súaž „O najškaredšie pracovisko PZ“ sme oficiálne ukonèili v júnovom èísle.
Aj ïalšie publikované postrehy
a výsledky kontrol BOZP, ktoré
vykonávajú naši odboroví inšpektori, ukazujú na vážnos situácie. Z jednej strany mnohí
policajti a obèianski zamestnanci pracujú v nedôstojných,
neraz i zdraviu škodlivých priestoroch, z druhej strany aktuálny stav vonkoncom neprispieva
dobrému menu polície medzi
obyvate¾stvom,
keï
naše
„stránky“ trávia hodiny èakaním
na chodbách, kde sa nedá dýcha, chodia po preš¾apanom
štyridsaroènom linoleu, boja sa
sadnú si na patinou pokryté
rozpadnuté stolièky a štítia sa
chyti kohútik na vodovode v
policajnej budove, nie ešte
použi verejnosti dostupné toalety. Skrátka: na mnohých
miestach hanba, pod¾a ktorej si
aj radový, názorovo nezaujatý a
policajtom dosia¾ nesankcionovaný obèan utvára obraz o stave slovenskej polície. To sú dopady vo vedomí ¾udí, ktoré sa v
kolónkach našich ekonómov a
plánovaèov nesledujú.
Èi si to však priznáme alebo
nie, stav v nemálo objektoch
svedèí aj o vnútorných pracovných pomeroch a vzahoch
zamestnancov a nadriadených
v týchto útvaroch. Na jednej
strane neraz „nastavuje zrkadlo“ ¾ahostajnosti nadriadených,
ktorí denne chodia okolo do oèí
bijúcich nedostatkov, ale nepohnú prstom k náprave, hoci
neraz by si zlepšenie nevyžiadalo nijaké, alebo len ve¾mi malé finanèné prostriedky. Chcú
ma len svoj pokoj a najmä nijaké problémy s nadriadenými.

aký mal asi úmysel?! A v nejednom prípade boli následne postihnutí ¾udia, ktorí sa nebáli
nemlèa.
To je ešte väèšie zlo, ako
plesnivá stena v kancelárii èi
odpudzujúce WC, lebo rozleptáva a deštruuje vzahy na pracovisku, nièí dôveru a vedie ¾udí k rezignácii, k apatii, nezáujmu o robotu a jej výsledky.
Hlavná hygienièka sa priznala,
že autorov podnetov radšej
pred nadriadenými utajuje, aby
im nenarobila problémy. Priznáme, z toho istého dôvodu aj redakcia vo väèšine prípadov
neuviedla autorov fotografií a
textov v našej „súaži“, hoci nás
o to niektorí pisatelia ani výslovne nežiadali.
O to viac si potom vážime
opaèný prístup, aký zvolil napríklad riadite¾ bratislavského
OO PZ Ružinov západ mjr.
Mgr. Róbert Pevný, ktorý nám
uviedol, že štátny zdravotný dozor bol na kontrole ich objektu
už v máji 2010 a zistil ve¾ké
množstvo závažných nedostatkov, ktoré sa prejavujú o. i.
zvýšenou chorobnosou policajtov. O nápravu stavu žiadal
KR PZ, prípis skonèil na stole
úradníkov centra podpory… a
stále niè. Preto sa rozhodol
obráti sa na redakciu. Podobne
si vážime kriminalistického
technika z Banskej Bystrice,
ktorý aj v mene ostatných kolegov z celého Slovenska upozoròuje na nedostatky a problémy
v ochrane zdravia policajtov,
zaradených na tejto funkcii – a
najmä navrhuje ïalší postup.
Tým chceme poveda, že
mlèanie nie je vždy zlatom. Niekedy je pre nás samých najhorším zlom.
Peter Ondera

3

AUGUST 2013

Komu prekážajú policajti ubytovaní v ubytovniach MV SR na Sklabinskej a Romanovej ulici?
Koncom roku 2012 a zaèiatkom tohto roku sa na vedenie
ZO OZP obrátili policajti, odborári so žiadosou o riešenie
situácie s ubytovòami na Sklabinskej a Romanovej ulici.
Nešlo o sažnosti smerované na kvalitu poskytovaného
ubytovania. Problém bol v tom, že vedenie týchto dvoch
ubytovacích zariadení sa snažilo a musím podotknú, že i
naïalej vyvíja snahu, zbavi sa ubytovaných policajtov,
ktorí nepracujú v zložkách polície, pod správou ktorých
predmetné ubytovne sú.
V prvom prípade správu ubytovne na Sklabinskej ulici vykonáva Akadémia PZ a v druhom prípade ÚOUÈ a DM. Ubytovaným
príslušníkom PZ hrozilo, že
poskytovate¾ ubytovania s nimi
nepodpíše zmluvy o ubytovaní na
ïalšie obdobie a zo dòa na deò
tak budú nútení h¾ada si nové
ubytovanie, predovšetkým na
ubytovni MV SR na Saratovskej
ul. alebo v Gaštanovom hájiku.
O èo v týchto prípadoch išlo?
Ubytovaní policajti na Sklabinskej ulici boli vyzvaní, aby si v
stanovenej lehote našli nové ubytovanie, pretože poskytovate¾
/APZ/ bude ubytováva už iba žiakov a zamestnancov Akadémie
PZ. Odbory v tejto súvislosti riešili

otázku podpísania nových ubytovacích zmlúv, keïže predošlá
zmluva bola uzatvorená na dobu
urèitú. V podstate ide o to, že nový správca ubytovne Èajka nemá
problém s ubytovaním policajtov
aj z iných útvarov, avšak len za
plnú kalkulovanú sumu na lôžko,
t.j. 3,10 /deò. Zamestnanci APZ +
príslušníci PZ zaradení na APZ
platia pôvodnú sumu v zmysle
nariadenia MV SR è. 53/1994, t.j.
0,33 na lôžko/deò. Zo dòa na deò
sa platby za ubytovanie zvýšili z
10,– (1 lôžko –0,33 x poèet dní v
mesiaci – cca 10 + dodanenie)
na 100,– (1 lôžko–3,10 ) mesaène a tu niekde je koreò nášho
problému.
Poskytovate¾ ubytovania sa

riadi Nariadením MV SR è.
53/1994, v ktorom sú uvedené
podmienky za akých sa ubytovanie poskytuje, avšak policajti a
zamestnanci MV SR mimo zamestnancov, hoci metodické usmernenie Sekcie personálnych a
sociálnych èinností MV SR o
Postupe pri vysporiadaní zrážky a
nepeòažného príjmu za poskytnuté ubytovanie v ubytovacích
zariadeniach rezortu MV SR –
usmernenie hovorí jasnou reèou.
Predmetné usmernenie
postupu bolo Sekciou zaslané i na Ekonomické
oddelenie kvestorátu Akadémie PZ v Bratislave, preto
postup, aký kvestorát tejto inštitúcie zvolil, aby sa tak zbavil
nechcených policajtov je šokujúci, keïže v predchádzajúcom roku 2012 sa postupovalo v zmysle
usmernenia a ubytovaným boli
vykonávané zrážky zo mzdy v
rámci dodanenia nepeòažného
príjmu. Na mieste sa vynárajú
otázky: Kto ponesie zodpovednos za stav, aký na ubytovni APZ panuje? Kto nahradí
majetkovú ujmu policajtom,

ktorí platia plnú sumu za ubytovanie? Kto vypracováva a
schva¾uje nákladový list, ku
ktorému sa ubytovaní v ubytovni APZ nemôžu dosta, hoci
pod¾a neho majú vypoèítanú
výšku poplatku za ubytovanie?
Podobná situácia nastala i na
ubytovni na Romanovej ulici, kde
sa ubytovaní dozvedeli, že poskytovate¾ bude v ïalšom období
ubytováva výhradne príslušníkov
PZ a zamestnancov útvarov
Prezídia PZ. Táto sa upokojila až po protestoch policajtov neslúžiacich na
útvaroch Prezídia PZ.
Avšak obdobná situácia
sa odohrala s nákladmi na
ubytovanie,
spracovaním
a
schválením nákladového listu,
kde sa náklady na ubytovanie z
roku na rok zvýšili o viac ako 100
percent.
¼udia sa oprávnene pýtajú,
ako je možné, že mesaèné náklady na ubytovanie v nižšom
štandarde, aký ubytovne MV
SR poskytujú, sú takmer rovnaké, ako náklady na 3 izbový
byt v Bratislavskej Petržalke?
Tu je príklad – ubytovòa Ro-

manova, jedna bunka so 4 ubytovanými a príslušenstvom o rozlohe cca 50m2 vychádza pod¾a
prepoètu na sumu 600,– mesaène. Tieto prepoèty sú však
nepresné, pretože ani tu sa nemôžu ubytovaní policajti dopracova k nákladovému listu, na poklade ktorého je vypoèítaná cena
za ubytovanie. Policajti vychádzali zo zrážky za nepeòažný
príjem, ktorú mali vykonanú zo
služobného príjmu, prièom táto
dosiahla takmer 100 % oproti roku predchádzajúcemu, hoci cena
za lôžko a noc ostala pre nich
nezmenená.
Rovnaké prekvapenie èakalo i
na ubytovaných na Saratovskej
ul., ktorých èakalo ešte jedno nemilé prekvapenie v podobe zatopených priestorov izieb a spojovacích chodieb spodnou vodou v
èase záplav.
A tu, na konci tohto èlánku sa
vrátim naspä na zaèiatok, komu
prekážajú policajti ubytovaní v
ubytovniach MV SR na Sklabinskej a Romanovej ul.?
Za všetkých postihnutých
Marcel Paška, predseda ZO
OZP v SR

Šokujúce zistenia: asi 70 % objektov MV SR nespåòa podmienky BOZP, 90 % nemá súhlas na prevádzku

Zaène si MV SR koneène cti zákon?
Júnová celoslovenská pracovná porada k problematike
BOZP otvorila rozsiahlu diskusiu o reálnom stave tejto
problematiky v našom rezorte a priniesla priam šokujúce
zistenia, keï na porade riadite¾ka odboru zdravotníctva
MV SR MUDr. Mária Gvozdjaková napríklad uviedla, že asi
70% objektov v rezorte nespåòa podmienky všeobecne záväzných právnych predpisov z h¾adiska zaisovania BOZP
a ochrany pred požiarmi.
Redakcia sa v následnej diskusii s hlavnou hygienièkou MV
SR MUDr. Valériou Mišekovou
dozvedela aj ïalšie šokujúce
skutoènosti, ktoré tu síce driemali, naplno však vyšli na povrch až
v súvislosti so spustením procesov realizácie programu ESO a
rozbehom èinnosti centier podpory. Ukázalo sa, že až 90 percent
objektov v správe MV SR nemá
súhlas na zaèatie prevádzky, pretože to „akosi“ v minulosti nikoho
nezaujímalo a teraz, keï sa v rezorte v programe ESO zaèal
ve¾mi výrazný pohyb ¾udí a zmien
úèelu i správcov objektov, tieto
okolnosti vyplávali na povrch. O
to je zaujímavejšie, keï napríklad
štátny zdravotný dozor chce vyda zákaz prevádzky v nejakom
objekte, tak vlastne by ani nemohol, lebo objekt nikdy súhlas na
prevádzku nedostal?! Absurdné,
ale reálne.
Ve¾ké pohyby
Hlavná hygienièka MV SR
nám potvrdila, že táto prax v rezorte pretrváva, ¾udia sa sahujú
hore – dole, objekty menia svoj
úèel a prerábajú sa neraz za pochodu, vymieòajú sa tabu¾ky s
názvom inštitúcie na dverách èi
stenách, ale zabúda sa na podstatu. Zákon è. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia jednoznaène za-

väzuje vlastníka vyžiada si súhlas na zaèatie prevádzky. Väèšina správcov našich objektov a
budúcich užívate¾ov túto zákonnú
povinnos jednoducho odignoruje. „Nie sme tu na sankcionovanie, náš hlavný cie¾ je chráni
zdravie zamestnancov,“ uviedla
hlavná hygienièka, „sme tu na to,
aby sme pomáhali. Keï ¾udí
presahujú bez nášho súhlasu do
priestorov, ktoré absolútne nevyhovujú, je ažké už potom nieèo
robi, zákazy niè neriešia,“ zdôraznila. Opätovne preto prízvukovala, aby správcovia objektov túto povinnos v záujme vlastných
zamestnancov nezanedbávali,
ale vopred, už pri zámere konzultovali podmienky, za akých budú
môc objekt prevádzkova a za
akých dostanú súhlas na prevádzku. „Teraz je situácia ešte
horšia, ko¾kokrát ani nevieme, že
nám vznikajú nové pracoviská,
nikto nám to neoznámi,“ ponosovala sa nám. Pod¾a nej je hlavný
dôvod v tom, že centrá podpory
nemajú vyjasnené vzahy a kompetencie s inými inštitúciami v rezorte, najmä s pôvodnými organizáciami s právnou subjektivitou,
vzniká tak viacko¾ajnos a neriešia sa problémy, ktoré sú naozaj
vážne.
Uviedla ako klasický príklad
policajnú ubytovòu na Sara-

tovskej ulici v Bratislave, kde dosia¾ nikto nevie, èo s òou bude
ïalej. A poznamenala, že napriek
stavu, v akom ubytovòa je, správca ubytovne nedávno požiadal o
súhlas na zvýšenie kapacity ubytovaných… Rovnako neakceptovate¾ná je pod¾a hygienikov napríklad situácia na pracovisku
cudzineckej polícii v bratislavskej
Petržalke (Hrobákova ul.), ktoré
by charakterom svojej èinnosti
malo by dôstojnou bránou pre
vstup do Slovenskej republiky, v
skutoènosti však cudzincov musí
presvedèi o opaku. Nehovoriac o
tom, že v takýchto podmienkach
musia pracova naši zamestnanci. Riešenie „problému Hrobákova“ je tiež v nedoh¾adne, o
postupe v zámere využi vojenské priestory vo Vajnoroch nevedia niè ani hygienici, nie ešte zamestnanci, ktorí sa stále nádejajú
na zmeny k lepšiemu.
Keïže sme viazaní medzinárodnými záväzkami, v periodických intervaloch pod prísnym
doh¾adom Únie aj tohto roku prebieha plošná hygienická kontrola
stavu ciel policajného zaistenia
na celom Slovensku. „Ak to takto
pôjde ïalej, niektoré CPZ–ky budú napokon krajšie ako kancelárie pre policajtov,“ poznamenala
sarkasticky.
Možnosti úspor
Napriek tomu súèasné dianie
vidí v nieèom aj optimisticky.
Napríklad v súvislosti s prechodom obvodných úradov pod krídla MV SR riešil odbor aj otázku
„unifikovanej“ výbavy povinných
lekárnièiek na pracoviskách. Ako
to už býva, ich stav a najmä výbava zodpovedala pravidlu „každý pes iná ves“. „Požiadavky, ktoré nám chodili, boli èasto až

neuverite¾né, niektoré zložky tam
napríklad chceli ma aj lieky, ktoré sa vydávajú len na lekársky
predpis,“ spomenula MUDr. Mišeková, „realizácia by bola neuverite¾ne drahá. Navrhli sme preto
urèitú univerzálnu výbavu lekárnièiek, èím sa usporia v našom rezorte aj pre štátny rozpoèet ve¾ké
sumy, v tom tiež vidím prínos procesu, ktorý prebieha,“ pripomenula a zdôraznila užitoènos praxe
„jednej strechy“. Opä klasická
ukážka: úroveò hygienickej ochrany našich kriminalistických
technikov. Pre túto vysoko rizikovú policajnú profesiu hygienici už

pred nieko¾kými rokmi urobili univerzálny model ochrany najmä
pred biologickými rizikami vo
forme odporúèaní, v praxi sa však
nerealizoval, každý kraj rozhodoval samostatne pod¾a svojich priorít a tak je celková úroveò ich
ochrany stále ve¾mi nízka, konštatovala hlavná hygienièka. Nemala pritom poznatky, že by sa
niekto o situáciu a možnosti zlepšenia podmienok pre kriminalistických technikov zaujímal z pozície centra – napr. z PPZ. Azda sa
teraz ¾ady pohnú…
Peter Ondera

Anketa redakcie mesaèníka POLÍCIA

l Aké sú vaše skúsenosti s prácou centier podpory?
Touto formou vyhlasujeme redakènú ANKETU na otázku v titulku. Vaše príspevky do najbližšieho vydania POLÍCIE oèakávame
do 10. septembra na redakèných mailových adresách alebo poštou na kontaktoch, uvedených v tiráži nášho mesaèníka.
V prípade výslovnej požiadavky vieme zaruèi anonymitu pisate¾ov.
Redakcia

Zlyhanie
Pri návšteve cudzineckej polície v Bratislave, ktorá je na vybavovanie žiadostí otvorená len dva
a pol dòa, máte dve možnosti.
Buï prís ve¾mi skoro ráno, ideálne medzi pol piatou a pol šiestou,
èaka dve–tri hodiny v zime alebo
mraze v rade vonku a nejaký èas
v èakárni, ale nestrati celý deò.
Alebo si zobra dovolenku, prís
na pol ôsmu, keï sa zaèínajú
úradné hodiny a dúfa, že do
obeda budete vybavený (v na-

šom prípade sa tak nestalo). My
sme zvolili druhú možnos. Na
lístku je èíslo 94 – spolu s desiatkami iných èakate¾ov strávime
nieko¾ko hodín v ošumelej èakárni so špinavými stenami a rozmermi asi 7x7 metrov, nedostatoèným poètom sedadiel, so špinavými záchodmi bez mydla,
toaletného papiera a sušièa rúk
ale s jedom na potkany, v mieste, ktoré úplne zlyhalo a to rozhodne nie kvôli jeho multikultúrnosti.
(blog.sme, 18.4.2013)
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Policajt tiež nesie zodpovednos za svoje zdravie

Pitný režim upraví interný predpis pre všetkých zamestnancov
V horúcich týždòoch tohto roka vystúpila do popredia
otázka pitného režimu zamestnancov aj v našom rezorte.
A ako to už chodí, objavili sa mnohé nejasnosti pri praktickej aplikácii zákonných ustanovení, ktoré sa dotýkajú
tejto problematiky. Preto aj vedúca úradu MV SR už 23. júla vydala usmernenie k opatreniam na ochranu zdravia pri
záaži teplom. Aj o tejto téme sa redakcia POLÍCIA rozprávala s plk. MUDr. Máriou Gvozdjakovou, riadite¾kou odboru zdravotníctva Sekcie personálnych a sociálnych èinností MV SR.
l Pani riadite¾ka, k 1. júlu
2013 nadobudla úèinnos novela zákona o BOZP, ktorá sa
dotkla aj tejto oblasti. V èom je
pre nás dôležitá?
V predchádzajúcej norme nebolo taxatívne vymedzené, že zamestnávate¾ musí túto problematiku upravi internou normou. V
zmysle novely sme zaèali pracova na návrhu nariadenia ministra
vnútra o zabezpeèení pitného režimu pre všetkých zamestnancov
rezortu. Nariadenie sa opiera aj o
ïalšie zákonné úpravy najmä z
produkcie ministerstva zdravotníctva, je to predovšetkým Vyhláška MZ SR è. 544/2007 Z.z. o
podrobnostiach o ochrane zdravia pred záažou teplom a chladom pri práci. Problém je v tom,
že ani v podmienkach MV SR neriešili túto problematiku jednotne
všetky jeho zložky, ale viac–menej každá po svojom a podobné
je to aj po vzniku centier podpory, keïže nie všetky zložky sú
pod centrá zaèlenené. Samozrejme, zamestnanci majú
rôzne pracovné podmienky, na-

riadenie teda musí postihnú tieto
rozdielnosti tak, aby sa na
každom pracovisku dali prija
efektívne opatrenia. Je predsa
rozdiel medzi situáciou úradníka,
ktorý pracuje v budove s rozvodom pitnej vody, a celkom v inej
je policajt, ktorý slúži hodiny na
slnku trebárs na dia¾nici bez prístupu k pitnej vode. V každom
prípade však plnú zodpovednos
nesie nadriadený a tieto opatrenia musí financova zamestnávate¾. Pripomeniem ešte, že nariadenie, tak ako spomenutá vyhláška, rieši aj ochranu pred chladom
z h¾adiska pitného režimu.
l Otázka kontroly?
Profesionálnych zamestnancov BOZP naozaj nemáme to¾ko,
aby vykonávali priebežnú efektívnu kontrolu dodržiavania zákonných ustanovení v praxi, ve¾a v
tomto môžu by nápomocné práve odbory. Koniec koncov, nejde
o novú problematiku, skôr vystupuje do popredia miera zodpovednosti nadriadených, aby na
¾udí mysleli – napríklad na policajtov pri ve¾kých hromadných po-

dujatiach, kde sú policajti navelení na dlhé hodiny bez možnosti
„odskoèi si“ trebárs do bufetu.
l V praxi sa však vedú
diskusie o formách: policajti si
napríklad ažkajú, že f¾aša s minerálkou, ktorá je dlhé hodiny
v kufri auta, sa nedá pi. Iní by
uprednostnili stravovacie poukážky, aby si nápoje mohli zabezpeèi sami, ïalší sa dožadujú tzv. nápojových poukážok…

Spôsoby sú naozaj rôzne,
podstatné je, aby vždy vyhral
zdravý rozum, pretože zodpovednos síce nesie zamestnávate¾, rovnako je však aj zamestnanec povinný chráni si zdravie,
pretože len zdravý policajt môže
vykonáva štátnu službu a každému èloveku by mal by vlastný aj
pud sebazáchovy. Aj v podmienkach nášho rezortu je jedným z limitov, že aj v prípade pitného režimu nemôže ís o peòažné plnenie – peòažné plnenie podlieha

dani z príjmu. Na druhej strane, je
jasné, že pešej hliadke sa popri
iných služobných veciach zle nosí na tele aj dvojlitrová f¾aša s minerálkou. Samozrejme, legislatíva
rieši aj podmienky skladovania
ochranných nápojov a ïalšie súvislosti. Viem si napríklad predstavi, že aspoò každé policajné
auto pre hliadkovú službu by bolo už v základnej výbave pri nákupe auta vybavené autochladnièkou za pár euro. Pripomeniem,
že návrh nariadenia, ktorý vzniká
v našej dielni, konzultujeme aj s
predstavite¾mi OZP ešte pred pripomienkovým konaním.
l POLÍCIA sa v predchádzajúcich èíslach intenzívne venovala problematike BOZP. Aj na
porade, ktorú ste nedávno zorganizovali, sa ukázalo, že situácia v tejto oblasti je v našom rezorte skôr kritická, ako
vzorová. Pritom náš rezort
prudko naberá zamestnancov,
je najvyšší èas urobi aj v tomto poriadok.
Áno, na spomenutej porade
sme tieto problémy definovali a
pracujeme na riešeniach, otázne
je napríklad organizaèné zaèlenenie inšpekcie práce, keï ju riešia
vlastne len dvaja pracovníci zaradení na oddelení verejného zdravotníctva odboru zdravotníctva.
Pritom ide o rozsiahlu agendu,
ktorá má široký záber cez celý rezort, je to otázka osobných
ochranných pracovných pomôcok, evidencie pracovných úrazov a chorôb z povolania a mnohých ïalších problematík, svoje

úlohy tu majú aj ïalšie útvary,
napríklad pracovná zdravotná
služba, odborníci z oblasti ochrany životného prostredia a mnohé
ïalšie.
l Vážnou témou je vakcinácia policajtov…
Nie je tajomstvom, že zápasíme s nedostatkom finanèných
prostriedkov aj pre túto oblas.
Rozbehli sme zásadný projekt v
tom, že kompletnou vakcináciou
prechádzajú všetci prijatí policajti
v rámci štúdia na SOŠ PZ. Tento
model sa nám ve¾mi osvedèuje.
Èo sa týka dlhšie slúžiacich policajtov, pri vakcinácii sa postupuje
v súlade so znením vyhlášky MZ
SR è. 585/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisov, ktorá v § 8
hovorí o povinnom oèkovaní
osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpeèenstvu vybraných nákaz. Takpovediac administratívny problém je
v tom, že najmä pri prechodoch z
jednej zložky vznikajú problémy v
evidencii, policajt si napríklad nepamätá, èi bol alebo nebol zaoèkovaný a keï sa o tom nenájde
záznam v jeho zdravotnej dokumentácii, vznikajú dohady. Mnoho policajtov ani nevie, èi by mali
alebo nemali by oèkovaní, staèí
sa však obráti predovšetkým na
svojho zmluvného lekára. Ak má
aj nadriadený nejasnosti, môže
sa obráti na regionálneho hygienika alebo na pracovnú zdravotnú službu. V zásade majú by
oèkovaní všetci, ktorí sú pri výkone štátnej služby vystavení zvý(Pokračovanie na str. 8)

Inšpektori BOZP navštívili ïalšie policajné pracoviská

Niekde chýbajú (najmä) peniaze, inde by staèilo viac pozornosti a záujmu nadriadených
V poslednom období odboroví inšpektori BOZP Ladislav
Graèík a O¾ga Nováková urobili ïalšie kontroly na pracoviskách PZ. Prinášame èas ich postrehov, ako sú zapísané v protokoloch.
V hlavnom objekte trnavského
KR PZ sa v protokole objavil zápis o potrebe vymeni okná, ktoré
už pre vek a schátranos rámov
neplnia svoj úèel, keïže v lete
prepúšajú horúci vzduch a v zime zasa ¾adový. Na 1. poschodí
inšpektori našli v dámskom WC
uvo¾nené kachlièky, do zápisu
išla požiadavka na opravu.
Trnava: horor na A. Žarnova
Ove¾a horšie dopadla júnová
kontrola na trnavskom pracovisku
ÚJKP na ulici A. Žarnova, ve¾a
napovedia fotografie. Objekt je
naozaj v dezolátnom stave a ¾udí,
ktorí ho musia navštívi alebo v
òom dokonca roky pracova,
možno len po¾utova. Citujme:
l V objekte je poškodená podlahová krytina.
l Na objekte sú nielen nevyhovujúce okná, ale aj porozbíjané, v ktorých sa nosia a hynú holuby. Vzduch je tu nedýchate¾ný.
l Kovová konštrukcia balkónov je skorodovaná a hrozí zrútenie.
l Posilòovòa je v nevyhovujú-

cich suterénnych splesnivených
priestoroch. Pred posilòovòou nie
je dostatoèné osvetlenie.
l Archív sa nachádza v miestnosti do ktorej premoká cez strechu. Voda preteká popri elektric-

kom vedení do lustra visiaceho
svietidla. Zamestnanci zo strachu
o svoj život a zdravie svietidlo
radšej nepoužívajú.
l Steny archívnej miestnosti,

koberec pod regálmi i samotné
písomnosti sú napadnuté plesòou. Celý priestor je zamorený
spórmi a je nebezpeèné nielen
pracova s materiálom tu uloženým, ale i samotný pohyb bez
rúšky a rukavíc je v òom zdraviu
i životu škodlivý. Hrozí vznik chorôb z povolania. Je nevyhnutné
priestor dezinfikova, opravi a
natrie hygienickým náterom. Z
hygienického a život ohrozujúceho dôvodu nie je vyhovujúci pre
výkon akejko¾vek èinnosti. Je v
dezolátnom stave.
l V objekte je sprchovací priestor poškodený, so splesnutou
omietkou.
l Kancelárie OKP sú nedostatoène osvetlené, svietidlá sú bez
krytov. Na zemi je položený silne
zneèistený zvlnený a roztrhaný
koberec, ktorý má nahradi podlahovú krytinu na betónovom podklade.
l Priestory sú nevetrate¾né. Z
vonkajšej strany je budova obrastená stromami a kríkmi, ktorých
konáre prerastajú až do kancelárie. Nedostatoènou starostlivosou o uvedený porast sa nielen
zabraòuje prúdeniu vzduchu (cez
zhnité rámy okien), ale nièia i fasádu pamiatkovo chráneného objektu.

l Policajti slúžiaci v zadnej
èasti objektu (vchod zo dvora) sú
bez pitnej vody. Na pitie používa-

jú vodu úžitkovú. Zamestnávate¾
je zo zákona povinný postara sa
na pracovisku o pitný režim svojich zamestnancov.
To¾ko zo záznamu. Èlenovia
komisie sa zhodli na struènom
závere: objekt by sa už nemal
používa, je zrelý na komplexnú
rekonštrukciu. Na ahu je KR PZ.
Hanba v strede mesta
Ïalšie kroky našich inšpektorov viedli na odbor sociálneho zabezpeèenia, ktorý sídli v našom
ve¾kom, pamiatkovo chránenom

objekte v najlukratívnejšej èasti
Bratislavy na rohu Gundulièovej a
Štefánikovej ulice. Žia¾, stav budovy v našej správe vôbec nezodpovedá atraktívnosti polohy,
pomaly, ale už ve¾mi vidite¾ne sa
rozpadáva, z omietky a zo strechy odpadávajú kusy omietky,
ktoré sú schopné smrte¾ne zrani
chodcov na tejto frekventovanej
komunikácii. Situácia sa tu „riešila“ natiahnutím tenkého ochranného pletiva, z vykonanej kontroly je však zrejmé, že v prípade
tohto objektu sa treba èo najskôr
rozhodnú, èo s ním ïalej, pretože v dezolátnom stave je celá infraštruktúra objektu, praskajú stúpaèky, kanalizácia, svetlíky sú zanesené trusom holubov.
Stav svetlíkov je ve¾kým problémom aj na susednom OO PZ
Staré Mesto – západ na Lermontovovej ulici, kde zápach zo svetlíkov zanesených holubacími pozostatkami, trusom a zdochlinami
iných zvierat spolu s plesnivými
suterénmi nièí všetky ostatné dojmy a je nebezpeèím pre zdravie
všetkých zamestnancov v objekte
i pre jeho návštevníkov.
Sadnite si?
Komisia zavítala aj na OO PZ
v Holíèi. Tiež sa im naskytol ne(Pokračovanie na str. 8)
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Na èo je vlastne hygienická kontrola, keï sa po nej niè nezmení?

Postrehy z jedného obvodného oddelenia…
Riadite¾ OO PZ Ružinov – západ nám poslal do redakcie
list, ktorý adresoval ešte v marci na KR PZ Bratislava a
vie, že list bol postúpený na centrum podpory. Riadite¾
upozoròuje na fakt, že hoci štátny zdravotný dozor už v
roku 2010 vykonal v objekte hygienickú kontrolu a zadokumentoval množstvo aj ve¾mi závažných nedostatkov,
ktoré spôsobujú zvýšenú chorobnos príslušníkov OO
PZ, kompetentné orgány dosia¾ pre skvalitnenie pracovných podmienok policajtov na tomto obvodnom oddelení PZ neurobili prakticky niè, alebo len ve¾mi málo.
Svedèí o tom aj pripojená fotodokumentácia.
Z listu vyberáme:
S poukazom na § 48 odst.3
písm.c) zák.NR SR è.73/1998
Vám oznamujem, že v budove
Obvodného oddelenia Ružinov
západ v Bratislave na Mojmírovej
ul.è.20 dochádza k saženému
výkonu služby policajtov Obvodného oddelenia Ružinov západ a
poškodeniu zdravia policajtov.
Dòa 19.5.2010 bol na tunajšom OO PZ vykonaný výkon
štátneho zdravotného dozoru vedúcim hygienikom MV SR. Dôvodom hygienickej kontroly boli príèiny zvýšenej a opakovanej chorobnosti u policajtov na ochorenia
dýchacích ciest a následne zisti
aktuálny stav priestorov budovy
OO PZ Ružinov – Západ a preveri dodržiavanie hygienických požiadaviek v zmysle ustanovení
zákona è. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Pri uvedenej kontrole kontrolný orgán zistil nasledovné nedostatky:
1. na povale budovy prítomnos holubov a holubieho trusu.
2. budova je minimálne osvetlená denným svetlom, pretože
zvonku je zatienená stromami, èo
vyžaduje neustále používanie
umelého osvetlenia – žiarivkami.
3. V celej budove nie je zabezpeèené dostatoèné umelé osvetlenie

denia kapacitne nevyhovujú, keïže pod¾a NV è. 391/2006 Z.z. má
by na pracovisku 1 záchodová
misa na 10 žien a 1 na 10 mužov.
6. v každom sociálno–hygienickom zariadení sú mriežky, kto-

4. pod¾a nariadenia vlády è.
391/2006 Z.z. o minimálnych

4. Všetky miestnosti vybavi
vyhovujúcim nábytkom.
Termín: september 2010
5. Zabezpeèi šatne pre každého zamestnanca OO PZ.
Termín: september 2010
6. Zrekonštruova kúrenie v
celej budove.
Termín: september 2010
7. Zabezpeèi vyhovujúce
osvetlenie v celej budove, vymeni kryty na žiarivkách.
Termín: september 2010
8. Vymeni okná, zabezpeèi
sieky, žalúzie a natrie hrdzavé
mreže z vonkajšej strany okien.
Termín: r. 2011
9. Dôkladne prema¾ova priestory protiplesòovými nátermi.
Termín: po oprave strechy

bezpeènostných
a
zdravotných
požiadavkách na pracovisko, pre jedného zamestnanca má by na
pracovisku vo¾ná podlahová plocha najmenej 2 m2 okrem zariadení a spojovacej cesty. Na pracoviskách má na jedného zamestnanca pripadnú najmenej
12 m3 vzdušného priestoru pri
práci vykonávanej v sede. Toto
nespåòala takmer žiadna miestnos ani kancelária, vzh¾adom na
prekroèenú kapacitu osôb.
5. sociálno–hygienické zaria-

ré majú slúži na odvetrávanie,
keïže ich vývody smerujú na povalu, no v tomto prípade, najmä
kvôli spomínaným nedostatkom
(poškodená strecha, vlhkos, holubí trus a i.) má ich funkcia negatívne dopady na zdravie.
7. Vykurovanie nie je zabezpeèené, radiátory nie sú funkèné,

Práca kriminalistických technikov je vysoko riziková
V novinách POLÍCIA som si
všimol èlánok o bezpeènosti práce v polícii. Neviem, èi máte vedomos aj o žalostnej situácii
pracovísk a vybavenosti kriminalistických technikov preto len
struène naèrtnem celú situáciu.
Práca kriminalistických technikov bola pred rokmi posúdená
ako èinnos súvisiaca s biologickými faktormi pod¾a Nariadenia
vlády è. 338/2006 Z.z. o ochrane
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci /dnes N V
SR 83/2013/ a boli zaradení do
3. kategórie zvýšenej miery rizika. Z tohto dôvodu ich èinnos
podlieha prevádzkovému poriadku, technici musia ma osvedèenie pre prácu s biologickým materiálom a pracovisko
musí spåòa nároèné hygienické
normy. /pracovisko musí by
uvedené do prevádzky hygienikom a musí by schválený prevádzkový poriadok/ Z vlastnej
skúsenosti viem, že nie len v na-

8. Na oknách nie sú žalúzie,
ani sieky, navyše okná netesnia,
ale nie je zabezpeèené ani dostatoèné vetranie. Mreže z vonkajšej
strany okien sú hrdzavé.
9. Priestory objektu boli vyma-

šom kraji, ale aj na celom Slovensku pracoviská kriminalistických technikov z 90% tieto
podmienky nespåòajú.
Pracovníèka – regionálna hygienièka ma upozornila na túto
skutoènos s tým, že ak dôjde k

– Likvidácia biologicky kontaminovaného odpadu
– Èistenie biologicky kontaminovaných odevov
– Lacné jednorázové rukavice sa trhajú, nevhodné pre prácu krim. technikov
Vhodné situáciu rieši celorezortne.

nejakému problému a nieèo sa
nám stane, tak to bude na naše
triko a nikto nám neuzná chorobu z povolania, lebo porušujeme
/už len tým, že si plníme svoje
povinnosti/ bezpeènos pri práci.
Nedostatky:
– Pracoviská nezodpovedajú
hygienickým normám /samostatný vchod, aby nedošlo ku kontaminácii spoloèných priestorov
pre ostatných pracovníkov a
stránky, sušiarne biologického
materiálu, sprchy a pod./
– Absencia ochranných pracovných prostriedkov – ochranné pracovné odevy

npor. Mgr. Jozef HUDÁK
kriminalistický technik
KR PZ Banská Bystrica
Pozn. redakcie: Pisate¾ nám
poslal aj návrh prevádzkového
poriadku pre pracoviská kriminalistických technikov, ktorý spracoval spolu s regionálnou hygienièkou. Podnety sú ve¾mi zaujímavé a potrebné, k problému sa
vrátime v spolupráci s PPZ v samostatnom materiáli, v redakcii
uvítame poznatky a návrhy aj od
ïalších kriminalistických technikov.

¾ované v roku 2009,
a to na opakované
žiadosti kvôli výskytu plesní na
stenách viï. fotodokumentácia.
Nadmerná vlhkos je spôsobená
zatekaním zo strechy, ale aj tmou
a chladom. Z tohto dôvodu už
napr. v miestnosti è. 15 praská
omietka na stene. Najzávažnejším a preukázate¾ným
problémom sú však opakované
choroby dýchacích ciest u zamestnancov OO PZ.
Záver výkon štátneho zdravotného
dozoru
zo
dòa
19.5.2010:
Uvedené priestory nevyhovujú
požiadavkám zákona è. 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a
nariadenia vlády è. 391/2006 Z.z.
o minimálnych bezpeènostných a
zdravotných požiadavkách na
pracovisko.
Do doby získania nových priestorov je potrebné realizova tieto
opatrenia:
1. Vyèisti povalu a opravi
strechu.
Termín: ihneï
2. Zrekonštruova sociálno–hygienické zariadenia a kuchynky
tak, aby zodpovedali požiadavkám zákona è. 355/2007 Z.z.
Termín: september 2010
3. Zrekonštruova miestnos
pre upratovaèku pod¾a požiadaviek NV è. 391/2006 Z.z.
Termín: september 2010

Z uvedených opatrení daných
vedúcim hygienikom MV SR zo
dòa 19.5.2010
boli realizované
tieto:
1.
oprava
strechy,
resp.
doplnenie chýbajúcich škridiel
na streche
2. doplnené a
vymenené poškodené kryty na
žiarivkách
3. prema¾ované steny, kde sa
vyskytovali plesne
Chcem poukáza na skutoènos, že poèas celej existencie
tunajšieho oddelenia, od r.1994,
nedošlo k rekonštrukcii uvedeného objektu, resp. zlepšenia nielen
pracovných podmienok, ale aj
podmienok pre obèanov prichádzajúcich na tunajšie OO PZ
z rôznych príèin.
Nako¾ko budova je už staršia,
okná nepriliehajú, dochádza k situáciám, že v zimných mesiacoch
je v niektorých kanceláriách cca
17 stupòov Celzia, èo taktiež negatívne vplýva na zdravie pracovníkov.
Každodenne sa policajti tunajšieho OO PZ stretávajú s názormi obèanov, ktorí prídu do budovy OO PZ, že pracovisko je nedôstojné nielen pre prácu príslušníkov PZ, ale nedôstojné sú aj
priestory pre „stránky“. /ide o vestibul pri miestnosti pre predvedené osoby/
Ako je zrejmé z vyššie uvedených faktov, po opakovaných mojich žiadostiach a aj vykonaním
štátneho zdravotníckeho dozoru
neboli vykonané opatrenia na
predchádzanie a zabránenie
poškodzovaniu zdravia policajtov.
Na základe uvedených skutoèností žiadam v zmysle § 48
odst.1 a) vytvori také adekvátne
a zdravé pracovné podmienky
pre pracovníkov OO PZ Ružinov
západ OPP OR PZ v Bratislave
II, ktoré by boli v súlade s Nariadením vlády SR è.391/2006 Zb.
mjr. Mgr. Róbert Pevný,
riadite¾ OO PZ
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Etický základ práce manažéra: Motivova znamená da aspoò to¾ko, ko¾ko vezmeme

Podnetné myšlienky pre každého riadiaceho pracovníka
Manažér je vodcom istej organizácie. Vplyvom prevratných zmien nastal èas presvedèivého vedenia –
leadership – uplatòovanie osobného vplyvu, nie však moci. Manažér by nemal prikazova, ale svojim postojom, názormi vhodnou formou pristupova k získavaniu ¾udí pre
realizáciu, tvorbu inovácií.
Manažér ako vedúci tímu môže tvori a overova názory èlenov
daného tímu, pretože manažér i
ostatní zamestnanci sa vzájomne
potrebujú. Musia by motivovaní a
práve manažér – vedúca osobnos ich musí inšpirova. Zamestnanci musia by presvedèení, že nadriadený verí v
ich schopnosti, potom vynakladajú znaèné úsilie, aby si
zaslúžili dôveru, motiváciou sú
vedení k patriènému výkonu.
Veï predsa v každom tíme je
dos energie, schopnosti, tvorivosti a správni manažéri vedia,
ako ich využi a vies ich správnym smerom, aby pracovníci
dospeli k požadovaným zámerom.
To si vyžaduje podnikovú kultúru, ktorú tvoria:
n zodpovednos;
n rešpektovanie hodnôt: etika,
zdravie, bezpeènos, ekológia;
n zrozumite¾né vymedzenie
cie¾ov;
n uplatòovanie najvhodnejších
pracovných postupov k ich realizácii;
n tímová práca.
Musí sa tiež voli istý štýl vedenia, ktorý je v tímovej práci nevyhnutný, a to:
n
schopnos
porozumie
emoène podriadeným, vcíti sa do
ich vnútra, usmeròova ich;
n podporova neformálneho
vodcu presvedèivou komunikáciou;
n
osobné
kontakty
na
všetkých úrovniach;
n venova pozornos rozvoju
motivácie. (Bláha, Dytrt, 2003, s.
119)
Zamestnanci danej organizácie sa snažia o to, aby našli rovnováhu medzi prácou a osobným
životom, èo sa dá dosiahnu pomocou hot – deskingu, pružnej
pracovnej doby, využívania externistov, èiastoèných úväzkov, práce doma, práce cez telefón, študijného vo¾na, otvorených zmlúv
o vlastnom riadení „školských rokov“. Moderná spoloènos sa
správa k svojim zamestnancom ako k ¾udským bytostiam
a oni dávajú zo seba to najlepšie. (Heller, 2005, s. 25)
Kariérny postup
Organizácie poskytujú celé
spektrum rozvoja aj manažérom,
ktorí potom stúpajú po rebríèku
kariéry prirodzeným spôsobom;
každý manažér musí demonštrova svoju jedineènú hodnotu; musia si by vedomí nových trendov,
ktoré ovplyvòujú ich komunitu, trh
a ich vlastné zamestnanie a nájs
k¾úè k úspechu v danej organizácii, zachováva integritu verejného imidžu i dobrého mena.
Efektívny vedúci pracovník
sa sústreïuje na to, èím môže
prispie. Sleduje smer k cie¾om,

ktoré majú svoju realizáciu vo
vonkajšom prostredí. Kladie si
otázku: „Èím môžem prispie tak,
aby to významne ovplyvnilo výkonnos a výsledky inštitúcie, pre
ktorú pracujem?“ Dôraz kladie na
zodpovednos. (Drucker, 2008, s.
77)
Dynamika zmeny
Hoci väèšina zmien môže ma
na prvý poh¾ad ekonomický ráz,
všetky sú v podstate o ¾uïoch a
ich správaní, ktoré si vyžaduje
tiež zmenu. ¼udia by mali vedie, èo sa od nich oèakáva. Sú
to tieto faktory: znalosti, zruènosti, presvedèenie, prostredie a zámery. (Heller, 2005, s. 208)
Kombinácia týchto piatich
faktorov urèuje efektivitu. Zámer
vytvára prostredie. Prostredie zabezpeèuje „kultúru odmeny a
trestu“, ktorá urèuje motiváciu zamestnancov. Vhodné je použi citovanie: „I keby sme nechceli v
snahe ovplyvni druhých, vždy
vychádzame z toho, èo motivuje nás. Ak pochopíme v èom sa
iní ¾udia od nás líšia, zistíme,
kde ubra a èo prida. Pokia¾ k
tomu ponúkneme ešte úprimné
presvedèenie, že druhý má prá-

vo sa od nás líši, naše pôsobenie bude nielen správne v
obsahu, ale i vierohodné formou“. (Plamínek, 2010, s. 13)
Motivácia
Motivácia je mohutný pozitívny
potenciál. Motivova znamená
nielen bra, ale tiež dáva. Je to
vlastne proces, pri ktorom sa ponúka èloveku uspokojenie jeho
potrieb, od ktorého však nieèo
potrebujeme. Motivácia je istý
druh záujmu o druhých, chápa
¾udí, rozumie im; je to teda
záujem o druhých, záujem o
postoje, ktoré prechovávame k
¾uïom a je založený na hodnotách, ktorým veríme. Motivácia
ako práca má celý okruh alternatív.
Motivova znamená da aspoò
to¾ko, ko¾ko vezmeme. Motivova
znamená pozna základné motivaèné faktory a vedie ich individuálne využíva. Hlavný dôraz sa
zvyèajne kladie na hmotnú zainteresovanos finanènú, materiálnu, ale aj na odmeny a výho-

dy. Jednoznaèné chápanie motivácie, ktoré je založené iba na
hmotných stimuloch, jednoznaène neplatí. Významným zdrojom
motivácie pre mnohých ¾udí je
samotná práca, ktorá im prináša uspokojenie, a preto u takýchto zamestnancov sa oplatí
manažérom podporova záujem o prácu, vytvára príjemnú
atmosféru, správne delegova

tejto súvislosti treba uvies tri zákonitosti, a to:
Prvý zákon: S poctivosou
najïalej zájdeš. Bez poctivosti to
ide èasto rýchlejšie.
Druhý zákon: ¼stiví sú úspešnejší než poctiví, pokia¾ je dostatok hlúpych.
Tretí zákon: Vitalita spoloènosti rastie so vzdelaním ¾udí.
Prvý zákon sa zaoberá mani-

úlohy, diskutova o pracovných i osobných cie¾och a vôbec dostatoène komunikova;
v organizácii sa predpokladá
informaèná otvorenos a komunikaèná ústretovos.
Významnú rolu hrá nezávislos
a samostatnos. To, èo najviac
priahuje, je zdolávanie prekážok
a prijímanie výziev. Objavovatelia
h¾adajú, èo je nové, teda h¾adajú

puláciou, násilím, ktoré sú nepríjemné, ale èasto úspešnejšie než
motivácie – aspoò krátkodobo.
Manipulátor, násilník musí neprestajne vymýš¾a stále nové úskoky a podvody.
Druhý zákon vychádza z
poznania i z výsledkov matematického modelovania správania
zložitých systémov; vývoj spoloènosti by mal vynucova slušnos a poctivos.
Tretí zákon vychádza zo slova
vitalita, oznaèuje stav, (kedy èlovek, skupina, rodina, firma, obec,
štát, inštitúcia, ¾udstvo) je úspešný – dosiahne to, èo dosiahnu
mal a zároveò jeho súèasné
úspechy neobmedzujú možnosti
ïalšieho rastu, úspechov. (Plamínek, 2010, s. 124)
Komunikácia
V každej oblasti manažmentu
má mimoriadne miesto efektívna
komunikácia. Dôležitú rolu zohráva aj pravidelné prehodnocovanie situácie a kontrola toho, èi riešenie funguje; nepostrádate¾né je
aj monitorovanie výsledkov svojej
realizácie. Treba prehodnoti aj
výsledky a zisti, aké z toho plynú
pouèenia. Zistenia zapracova do
ïalších budúcich plánov a snaži
sa tak o ïalšie zlepšenie. Rozprávanie a naèúvanie sú základnými formami komunikácie. Ak
chceme svoje komunikaèné
schopnosti zlepši, musíme zdokonali obe uvedené znalosti.
Rozhovory musia vies k urèitým
výsledkom, musia by cielene
riadené, musí by vyjasnený cie¾
rozhovoru. Treba naèúva aktívne, pretože touto cestou je ponúknutý priestor pre patrièné
vysvetlenie, ale tiež sa akceptuje
iný spôsob poh¾adu.
Ak manažér má silnú stránku a ¾ahko sa dokáže vcíti do
ostatných, potom je preòho
¾ahšie vyjadri pochopenie akceptova iné uhly poh¾adu,
predchádza sporom tým, že
manažér zdôrazní prijatie ich
poh¾adu na vec.

výzvy, hodí sa pre nich vo¾nos v
spôsobe, ako prácu vykonajú a
kontroly by mali by len nevyhnutne nutné. Zlaïovatelia sú
relatívne zmiernení s vecnou nespravodlivosou, vedia, že je súèasou seba, dokážu sa s òou vyrovna. Usmeròovatelia majú potrebu uplatòova vplyv na ostatných ¾udí vo vzahu nadriadený –
usmeròovate¾ k urèitým potiažam.
Vytvorí sa situácia, kedy sú všetci
na òom závislí. Bolo by možné
vymenúva ešte ïalšie motivaèné
typy a tiež poukáza na vplyv motivaèného prostredia, priestor presahovania seba samého – dobrý
vzah k sebe samému, dobrý
vzah k druhým, spontánna otvorenos svetu, spontánne sebapresadenie a tiež vplyv aktuálnej situácie. Ovplyvòovanie iných ¾udí
má výrazný etický aspekt. Nielen
v ¾udskej spoloènosti a spoloèenských vedách, ale i v prírode
a prírodných vedách platí akýsi
univerzálny zákon, ktorý možno
oznaèi ako „nieèo za nieèo“. V

Otázky sú každodenným
nástrojom komunikácie. Treba
poveda, že neexistujú žiadne
všeobecne správne alebo zlé,
vhodné alebo nevhodné otázky. Skôr je treba ich používa
pod¾a situácie a zámeru: Musíte
si premyslie, èoho chcete dosiahnu a èo chcete ovplyvni, èo
je vašou úlohou. (Scharlau, 2010,
s. 43)
Každý komunikátor si musí
uvedomi svoje schopnosti, dôveryhodnos, príjemné vystupovanie
a vybra si situáciu, ak je on sám
v dobrom rozpoložení, aby dokázal položi sebe i ostatným zúèastneným otázku, ktorá by
spåòala cie¾ jednania. Žiada sa aj
udržova isté rámcové podmienky, a to:
n vytvori program jednania;
n preveri rámcové podmienky
(miesto a èas), pokia¾ nie sú u
pravidelných schôdzok pevne
stanovené;
n pripravi podklady a reprezentáciu k danej téme;
n skontrolova rozhodnutie z
predchádzajúcej
schôdzky.
(Scharlau, 2010, s. 85)
Èasto pri komunikácii dochádza k ostrej výmene názorov,
treba sa nauèi suverénne vypoèu kritiku, ktorá sa prevažne týka
správania alebo pracovných
výsledkov; kritika predsa patrí k
bežným komunikaèným situáciám. Každý manažér by si mal
na základe svojich skúseností
uvedomi, ako sa správa, keï
kritizuje ostatných, èi dosiahol
svoj cie¾, èi dostal spätnú
väzbu na svoj štýl kritiky, èi
zrozumite¾ne vyslovil potrebu,
ktorá by smerovala k lepšiemu,
užitoènejšiemu a èi bolo pochopené, o èo mu vlastne išlo.
Je treba si uvedomi, že kritika
prispieva k zlepšeniu spolupráce
– odha¾ujú sa chyby, nedostatky,
zisujú možnosti zlepšenia, h¾adania riešení, predchádzanie chybám v budúcnosti.
Etický kódex
Etický kódex formuluje to, èo
firma oèakáva od svojich zamestnancov v súlade s etikou,
keï sa ocitnú v zložitej alebo
neistej situácii. Popisuje všeobecný hodnotový systém, etické princípy, špecifické zásady a pravidlá, ktoré sa firma pokúša
uplatòova. (Hanuláková, 1996, s.
18) Na to, aby bol etický kódex
úèinný, musí spåòa tri kvalitatívne
charakteristiky
(Lukniè,
1994:199):
n mal by by jasný a zrozumite¾ný;
n mal by by vyèerpávajúci;
n mal by by vymáhate¾ný.
Mravná zodpovednos podniku
(organizácie) je väèšinou spätá s
etickými požiadavkami, záväzkami a ideálmi, ktoré vytvárajú
základnú osnovu podnikovej
kultúry. Z tohto poh¾adu hovoríme
o vzniku eticky zodpovednej
organizácie, ktorá má jednoznaène inštitucionálne vymedzené formy etického dialógu.
pplk. PhDr. Stanislav Pálka,
MV SR
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Ešte trochu humoru na posledné dovolenkové chvíle
Dobrá správa
Príde policajt k bytu jedného muža a oznámi mu:
Vašu ženu sme zatkli.
– Èože?
Hovorím, že sme zatkli
vašu ženu.
– Èo to hovoríte?
Vy ste hluchý, èi èo?
Hovorím, že sme vašu
manželku strèili do chládku!
– To nie, pán poruèík,
ale dobrú správu môžem
poèu aj stokrát!

Ty rasista!

Staromódny
Policajt na motorke máva na vodièku auta, aby zastavila.
Vodièka nereaguje, tak ju predbehne a prinúti ju zastavi:
Vážená pani, vy neviete, èo ten môj signál znamená?
Samozrejme, že viem, ale tak sa už predsa dávno nezdraví!

Identifikácia
Mohli by ste mi poveda,
ako ten útoèník vyzeral? pýta
sa policajt napadnutého,
riadne dotlèeného muža.
Samozrejme, odvetí napadnutý, práve som mu to
hovoril, keï ma zaèal mláti!

Ako to, že si
niè nepoèul?!

Na webe je fajn! Nikto nevie, že si pes…

Ty si ma podviedla so
šachovým koòom?!

Toto stíhanie obvinených
na slobode ma už fakt nebaví!

Ú¾ava…
Policajt: Dežo, kde si bol
vèera veèer?
Dežo: Ja som ho nezabil!
Policajt: Koho?
Dežo: Vy ste ho ešte nenašli?

Neèum na mòa, ty si stále chcela èervené auto!

Vy ste vraj chceli vidie to vaše slepé èrevo…
Náhrada škody
Príde chlapík na policajnú stanicu a žiada o prácu. Šerif vytiahne revolver
a prestrelí mu klobúk.
Chlap ani okom nemihne.
Šerif: Vidím, že si odvážny, máš tú prácu. A tu máš
peniaze na nový klobúk!
Chlap: A na nohavice mi
nedáte?

Neúspech
Malá korytnaèka sa driape na strom, hore roztiahne packy a skoèí dole.
Ve¾mi sa udrie. Po chvíli sa
však preberie, znova vylezie na strom, znova skoèí
dole a zasa sa doudiera,
ale znova sa šplhá na
strom… Z ved¾ajšieho stromu sa na to pozerá párik
hrdlièiek a hlava rodiny hovorí: Drahá, nemyslíš, že
by sme jej už koneène mali
poveda, že je adoptovaná?
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Niekde chýbajú (najmä) peniaze, inde by staèilo viac pozornosti a záujmu nadriadených
(Pokraèovanie zo strany 4)

ve¾mi vábivý obraz – znièené podlahové krytiny a koberce, staré,
nepriliehajúce okná, znièená krytina na schodoch, ¾ahko možno
prís k úrazu. Dlho sa tu už nema¾ovalo a prehistorický nábytok,
najmä stolièky, už ohrozujú zdravie každého, kto by sa pokúsil na
ne sadnú. Viaceré zistené nedostatky by sa pritom dali odstráni
aj bez ve¾kých financií, chce to
len viac pozornosti zo strany nadriadených. V súvislosti s dodržiavaním N MV è.35/1995 o pride¾ovaní, nosení a ukladaní služobných zbraní v znení neskorších
predpisov komisia nezistila porušenia, ale napríklad nácviky používania balistických viest sa na
tomto pracovisku nevykonávajú a
nie je ani stanovený interný predpis ich používania.

Viac pozornosti
Situácia v používaní ochran-

ných balistických viest bola podobná aj na OO PZ v Skalici. Aj

tu komisia zistila, že objektu chýba dôkladnejšia a najmä èastejšia údržba. Prasknuté potrubie z
WC na 1. poschodí podmáèa stenu, celý objekt je už nedostatoène zaizolovaný voèi podmáèaniu, nevyhovuje osvetlenie pracoviska a v miestnosti evidencie
motorových vozidiel je nedýchate¾no, priestory sú nepostaèujúce, èakajúcim stránkam na chodbe permanentne hrozia zdravotné kolapsy. Aj obyèajný ventilátor by trochu pomohol, keïže o
vzduchotechnike tu len snívajú.
To¾ko z aktuálnych kontrol
BOZP. Inšpektori sa po èase do
kontrolovaných priestorov vrátia,
èi sa zodpovední nadriadení postarali o nápravu.
(po)

Policajti pripravili deom v tábore zaujímavý deò

Policajti z Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Banskej Bystrici zavítali 1. augusta
2013 do detského letného tábora
v Krupine – Teplièky, kde sa poèas leta realizujú detské rekreaèné pobyty pre deti príslušníkov
PZ, HaZZ, ZHS a zamestnancov
MV SR.
Policajti z Pohotovostného policajného útvaru, tzv. „kukláèi“ pripravili pre deti ukážky policajného zásahu voèi nebezpeèným a
ozbrojeným páchate¾om, pri ktorom nechýbala stre¾ba a húkajúce majáky. Následne prebiehala
ukážka práce kolegu – pyrotech-

nika pri zneškodòovaní výbušniny.

Taktiež mali deti možnos vidie i nasimulovaný zásah „kukláèov“ voèi ozbrojenému páchate¾ovi, ktorý zadržiaval rukojemníka. Odvážnejší táborníci sa po

Rozkazy a nariadenia prezidenta PZ
JÚL

2013

ROZKAZY PREZIDENTA PZ
46. o plnení úloh v oblasti
súkromnej bezpečnosti
47. o zriadení špecializovaného tímu
48. o zriadení skúšobných
komisií na vykonanie záverečných vyšetrovateľských skúšok
príslušníkov Policajného zboru
49. o zriadení poradnej komisie na posudzovanie odvolaní
proti rozhodnutiam riaditeľov
krajských riaditeľstiev Policajného zboru o neposkytnutí informácií a na posudzovanie mimoriadnych opravných prostriedkov
50. o zrušení rozkazu prezidenta Policajného zboru č.
40/2007 o zriadení špecializovaného tímu v znení neskorších
predpisov
51. o zriadení špecializovaného tímu
52. o vykonaní previerok zo
streleckej prípravy príslušníkov
Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zaradených do I. a II. výcvikovej skupiny
53. o vykonaní previerok
telesnej zdatnosti príslušníkov

Policajného zboru útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v náhradných termínoch a
opravnom termíne
54. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie opravnej skúšky odbornej
spôsobilosti príslušníkov obecnej
polície v Bratislave
55. o vykonaní preškolenia
príslušníkov Policajného zboru
krajských dopravných inšpektorátov zaradených na diaľničných
oddeleniach Policajného zboru a
špeciálneho dopravného oddelenia odboru dopravnej polície
Prezídia Policajného zboru z taktiky služobných zákrokov
NARIADENIA PREZIDENTA PZ
14. ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 16/2008 o organizačnom poriadku Prezídia Policajného zboru v znení neskorších predpisov
15. ktorým sa mení nariadenie prezidenta Policajného zboru
č. 13/2008 o previerkach z telesnej zdatnosti, zo sebaobrany a
zo streleckej prípravy príslušníkov Policajného zboru v znení
neskorších predpisov

náležitom vystrojení a „vyzbrojení“ sami vžili do kože policajtov a
vyskúšali si zásah spolu s policajtmi.
Po ukážkach policajnej výstroje, výzbroje a množstve otázok
zo strany detí, policajti previezli
všetkých táborníkov na policajnom obrnenom transportéri.
Na záver policajtky z oddelenia komunikácie a prevencie krajského riadite¾stva odovzdali deom reflexné darèeky ako spomienku na príjemný, na zážitky
bohatý deò, strávený v spoloènosti policajtov.
Andrea Petrovièová, KR PZ
Banská Bystrica

Ïalší úspech Michalovèana

Člen ZO OZP è.10–27 pri OR
PZ Michalovce npor. Slavomír
PRADA sa zúèastnil medzinárodných majstrovstiev Maïarska
v Naturálnej kulturistike v Tatabanyi, kde v kategórii zmiešaných párov obsadil 1. miesto s
Ivetou Hauserovou a v kategórii
masters I (40–50 rokov) 3
miesto. Slavomír Prada, èlen
OZP v SR reprezentuje Slovensko od roku 2011 po rôznych súažiach na svete . V Policajnom
zbore pôsobí od roku 1990.
ZO OZP Michalovce

Projekt zavàšili odovzdávaním
tabla a policajnými ukážkami
Pilotný projekt „Správaj sa normálne“ je výsledkom slovensko–holandskej spolupráce a už nieko¾ko rokov sa organizuje aj v
Žilinskom kraji. Tento školský rok 2012/2013 sa do projektu po prvýkrát zapojil aj odbor železniènej polície Krajského riadite¾stva Policajného zboru v Žiline, ktorý ho realizoval pre žiakov 5. roèníkov na
štyroch základných školách v Bystrickej doline regiónu Kysúc. Pri
ukonèení projektu dostali žiaci z rúk mjr. Mgr. Milana Prandu
osvedèenia o absolvovaní preventívneho projektu „Správaj sa normálne“ spolu s tablami pre jednotlivé triedy. Prekvapením pre deti,
bolo aj fotenie sa na tablo v policajnej rovnošate –košie¾ke, kravate
a šiltovke s logom Krajského riadite¾stva Policajného zboru Žilina.
Odmenou pre žiakov za aktivitu a disciplínu poèas prednášok bol
dòa 31.05.2013 v obci Nová Bystrica zorganizovaný „Deò detí s políciou a ozbrojenými zložkami“, na ktorom svoju èinnos prezentovali
formou dynamických, aj statických ukážok všetky súèasné zložky
príslušníkov KR PZ v Žiline.
mjr. Mgr. Milan Pranda
KR PZ Žilina

Pitný režim upraví interný predpis pre všetkých zamestnancov
(Pokraèovanie zo strany 4)

šenému nebezpeèenstvu nákazy,
ale práve pre nedostatok finanèných prostriedkov postupujeme pod¾a miery ohrozenia zdravia. V roku 2012 sme z prostriedkov MV SR vynaložili na vakcináciu 215,5 tisíca eur, v roku 2013
dosia¾ vyše 92–tisíc eur. V predchádzajúcich rokoch nám pomohla
Spoloèná
zdravotná
poisovòa, ktorá èas nákladov
uhrádzala zo svojho správneho
fondu, dnes už celý objem financií ide z nášho rozpoètu.
l Systém zmluvných lekárov narazil na odpor èasti policajtov, dokonca sa hovorilo, že
rezort obmedzuje právo na slobodnú vo¾bu lekára. Váš poh¾ad?
Právo na výber poskytovate¾a
– èo je reèou zákona „slobodná
vo¾ba lekára“ ,sa nevzahuje v
našich podmienkach v súlade so
znením § 11, ods.7 zákona
è.576/2004 Z.z. na príslušníka
Policajného zboru a príslušníka
Hasièského a záchranného zboru, ak mu urèil poskytovate¾a služobný orgán alebo služobný
úrad. Sie zmluvných a služobných lekárov, ktorí zabezpeèujú pre uvedené zložky všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivos, vytvára možnos kontroly nad zdravotným stavom policajtov a hasièov, ako aj kontrolu
opodstatnenosti doèasnej neschopnosti – nie je napríklad bez
zaujímavosti fakt, že policajti majú približne trojpercentnú doèasnú neschopnos na výkon
štátnej služby, kým profesionálni
vojaci, ktorí nie v plnej miere využili možnos urèi vojakovi lekára, až osempercentnú. Intenzívna
spolupráca posudkových lekárov
rezortu so zmluvnými a služobnými lekármi pomáha, okrem eliminovania úèelovej doèasnej neschopnosti, aj vèas zisti ochorenia, ktoré nie je možné akceptova pri vykonávaní psychicky a fyzicky nároènej štátnej služby v
Policajnom zbore alebo Hasiè-

skom a záchrannom zbore (napr.
epilepsia, depresie, závažné
ochorenia sdrcocievneho, zažívacieho, dýchacieho systému).
Zmluvní lekári spolupracujú s lekármi špecialistami v Nemocnici
sv. Michala, a.s a dokážu ve¾mi
efektívne zabezpeèi pre policajtov, hasièov a ve¾akrát aj ich
rodinných príslušníkov rýchlu
diagnostiku a lieèbu v tomto zdravotníckom zariadení bez dlhého
èakania, ktoré je bežné v regionálnych zdravotníckych zariadeniach. Aj toto je jeden z významných dôvodov existencie zmluvných lekárov. V prípade doèasnej
neschopnosti na výkon služby sú
naši policajti i hasièi zabezpeèení
kvalitnejšie, ako iné zložky obyvate¾stva, je prirodzené, že v prípade vynakladania verejných
prostriedkov tomu musí zodpoveda aj prísnejšie hospodárenie a
systém kontroly, ktorí práve zabezpeèujú služobní, zmluvní, a
posudkoví lekári. Policajná štátna
služba je ve¾mi nároèná a riziková, je len prirodzené, že robíme
maximum pre to, aby boli v službe len zdraví policajti. Preto je logické aj to, že nesmie slúži policajt, ktorý neprejde preventívnou
prehliadkou a je povinnosou
nadriadeného, aby si potrebné
náležitosti takpovediac ustrážil.
Zodpovednos za svoje zdravie
nesie aj každý policajt. Údaje o
zdravotnej klasifikácii, preventívnych prehliadkach, absolvovanom oèkovaní, mene ošetrujúceho všeobecného lekára, sa postupne vkladajú do informaèného
systému, aby boli k dispozícii aj
nadriadenému, zjednodušene
povedané, zaèína v tom by postupne poriadok. Na jednej strane sa usilujeme o to, aby policajti
boli pri práci po všetkých stránkach maximálne chránení, na
druhej strane je v súèasnosti vysoko aktuálna aj otázka hospodárnosti vynakladaných prostriedkov.
Zhováral sa Peter Ondera
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