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Termín konania kongresu OZP v SR je navrhnutý na 13. a 14. novembra 2014
DECEMBER 2013

Donovaly (on) V dňoch 12. a 13. decembra 2013 sa predsedovia základných organizácií
OZP v SR v hojnom počte stretli na pravidelnom zasadaní Rady predsedov. V úvode sa ujal
slova predseda OZP v SR Miroslav Litva, ktorý potvrdil očakávaný príchod ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka. Účasť prisľúbil aj policajný prezident PZ gen. Tibor Gašpar, ochorel však a ospravedlnil sa. Miroslav Litva pobavil prítomných, keď ako prvý bod programu
uviedol kontrolu plnenia úloh z uznesenia predchádzajúcej rady: ,,Z poslednej rady predsedov sme uznesením neprijali žiadne úlohy, takže nemám čo kontrolovať...” Podpredseda Marián Magdoško hneď pripomenul, že to sa asi ešte nestalo a následne to predseda za
všeobecného smiechu označil za optimálny stav...

V skutočnosti tých úloh stojí
pre odborovým zväzom polície
požehnane, predseda o tom presvedčil na druhý deň zasadania
vo svojom obsiahlom vystúpení k
aktuálnej situácii. Prvý však
dostal slovo podpredseda Marián
Magdoško, ktorý prítomným zhrnul priebeh tohoročného kolektívneho vyjednávania KOZ SR pri
vyšších kolektívnych zmluvách
pre verejnú a štátnu službu, ako
aj priebeh doterajšieho vyjednávania znenia piatich kolektívnych
zmlúv v rámci rezortu MV SR.
Z kolektívneho vyjednávania
M. Magdoško pripomenul, že
odbory vstúpili do vyjednávania s
požiadavkou na 12-percentnú
valorizáciu základných platov v
roku 2014, čo je vlastne len súčet
inflácií za uplynulé roky, keď
dovedna tri vlády nepripustili nijakú valorizáciu. Bolo jasné, že také
číslo je v zásade nereálne, ale,
povedal M. Magdoško, ,,vyjednávačov vlády sa to dotklo viac ako
sme očakávali.” Kontrovali návrhom nulovej valorizácie aj v
roku 2014, na čo odbory reagovali prerušením vyjednávania. Na
druhý deň však už podľa jeho slov
vláda pochopila vážnosť situácie

a rokovania sa zúčastnili už aj
ministri Kaliňák, Kažimír a Richter, a tak sa postupne zrodil návrh
upustiť od percentnej valorizácie
a nahradiť ju pevnou sumou,
ktorá sa ustálila na 16 eurách
mesačne pre každého z 343-tisíc
zamestnancov vo verejnej a štátnej službe. Rokovaní sa zúčastňovali aj zástupcovia VÚC a
ZMOS-u. V ďalšom kole vyjednávania, priblížil podpredseda, sa
ministerstvo financií vzpieralo
požiadavke zakomponovať sumu
16 eur priamo do tarifných tried,
pretože to vyvoláva tlak na ďalšie
verejné výdaje pri výpočte ďalších
nadtarifných príplatkov k základnej mzde. Napokon s týmto návrhom vláda súhlasila, keď k
pôvodným 90 miliónom eur po
rokovaní ministra Kaliňáka s predsedom vlády bude potrebné pridať ešte ďalších 15 miliónov eur.
Stále však ostáva nevyjasnený
problém zamestnancov, ktorí
majú platy nižšie ako je stanovená minimálna mzda a vláda ich
musí dorovnávať. Minimálna
mzda sa pre rok 2014 zodvihla o
14 eur, navýšenie o 16 eur by tak
týmto zamestnancom nijako

okresy a kraje. ,,Predtým sme
odstavovali žiguláky, teraz felície
a fabie, to nie sú autá pre hliadkový výkon služby,” zhrnul. Väčšina
objednaných áut je už podľa slov
ministra vyrobených. ,,Na ceste”
je aj 20 kamiónov s počítačmi, ide
o najväčší nákup, aký sa kedy
realizoval – cca 14-tisíc kusov, k
tomu tonery, tlačiarne, kopírky,
kancelársky papier a ostatné kancelárske potreby vo viacerých
etapách, plné uspokojenie potrieb
rezortu očakáva minister k polroku 2014. Rozbieha sa tiež program údržby a opráv objektov OO
PZ, v súčasnosti je do neho

zahrnutých 116 z 260 obvodných
oddelení.
V súhrne: minister verí, že v
druhom polroku 2014 budú všetky
základné potreby rezortu – okrem
zbraní – uspokojené.
Minister vnútra SR vysoko ocenil výsledky polície v uplynulom
roku. ,,Pred piatimi rokmi sme
mali za rok 627 mŕtvych na cestách, teraz niečo nad dvesto.”
Tento vysoko priaznivý vývoj má
viacero príčin, zlepšuje sa stav
vozidiel, cítiť nový zákon a úsilie
polície, máme viac bezpečnejších
diaľnic. A ironicky dodal, že určite

Minister vnútra SR Robert Kaliňák na rade predsedov: ,,Postupne sa dostávame do kondície“
Hotel Smrekovec, večer 12. 12. 2013: (z ľava) podpredseda OZP M. Magdoško, minister vnútra
R. Kaliňák, predseda OZP v SR M. Litva, podpredsedovia P. Michalík a L. Gračík

Minister vnútra Robert Kaliňák bol síce v časovej tiesni, vo
svojom príhovore na zasadaní rady predsedov sa však usiloval v rýchlom tempe a neformálnym tónom ,,ako medzi
svojimi“ zmapovať stav plnenia najaktuálnejších úloh rezortu.

Skonštatoval, že rezort sa
postupne dostáva do kondície,
situáciu prirovnal k obdobiu 2008
a 2009, kedy sa postupne začali
ukazovať výsledky intenzívnej
práce predchádzajúcich dvoch –
troch rokov. Vysoko ocenil najmä
celý postup v príprave a v realizácii novely zákona č. 328, keď sa
podľa jeho slov podarilo zvládnuť
všetky zmeny súvisiace s výsluhovými dôchodkami a nastaviť
systém stabilizácie osobitného
účtu na niekoľko desiatok rokov.
,,Ukázalo sa to na odchodovosti.
Z rokov, kedy odchádzalo 1 500 –
1 800 ľudí, sme sa dostali k tohoročným 230, čo je asi historický
rekord, stav by sme mohli nazvať
stabilizovaným,”
pripomenul.
Poďakoval všetkým, ktorí aktívne
pomohli uplatniť zmenu: ,,Je to aj
vaša zásluha!” poďakoval odborárom.

V tejto súvislosti sa minister
zmienil aj o vlne žiadostí výsluhových dôchodcov najmä z radov
vojakov o doplatenie dôchodkov
zo Sociálnej poisťovne, vyjadril
hlboký nesúhlas s týmito pokusmi. ,,Je to voda na mlyn tých, čo
volajú po univerzálnom systéme,”
upozornil.
K výstrojným súčiastkam:
Podľa slov ministra sa ľady pohli,
od jesene minulého roka sa rozbehli súťaže, mnohé súčiastky sa
už realizovali, ale ,,napríklad tričká zmizli za jeden deň”. Zásoby
sa postupne tvoria, ide o veľké
objemy tovaru, ktoré sa postupne
realizujú. ,,Momentálne šijeme
34-tisíc pracovných rovnošiat,
ktoré sa navážajú do Slovenskej
Ľupče, len látka prišla v 16 kamiónoch,” ilustroval objem. Informoval, že rezort od januára spúšťa
súťaž na nové goratexové rovno-

šaty v podstatne vyššej kvalite,
vzorom je nemecká a holandská
rovnošata s určitými zmenami a,
podčiarkol, v oveľa výhodnejších
cenových reláciách, ako ich kupujú Holanďania a Nemci. Aj pre
našinca síce budú drahšie ako
predchádzajúci model, ale v špičkovej kvalite – rovnako obuv na
prechodné obdobia. Celá objednávka by mohla byť v našich skladoch na jeseň. Súťaž sa pripravuje aj na krátke guľové zbrane,
minister vyjadril nádej, že sa problém s prezbrojením ,,dotiahne
do konca budúceho roka”. Potvrdil zámer ministerstva umožniť
policajtom zakúpiť si aj vlastné
zbrane toho istého kalibru Luger 9
mm s tým, že ministerstvo za určitých podmienok poskytne na
kúpu príspevok vo výške hodnoty
služobnej zbrane.
Nové autá: Objem prostriedkov, vynaložený na kúpu nových
áut, je približne dvojnásobný ako
pri veľkom nákupe v rokoch 2007
a 2008. Cieľom je vymeniť autá,
ktoré majú viac ako osem rokov
alebo najazdených viac ako 200tisíc kilometrov, nové autá budú
smerovať najmä do výkonu, na

Citáty: Tímová práca je, keď kopa ľudí robí to, čo poviem.

(Pokračovanie na strane 3)

(Pokračovanie na strane 2)

Udelenie ocenení zaslúžilým
členom OZP v SR

KR OZP Nitra
Medaila III. stupňa: Mgr. Viktor Kiss (r. n. 1972) z Nových Zámkov
KR PZ Trnava:
Medaila III. stupňa: Milan Kankara z Trnavy, (r. n. 1940, zakladajúci
člen)
Medaila II. stupňa: František Martiška z Hlohovca, (r. n. 1937, zakladajúci člen)
Medaila I. stupňa: Imrich Tóth (r. n. 1938, zakladajúci člen)
(Michael Winner)
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Z vystúpenia Miroslava Litvu, predsedu OZP v SR na zimnom zasadaní Rady predsedov ZO OZP v SR

DECEMBER 2013

V úvode svojho vystúpenia M. Litva pripomenul, že stále
sme v období krízy, všetci pociťujú nedostatok financií a aj
preto je kolektívne vyjednávanie zložité, nulová valorizácia
pre rok 2014 bola neprijateľná a odbory sú na čele úsilia o
zmenu. Ale pripomenul: ,,Každý sa obracia na odborárov,
berie sa to automaticky, že sme tu a riešime problémy pre
všetkých. No keď sa opýtame, či sú v odboroch, tak je ticho,” podotkol.

Predseda zhodnotil pozíciu
OZP v rámci KOZ SR, kde najmä
učitelia vo vyjednávaní nanášajú

M. Litva
svoje požiadavky už aj na úkor
iných zložiek a pritom vyjednávajú s vládou v dvoch rovinách – aj
spolu s ostatnými, aj samostatne.
,,Ak bude ďalší rok zástupca školstva vo vyjednávacom tíme,
ideme preč,” skonštatoval. Informoval o rokovaniach s viceprezidentom KOZ SR Slavomírom
Mangom, zhodli sa, že v oblasti
školstva sú aj vnútorné, dosiaľ
nevyužité rezervy. V oblasti verejnej služby je dnes šesť tarifných

pohľade cca 37 percent príslušníkov, najlepšie bol hodnotený Bratislavský kraj (47 percent dostalo
A), najhoršie Žilina (30 percent v A). Ale vôbec najhorší okres mal v ,,áčku” len 3,
2 percenta príslušníkov, čo
však vôbec nezodpovedalo
výsledkom okresu ako
celku. Takisto naopak:
nemôže byť útvar plný
vynikajúcich policajtov, keď
má útvar nedostatočné
výsledky. Podľa Litvu to
svedčí ešte o nevyrovnanosti kritérií a v danom prípade aj o rezervách v kvalite práce nadriadeného.
Koncom januára, resp.
začiatkom februára prebehne
hodnotenie za II. polrok 2013,
systém vstupuje do ostrej fázy a
minister potvrdil, že bude myslieť
aj na prostriedky, použiteľné pre
tento účel – dobre odmeňovať
najlepšie kolektívy i jednotlivcov
podľa výsledkov práce. Odbory
sa usilujú, aby sa kvalitný hodnotiaci systém dostal aj do nového
zákona, pracovnú skupinu na prípravu kariérnych rebríčkov v gescií odborov vedie podpredseda

Predseda ZO 8/8 M. Kružliak otvoril v diskusii problém nerovnomernosti

tried pod úrovňou minimálnej
mzdy, problém len čaká na riešenie a je jasné, že sa nedá vyriešiť
naraz. K pripravovanému návrhu
nového zákona o štátnej službe
policajtov a hasičov predseda
uviedol, že od ostatného zasadania rady nie je v podstate nič
nové, OZP v SR trvá na tom, že
zákon musí zakotvovať aj garantovanie kariérneho postupu a
hodnotiaci systém, prepojený so
systémom odmeňovania.
Na margo novozavádzaného
hodnotiaceho systému v ,,testovacej prevádzke” Miroslav Litva
poukázal na fakt, že systém
odhalil subjektívne pohľady na
hodnotenie zo strany nadriadených, keď najlepšie hodnotenie
,,A” dostalo pri celoslovenskom

Pavol Michalík, prvý návrh má byť
hotový už do konca tohto roka.
Predseda OZP v tejto súvislosti pripomenul aj zodpovednosť
odborárov, ktorí sú v komisiách
pre odvolania príslušníkov voči
záverom hodnotenia. OZP tiež vo
vzťahu k novému zákonu trvá na
tom, aby bola otvorená druhá
etapa platovej reformy, aby boli
jeho súčasťou jasné kariérne
rebríčky a tomu zodpovedalo aj
odmeňovanie. Súčasná prax výnimiek pri kariérnom postupe a ešte
viac pri mimoriadnom povyšovaní
robí podľa neho v rezorte veľa zlej
krvi, ešte horšie však je, keď
postúpiť na vyššiu funkciu zasa
odmietnu ľudia, ktorí spĺňajú všetky predpoklady.
Na margo bytovej politiky M.

Litva potvrdil záujem odborov
naplno využívať možnosti sociálneho fondu a zväčšiť jeho rozsah,
keďže súčasné mantinely poskytnutia pôžičiek nezohľadňujú reali-

súčiastky nedostali, hoci príkaz
krajského riaditeľa na zimnú
výstroj bol jasný a neobsahoval
žiadne výnimky, keď policajti
nastúpili v poltopánkach a v ten-

na rokovaní rady sa navyše ukázalo, že predsedníčka základnej
organizácie v NAKA tieto návrhy
na mimoriadne povýšenia ani len
nevidela.

Minister vnútra R. Kaliňák vo svojom vystúpení poskytol aj dostatok priestoru na otázky

tu na trhu s bytmi. Je potrebné
doriešiť otázku prenajímaných
služobných bytov a možnosti ich
odpredaja za primeranú cenu po
uplynutí 25 rokov služby. Celá
otázka má viacero alternatív riešenia, pre odbory je neprijateľný
pohľad niektorých vedúcich pracovníkov, ktorí zastávajú názor,
že socializmus je už za nami a
každý sa má o bývanie postarať
sám. Pri dnešnom nepomere
výšky nájomného, ceny bytov a
výšky platov policajtov je tento
problém aj vecou zamestnávateľa
– tobôž, ak chce zabezpečiť
mobilitu
príslušníkov
podľa
potrieb zboru.
Ďalšou témou, ktorej sa predseda venoval, bolo fungovanie
ESA a centier podpory. Je stále
veľa prípadov, keď dvaja pracovníci dostávajú veľmi rozdielny
plat, hoci robia to isté a náprave
nebráni ani legislatíva. Je potrebné tento okruh problémov čo najskôr a rázne vyriešiť – všade tam,
kde tomu nebránia zákony.
Kritická situácia vznikla v
oblasti informatiky, hoci sa podľa
jeho slov dalo rátať s tým, že servery nebudú stačiť takému náporu nových užívateľov a rozsahu
spracúvaných dát. Prejavilo sa to
aj na funkčnosti SAP-u.
Predseda policajných odborov
sa pristavil aj pri téme, ktorú otvoril vo svojom vystúpení minister
vnútra, keď poukazoval na fakt,
že na 24-hodinové pokrytie jedného miesta policajta je potrebných
šesť policajtov. Tento pomer je
veľmi nepriaznivý, horší, ako v
iných krajinách. M. Litva sa zhodol s ministrom, že situáciu je
potrebné urýchlene zmeniť.
Stav vo výstrojných súčiastkach sa podľa názoru M. Litvu
postupne mení k lepšiemu, ale
stále sa vyskytujú vážne problémy, keď nebolo do čoho obliecť
ani novoprijímaných policajtov
napr. v Žilinskom kraji, nemali
zimné topánky ani baranice, hoci
už na sklade boli, ale rozbehli sa
inventúry, a tak sa do výdajní tieto

kých čiapkach, lebo iné nemali...
Litva vyjadril nádej, že k polroku
2014 by už väčšina najvážnejších
problémov vo vystrojovaní mala
byť za nami. MTZ však musí konzultovať a plniť požiadavky vedenia PZ a nemá tu fungovať samoriadenie.
Predsedov základných organizácií zaujalo aj rozprávanie predsedu o skúsenostiach pri posudzovaní žiadostí o mimoriadne
povýšenia, ku ktorým sa vyjadruje
aj OZP. Aj do týchto návrhov treba
podľa Litvu vniesť rovnaké kritériá
a princíp spravodlivosti. Priamo

Predseda OZP v SR v závere
svojho vystúpenia poďakoval
všetkým za vynaložené úsilie v
neľahkom roku 2013 a zamyslel
sa nad poslaním odborov a nad
možnosťami jeho ďalšej aktivizácie. Vedenie OZP príde na každú
schôdzu ZO, o ktorej sa včas
dozvie, aby bol zabezpečený čo
najlepší informačný tok, pretože
ešte stále sú v tejto oblasti nedostatky. Miroslav Litva poprial všetkým šťastné vianočné sviatky a
dobrý vstup do nového roka.

(Pokračovanie zo strany 1)

vymedziť rozdiely v práci vyšetrovateľov a príslušníkov kriminálnej
polície, to všetko má smerovať k
efektívnejšej práci polície cestou
dobre nastavenej motivácie.
Označil to za úlohu pre rok 2014.
Veľmi tiež naliehal, aby policajti
preukazovali väčšiu súdržnosť,
aby cítili a správali sa ako členovia jedného veľkého tímu, ktorý
ťahá za jeden povraz... ,,aby ten
preukaz policajta niečo znamenal.”
V ďalšej časti a v rámci diskusie sa minister vyjadril aj k iným
témam, ktoré sú však ešte otvorené, nemajú ešte definitívne, ale
len variantné návrhy riešení, to je
napríklad nerovnomernosť, bytová politika, scivilňovanie niektorých služieb či odmeňovanie civilných zamestnancov.
(spracoval – on – )

Minister vnútra SR Robert Kaliňák na rade predsedov:
,,Postupne sa dostávame do kondície“

k tomu prispeli aj výtlky, lebo sa
jazdilo pomalšie... Pre blízku
budúcnosť minister považuje za
dominantu výkon v uliciach, keď
pomer policajtov je stále v priemere 1:6, ,,čo je katastrofálny
stav, v Rakúsku je 1: 4,5, my by
sme mali dosiahnuť aspoň 1:5, už
to by bol dramatický nárast,” zdôraznil. ,,Policajtov musí byť v uliciach viac vidieť, pri 25-člennom
OO PZ sa stavia jedna hliadka, aj
to s problémami najmä cez
víkend, to sa musí zásadne zmeniť.” Podrobnejšie rozobral niektoré príčiny tejto situácie, je to
napríklad otázka pracovných
rehabilitácií a PN, podľa jeho
názoru by bolo potrebné uvažovať nad formami, ako lepšie motivovať policajtov, aby trávili v službe viac času a menej využívali
rôzne výhody, ktoré majú.
Reformy v polícii utvárajú
priestor, ,,aby sa zo zlých vecí
stali v našom rezorte dobré”, je
potrebné spružniť celý systém
rôznych príplatkov tak, aby jednoznačne motivovali k efektívnemu výkonu napríklad aj príslušníkov kriminálnej služby v uliciach,
základom bude práca s osobným
príplatkom, to isté odmeňovanie
za nadčasy, riešiť motiváciu v
kariérnom postupe, jasnejšie

Citáty: Demokracia je režim, v ktorom povieš čo chceš a urobíš, čo ti povedia.

(spracoval -on-)

Termíny zasadaní Rady
predsedov a kongresu

Zasadania rady v roku 2014:
18. marca
20. júna
26. septembra
5. decembra
Kongres:
13. a 14. novembra 2014

(G.Barry)
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Zimná rada predsedov: množstvo dôležitých informácií priamo z úst ministra a veľa námetov na riešenie
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(Pokračovanie zo strany 1)

nepomohlo, preto odbory trvali na
požiadavke, aby sa tieto cifry
zarátali spoločne, teda de facto
by sa tarifné platy pod úrovňou
minimálnej mzdy mali zodvihnúť
mesačne o 30 eur. Podľa slov
podpredsedu tento problém ešte
nie je doriešený, hoci prísľub
vláda dala. ,,Uvidíme vo februárových výplatách, či vláda splnila
slovo,” poznamenal M. Magdoško
a zároveň potvrdil, že všetky
ostatné benefity ostávajú vo vyšších kolektívnych zmluvách na
rok 2014 zakotvené podľa dohody
pre rok 2013.
Marián Magdoško tiež pripomenul, že súhlas odborárov so
zvýšením platov o pevnú sumu
bolo neštandardné riešenie, ktoré
by sa nemalo opakovať, v danej
situácii však pomohlo zamestnancom s najnižšími platmi, a to bol
hlavný cieľ. ,,Ani jedna strana to
nepovažuje za svoje víťazstvo,
ale na druhej strane je to signál
do budúcich rokov, že sa platy
konečne pohli,” uzatvoril.
Päť zmlúv v rezorte
Ku kolektívnemu vyjednávaniu
v rámci rezortu podpredseda
Magdoško zdôraznil, že v porovnaní s minulými rokmi je dohoda
oveľa ťažšia, v prípade štátnej
služby vstupujú do hry ďalšie tri
odborové zväzy, vo verejnej službe teda celkom šesť zväzov,
dosiahnuť tak konsenzus pri rôznosti podmienok nie je jednoduché, napriek tomu potvrdil, že
odborári dosiahli zhodu aj so
zamestnávateľom v kľúčových
otázkach. Problémové sú podľa
očakávania návrhy, ktoré vyžadujú ďalšie finančné prostriedky.
,,Požadujeme zvýšenie hodnoty

mom je otázka príplatku za nerovnomernosť služby, keď na celom
Slovensku je v aplikácii príplatku
úplný chaos, tri kraje idú v
inom režime ako ďalších
päť krajov, v podmienkach
Bratislavského kraja sú
dokonca rozdiely medzi
okresmi. Veľký rozruch
vyvolali informácie o zrušení príplatku za nerovnomernosť, nespokojní sú aj tí,
ktorí
nerovnomernosť
nemajú a bratislavskí policajti v tomto smere zvažujú
žalobu, upozornil predseda
ZO č. 8/8 Milan Kružliak.
Súčasný stav je teda nespravodlivý voči obom stranám: voči tým, ktorí majú o
príplatok prísť, aj voči tým,
ktorí ho ani priznaný nemaV Centre polygrafických služieb sa
jú – a tých je väčšina, v kažujala predsedníctva novej základnej
dom prípade sa však proorganizácie Veronika Rybanská
blém dotýka stoviek príslušníkov kriminálnej polície a
napriek problémom vyjadril pre- časť členov dokonca hrozí vystúsvedčenie, že kolektívne vyjedná- pením z odborov. Podobné nálavanie zmlúv sa skončí v
krátkom čase, odborári pre
to urobia maximum.
Po príchode ministra
vnútra Roberta Kaliňáka
predseda OZP prerušil
rokovanie rady. Predsedovia ocenili prítomnosť hlavy
rezortu, ktorý splnil slovo a
prišiel, hoci, ako vysvetlil, v
tom istom čase mal byť prítomný v parlamente a preto
sa musí z Donovál vzápätí
znova vrátiť do Bratislavy.
Minister vo svojom príhovore, ktorý približujeme na
inom mieste, usiloval charakterizovať hlavné okruhy
problémov a ich riešenia
Skúsený hoteliér Ing. Igor Huščava predsedníči odborárom v Centre
účelových zariadení MV SR

ktorý sa aspoň touto formou usiluje systémovo riešiť bytovú situáciu zamestnancov.” M. Magdoško

V rámci diskusie odznela aj kritika na pomalý SAP a zložitosť
každej inventúry, z ktorej sa robí protokol na papieri aj elektronicky.
Dvojitá práca, inventúra = tortúra...

gastrolístka z 3.15 na 3.30 eura,
neverili by ste, aký je to problém,
lebo je to veľmi veľký počet ľudí,”
priblížil Magdoško. ,,Zamestnávateľ to v prvom kole úplne odmietol, prebiehajú osobitné rokovania
so sekciou ekonomiky a sekciou
mzdovej politiky aj o rozdeľovaní
sociálneho fondu, kde je naakumulovaných veľa peňazí a zamestnávateľ chcel, aby sa rozdeľovali inými percentami, my trváme na zachovaní 40 percent pre
návratné sociálne výpomoci: ,,Zatiaľ sme sa nedohodli, kým nebude systémovo vyriešená bytová
politika nášho rezortu. Nemienime ustúpiť zo 40 percent kumulácie, lebo OZP v SR je teraz jediný,

súčasným vedením rezortu, jeho
vystúpenie sa už tradične nieslo
vo vecnom, ale neformálnom,
kolegiálnom duchu a minister v
rámci svojich časových možností
ponechal aj postačujúci priestor
na otázky z pléna.
Bohatý program 2. dňa
Druhý deň rokovania hneď
ráno otvoril M. Litva, ktorý pokračoval v informáciách k aktuálnym
úlohám OZP, podstatu jeho vystúpenia približujeme na inom mieste.
V živej diskusii k aktuálnym
témam dominovali otázky odmeňovania, bytovej politiky, reorganizácie kriminálnej polície a kariérneho postupu. Vážnym problé-

dy sú v Žilinskom kraji. Predseda
M. Litva informoval o krokoch
OZP v tomto smere, ktoré usilujú
o vyrovnanie podmienok pre všetkých a spravodlivosť. K problému
sa vedú intenzívne rokovania na
úrovni centrály i po krajoch, definitívne riešenie však ešte nie je
známe. Litva pripomenul slová
ministra vnútra, ktorý prejavil
ochotu akceptovať rozumný
návrh riešenia, ak ho odbory
predložia. Zdá sa, že najschodnejším riešením by bolo stanovenie počtu hodín v nerovnomernosti z terajších 90 na 40 a určenie hodinovej tarify za službu,
ktorá by umožnila pokryť výšku
pôvodného príspevku. M. Litva
nepovažuje za šťastné, že sa
otázka nerovnomernosti rieši
súbežne s prebiehajúcou reorganizáciou v kriminálnej polícii, vzniká tak ešte väčší chaos a rozdielnosť podmienok. V súčasnosti,
napríklad, dostávajú príplatok aj
takí, ktorí nespĺňajú podmienky –
dokonca policajti zaradení ,,v
céčku”. ,,Zámer nie je zobrať, ale
dať spravodlivo,” zdôraznil predseda OZP, ,,teda za skutočne
odvedenú prácu v nerovnomernom režime.” Už na predchádza-

ročne 20-30 kontrol najmä so
zameraním na pracovné podmienky. Predsedovia dostali kompletnú informáciu aj o pripravenom vyrovnanom rozpočte OZP
na rok 2014, ktorý rada schválila.
Rada odobrila aj prijatie nových
základných organizácií, ktoré
vznikli pri Centre polygrafických
služieb v Bratislave (predsedníčka Veronika Rybanská), pri
OR PZ v Novom Meste nad
Váhom (predseda Rastislav Gašpar) a pri Centre
účelových zariadení MV
SR v Piešťanoch (predseda Ing. Igor Huščava).
Momentálne má teda OZP
v SR 85 základných organizácií.
Ocenenia zaslúžilým
Ladislav Gračík ďalej
informoval o situácii v plnení odvodov a o termínoch
jednotlivých hlásení pre
centrálu. Kratšia diskusia
sa viedla okolo výšky
poplatku za právnu ochranu, ktorá teraz predstavuje
Na čele základnej organizácie v
1,66 eura na člena, z pléna
Novom Meste nad Váhom je Rastipadol návrh na zaokrúhleslav Gašpar
nie, ale aj na zmenu výšky
príspevku, po hlasovaní
keď napríklad v Kežmarku tvorí však ostalo všetko po starom, za
priemerný osobný príplatok 74 právnu ochranu musí základná
eur, hoci krajský priemer je 120. organizácia do konca januára
Výsledky kežmarských policajtov 2014 uhradiť po 1, 66 eura na
pritom nie sú o nič horšie, tento člena. Plénum ďalej schválilo terrozdiel však nadriadení vysvetľujú míny rokovaní rady predsedov v
tak, že Kežmarok je ešte mladý roku 2014, i navrhovaný termín
okres a taká je tradícia, že noví kongresu OZP, ktorý sa má uskudostávajú menej... Aj v tejto súvi- točniť budúci rok.
V závere rokovania členovia
slosti predseda pripomenul poslanie odborov a jeho nezastupiteľ- rady odsúhlasili udelenie medailí
nosť ako reprezentanta zamest- OZP v SR aktívnym zaslúžilým
nancov, zároveň sa však v rezor- členom. Návrhy predkladal podte rozširuje tendencia všetko od predseda Pavol Michalík, ktorý sa
odborov pýtať, ale pritom ostať vzápätí prihovoril predsedom aj
bokom. Odchodom z odborov sa na tému venovania 2 percent daní
v prospech OZP v SR. Pripomeproblémy samé nevyriešia.
Schválený rozpočet 2014
nul, že cieľom iniciatívy je osloviť
Po diskusii na aktuálne témy si najmä tých členov, resp. zamestprecvičil hlasivky podpredseda nancov rezortu, ktorí ešte nevyuLadislav Gračík, ktorý predkladal žívajú možnosť venovať dve perplénu najviac bodov z programu centá zo svojich daní konkrétnerokovania. Plénum si vypočulo mu adresátovi. Požiadal predseinformáciu o výsledku revíznych dov, aby sami vyvíjali aktivitu v
kontrol v niektorých základných tomto smere, pretože peniaze
júcom zasadaní rady predsedov
aj policajný prezident podčiarkol,
že chce vidieť viac hliadok kriminálnej polície vo večerných a nočných hodinách, vtedy má ich
práca zmysel, pretože v tomto
čase rastie kriminalita. Predsedovia boli informovaní aj o ďalších
anomáliách a porušovaní princípov spravodlivého odmeňovania,

Donovaly vo štvrtok privítali predsedov nádherným počasím a
zimná slnečná idylka vydržala až do chvíľ rozlúčky s hotelom Smrekovec, ktorého personál, tak ako vždy, poskytol všetkým dokonalý
servis. Vďaka.

organizáciách. Podľa jeho slov
ráznejšiu nápravu si vyžaduje
situácia v leteckom útvare i v Dolnom Kubíne, len menšie nedostatky zistili revízori pri kontrolách
v Humennom, vo Vranove nad
Topľou, v Martine a v Ružomberku. V rámci kontrolných oprávnení odborový zväz venuje pozornosť aj BOZP, inšpektori urobia

môžu poslúžiť užitočnému cieľu –
pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Mechanizmus darovania sa
nemení, bližšie informácie sú
dostupné na webe, najdôležitejšie
je podpísať vyhlásenie a následne si vyžiadať potvrdenie o zaplatení dane zo mzdovej učtárne.
Spracoval Peter Ondera
Snímky autor

Citáty: Svet stráca svojich géniov. Július Caesar je mŕtvy, Shakespeare je mŕtvy, Napoleon je mŕtvy, Abraham Lincoln je mŕtvy a ani ja sa necítim najlepšie...

(Mark Twain)
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Robert Fico: Kolektívne zmluvy prispejú k zachovaniu sociálneho zmieru
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Po mimoriadne ťažkých a zložitých rokovaniach dnes
slávnostne podpísali kolektívne zmluvy vyššieho stupňa
pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe na rok 2014.
„Názory predstaviteľov vlády a odborov sa neraz rozchádzali s predstavami zamestnávateľov a podnikateľskej sféry,“ povedal predseda vlády SR Robert Fico. Kolektívne
vyjednávanie nemá podľa prezidenta Konfederácie odborových zväzov Jozefa Kollára ani víťaza, ani porazeného,
je to prijatý konsenzus. A práve vďaka profesionálnemu
prístupu všetkých vyjednávačov sa podľa neho podarilo
naplniť cieľ – zabrániť poklesu reálnej mzdy zamestnancov v štátnej aj verejnej správe.

Platy zamestnancov vo verejnej sfére budúci rok porastú o dve
percentá. Vyžiada si to náklady v
sume 90 miliónov eur, čo pre
každú platovú triedu znamená
nárast o 16 eur. „Niekto môže
namietať, že je to málo, ale pre
nás je najpodstatnejšie, že po
troch rokoch stagnovania platov v
tejto sfére padlo odvážne rozhod-

Fico. Benefity pre zamestnancov
vo verejnom sektore tiež zostanú
zachované. Vláda sa týmto spôsobom usiluje podporovať funkčný verejný sektor, tvorbu pracovných miest, dôstojné odmeňovanie a sociálne istoty zamestnancov. „V období, keď ešte nemožno hovoriť, že sa globálna hospodárska kríza skončila, je to neľahká úloha,“ poznamenal predseda
vlády.
Robert Fico ocenil prácu odborárov pri kolektívnom vyjednávaní. „Vláda v odborových zväzoch

požiadaviek zamestnancov vykonávajúcich službu pre štát a verejnú správu potvrdili, že plne chápete vašu zodpovednosť za túto
krajinu.“ Premiér ocenil aj dialóg
medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov. „Aj pri kolektívnom vyjednávaní vyššieho
stupňa sa ukázalo, aké dôležité
je, aby títo partneri spolu komunikovali a hľadali východiská a

Kolektívne zmluvy vyššieho
stupňa (KZVŠ) o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a v štátnej službe na rok
2014 podpísali dnes signatári za

kompromis so snahou zachovať
pokoj a sociálny zmier,“ povedal
premiér a vyjadril presvedčenie,
že hoci partneri pri vyjednávaní
môžu mať rôzne názory, hlavný
cieľ majú spoločný – prostredníctvom hospodárskej prosperity a
rozvojom ekonomiky dosiahnuť
vyššiu životnú úroveň a kvalitu
života všetkých občanov SR.
(Úrad vlády SR, 25. 11. 2013)
centa, plus ďalší prídel najmenej
0,05 percenta zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancov na výplatu za
kalendárny rok. TASR informovala Martina Némethová, hovor-

KZVŠ priznávajú v roku 2014 štátnym
zamestnancom vyššie mzdy o 16 eur

Predseda vlády zdôraznil dôležitosť komunikácie medzi vládou a
odbormi a spoločné hľadanie východísk

Podpisy členov vlády Z. Zvolenskej, P. Kažimíra, J. Richtera
a T. Boreca
našla spoľahlivých partnerov.
Naša doterajšia spolupráca, konštruktívny dialóg a hľadanie kompromisu pri riešení oprávnených

nutie a dospeli sme k dohode,
ktorú považujeme v tomto období

za mimoriadne vážnu pre celú
spoločnosť,“ podčiarkol Robert

Niektorí ľudia na prokuratúre
stratili základné návyky, ako sa
pracuje a ako sa vybavuje agenda. Na pôde Ústavnoprávneho
výboru NR SR to vyhlásil generálny prokurátor Jaromír Čižnár,
ktorý poslancom predstavil správu o činnosti prokuratúry za minulý rok. Poslanci ju odobrili. „Za rok
2012 bolo skončených deväť disciplinárnych konaní, postihom sa
skončilo len jediné. Za tri mesiace
od nášho nástupu sme ich začali
sedem a budú aj ďalšie,“ avizoval
Čižnár.
Za problém označil aj neustále
prieťahy. „Vo veľkej väčšine sú
zapríčinené policajtmi. O tom
nebudem diskutovať. Problémom
je aj ignorovanie pokynov prokurátora, čím sa proces predlžuje.
Vedenie polície, súčasné aj predchádzajúce, to netrápi,“ povedal
generálny prokurátor.
Za chybný označil aj prístup k
drogovej trestnej činnosti. „Stíhame následky, nie príčiny. Ak bude
v policajných štatistikách ako drogová trestná činnosť rovnako
vykazovaný človek prichytený s
dvoma cigaretami marihuany a

rovnako drogový díler, čo tí policajti budú radšej vyšetrovať?“
pýtal sa s apelom, že sa musí
zmeniť filozofia prístupu.
Rozsiahla správa o činnosti
prokuratúry za rok 2012, ktorú pripravilo ešte predchádzajúce
vedenie, hovorí o plnení úloh,
informuje o množstve štatistík,
napr. trestných činov, resp. obsahuje apel na vládu, aby Generálna prokuratúra mohla sídliť v jednej budove. Nové vedenie prokuratúry sľubuje, že od budúceho
roka bude správa vyzerať inak. Z
dôvodu lepšej prehľadnosti má
obsahovať menej štatistiky, ktorá
je prístupná na webe, má byť tiež
stručnejšia a obsažnejšia.
(SME, 20.11.2013)

Generálny prokurátor SR J. Čižnár: Niektorí
ľudia na prokuratúre zabudli pracovať

stranu zamestnancov i zamestnávateľov na Úrade vlády SR.
Obsahom kolektívnej zmluvy
je priaznivejšia úprava pracovných podmienok, vrátane platových. KZVŠ stanovuje základný
pracovný čas zamestnanca na
37,5 hodiny v týždni, základnú
výmeru dovolenky na päť týždňov, respektíve šesť týždňov pre
zamestnancov vo veku nad 33
rokov, zvyšujú sa základné stupnice platových taríf o 16 eur.
Celkový prídel do sociálneho
fondu je vo výške jedného per-

kyňa Konfederácie odborových
zväzov SR.
Signatármi
kolektívnych
zmlúv sú splnomocnení zástupcovia zamestnávateľov reprezentovaní vládou, Združením
miest a obcí Slovenska a predstaviteľmi samosprávnych krajov, a zástupcovia zamestnancov, reprezentovaní Konfederáciou odborových zväzov, Nezávislými kresťanskými odbormi
Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom.
(TASR, 25.11.2013)

skej republiky a Nemocnice svätého Michala, a.s., ktorí diskutovali najmä o otázkach realizácie
lekárskych preventívnych pre-

rezorte. Riaditeľka odboru zdravotníctva SPSČOÚ MV SR plk.
MUDr. Mária Gvozdjaková oboznámila prítomných s pripravova-

hliadok, očkovania proti prenosným ochoreniam, posudzovaní
služobných úrazov a činnosti
pracovnej zdravotnej služby v

nou Koncepciou zdravotného
zabezpečenia v rezorte MV
SR. Pozvanie na konferenciu
prijali aj riaditeľ Úradu hlavného
lekára Ozbrojených síl Slovenskej republiky plk. MUDr. Vladimír Lengvarský, riaditeľ Odboru
zdravotnej starostlivosti Zboru
väzenskej a justičnej stráže mjr.
Radoslav Liščák, poradca prezidenta Slovenskej lekárskej
komory MUDr. Vladimír Balogh a
plk. Mgr. Marián Magdoško, podpredseda OZP a člen Dozornej
rady Všeobecnej zdravotnej
poisťovne, ktorí informovali prítomných o aktuálnych problémoch vo svojich organizáciách.
(g)

MEDICON 2013 – celoslovenská konferencia
zdravotníckych pracovníkov MV SR

V dňoch 22. a 23. novembra
2013 sa konala v Kúpeľno-rehabilitačnom ústave Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky
Bystrá celoslovenská konferencia zdravotníckych pracovníkov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky MEDICON 2013, ktorej
cieľom bolo zhodnotiť úroveň a
kvalitu poskytovania zdravotnej
starostlivosti v zmluvných zdravotníckych zariadeniach rezortu.
Súčasťou konferencie MEDICON 2013 bola prezentácia
odborných lekárskych prednášok pozvaných hostí na tému

Upozornenie

Uzávierka budúceho čísla
je 15. januára 2014

Redakcia

Ochorenia pohybového systému. Na konferencii sa zúčastnilo
97 služobných a zmluvných lekárov Ministerstva vnútra Sloven-

Citáty: Nechcem mať okolo seba prikyvovačov. Chcem, aby mi každý povedal pravdu, aj keď ich to bude stáť miesto.

(Samuel Goldwyn)
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Je čas položiť si otázku: Čo nám prinášajú Vianoce?

ilé kolegyne, milí kolegovia, vzácni priatelia,
opäť sa približuje čas Vianoc a
s tým spojené prípravy, nákupy,
zabezpečenie konzumného komfortu, aby nám nič nechýbalo a
mohli sme mať pekné sviatky.
Na túžbe pripraviť sa na sviatky nie je nič zlé, no keď sa z tohto
stáva jediný zmysel sviatkov, tak
potom je na mieste položiť si otázku o podstate Vianoc. Každý z
nás ich vníma asi rozdielne, zo
svojho pohľadu, či už ako spomienku na detstvo, alebo ako príležitosť niekoho potešiť, či niekomu možno aj pomôcť. Je to
pekné, keď môžeme spomínať na
tie nezabudnuteľné chvíle a zážitky z detstva. Je pekné a chvályhodné, pokiaľ môžeme niekomu
pomôcť.
Dnešná doba ma núti položiť si
otázku: je tento zhon, keď sa
chcem najlepšie pripraviť na Vianoce to jediné, čo nám tieto sviatky prinášajú? Jedna myšlienka
hovorí, že, môžeme si kúpiť byt,
ale nie domov, môžeme si kúpiť
lieky, ale nie zdravie. Môžeme
mať ten najkrajší vianočný stromček, vyzdobený dom, množstvo
darčekov, najlepšie jedlo, ale
stále to nie je to podstatné.
Zvesť o narodenom Božom
Synovi je niečo, čo môže človek
len s údivom sledovať a prijať ako
dar aj pre svoj život.
V pradávnych biblických príbehoch vidíme, že ľudský rozum
nestačí na to, aby v plnej miere
došiel poznania, mudrci od východu svoje vzdelanie využili na
to, aby sa vydali na ďalekú cestu
a našli narodeného kráľa židovského, no ich poznanie a ľudský
úsudok ich priviedli do paláca –
veď kde inde ako v paláci hľadať
nového kráľa? No Boh koná v
protiklade s ľudskou logikou, a tak
sa vydávajú na cestu do Betlehema, do najskromnejšieho príbytku
– maštale.

Sviatky pokoja.....

Nestačí byť teda dobre vyzbrojený všetkým tým, čo sa nám
ponúka k pravým Vianociam, či v
zmysle jednej reklamy – pravá
brada – pravé Vianoce, si nechať
narásť bradu a čakať, že budeme
mať tie pravé Vianoce – to by bolo
diskriminačné pre ženy – tie by
teda nemohli mať pravé Vianoce...
Nestačí vedieť o obsahu a
zmysle Vianoc, ale treba ich prežívať srdcom a v pokore, v uvedomení si toho, že aj mne Boh dáva
svojho Syna, aby môj život bol
prežitý v pokoji, nádeji a láske.
Milé kolegyne, milí kolegovia,
vzácni priatelia,
Keď sa zároveň pozerám späť
na končiaci sa rok, chcem Vám
poďakovať za stretnutia, rozhovory, za účasť na stretnutiach, ktoré
organizuje Úrad ekumenickej
pastoračnej služby. Počnúc letom, mohli sme spolu s Vašimi
deťmi prežiť pekné chvíle na detských táboroch či v Rimini, alebo
v Račkovej doline. Na jeseň v
septembri to boli dve krásne
akcie. Prvá, keď sme od 11. do
Pýcha durínskej polície

15. septembra na pozvanie krajinského policajného duchovného
Durínskej polície mohli spolu
navštíviť policajnú duchovnú službu v Durínsku, vidieť prácu a
zabezpečenie polície v tejto spolkovej krajine. O službe polície a

Za útok na koňa…

Britského futbalového fanúšika
poslal súd do väzenia na 12 mesiacov za to, že dával údery do
hlavy policajnému koňovi po tom,
čo jeho tím prehral futbalové derby.

Barry Rogerson bol jedným z
viacerých fanúšikov zatknutých
po tom, čo Newcastle United prehral s tímom Sunderland 0:3 a
následne vypukli násilnosti. Zrážky medzi ich fanúšikmi nie sú ničím nezvyčajným, pretože medzi

oboma tímami vládne obrovská
rivalita.
Rogerson (45), ktorý bol opitý,
najprv udrel koňa menom Bud
spredu do hlavy, potom ho udieral
po celom tele. Kôň slúži v polícii
grófstva West Yorkshire. Sudca
Paul Sloan muža odsúdil na 12
mesiacov väzenia za násilnícke
správanie a zakázal mu šesť ro-

kov navštevovať futbalové zápasy v Británii. Sudca dodal, že policajta sediaceho na Budovi mohol kôň celkom ľahko zhodiť a príslušník mohol utrpieť zranenia.

(AP, TASR, 25.10.2013)

jej zložiek nás informoval pán
policajný prezident Bischler, ktorý
s nami strávil jedno celé dopoludnie. Boli pre nás pripravené
nezvyčajné ukážky taktických
zásahov, techniky, nových prie-

akcii už piaty krát a dúfam, že nie
naposledy. Túto príležitosť my
duchovní vnímame ako vzácnu
možnosť stretnutia sa s Vami,
ktorí ste s náročnej službe policajtov, či hasičov, alebo zamestnan-

Túry v Belianskych Tatrách sa zúčastnilo bezmála päťsto milovníkov prírody

storov pre políciu, ale aj duchovný
program s cieľom povzbudiť,
motivovať k tomu, aby sme si plnili svoje poslanie zodpovedne a
čestne. Počas tohto pobytu sme
navštívili aj policajnú školu v
Meiningene a môžeme s
radosťou povedať, že na
základe tejto návštevy vzniká nové partnerstvo medzi
touto školou a SOŠ PZ v
Košiciach, z čoho sa veľmi
tešíme a prajeme, aby toto
partnerstvo dorástlo v pevný
vzťah a bolo vzájomným prínosom.
K štítom tatranským
Nedá mi nespomenúť druhú
septembrovú akciu, našu najväčšiu – Celoslovenský policajný a
hasičský výstup vo Vysokých
Tatrách, počas víkendu 27-29.9.,
keď sme mali možnosť spoločne
sa stretnúť s rodinami a spoznať
krásny kút – klenot našich Tatier –
Belianske Tatry. Tento rok to bol
mini jubilejný ročník -piaty. Po
výstupe na vrcholy – Kriváň 2009,
Rysy 2010, Jahňací štít 2011 a
Kôprovský štít 2012, to bola prvá
pochodová túra s nádhernou scenériou. Od Pána Boha sme dostali krásny dar vo forme nádherného počasia, čo umocňovalo dojem z celej túry. Spočinúť v lone
krásnej prírody, zabudnúť na
stres a nervozitu, kochať sa farebnosťou tráv, machov, to je skutočné pookriatie duše človeka.
Každý končiar má svoj vrchol,
každý pochod, každá túra má svoj
cieľ. Počas výstupu človek zápasí
s mnohými vecami, stretáva ľudí,
má možnosť prejsť kúsok svojho
putovania spolu s inými, možno
dovtedy neznámymi ľuďmi. Je to
taká malá paralela k životu. Aj náš
život je ako výstup na vrchol končiara, má niekde svoj koniec, stretávame na ňom mnoho ľudí,
zápasíme s rozličnými vecami,
tešíme sa z toho, čo je pekné.
Chcem poďakovať Pánu Bohu, že
nám dovolil túto chvíľu života prežiť spolu s Vami.
Veľmi nás teší záujem o túto
akciu, ako aj skutočnosť, že
medzi rekordnými 463 účastníkmi
výstupu boli takí, ktorí boli na tejto

cov rezortu, aby sme Vás mohli
povzbudiť vo Vašej službe a spoločne s Vami mohli zdieľať Vaše
radosti i starosti. Tešíme sa na
ďalšie spoločné stretnutia.
Uznanie Vašej práci
V tretiu novembrovú nedeľu si
pripomíname svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd. Tieto
pietne spomienky nás vedú k uvedomovaniu si zodpovednosti sa
svoje správanie sa na cestách, či
sa pohybujeme ako chodci, vodiči
alebo cyklisti. Je to zároveň aj
priestor, kedy si ľudia dokážu viacej uvedomiť dôležitosť hasičov,
záchranárov i policajtov a kde
Vám, milí kolegovia, kolegyne
môžeme vyjadriť slová uznania a

vďaky za Vašu službu. Za každým
číslom, štatistikou sa skrývajú
pohnuté ľudské osudy, dotknuté
rodiny, zmena doterajšieho spôsobu života. Opatrnosti nie je
nikdy dosť, treba na to pamätať,
keď si sadáme za volant, vydávame sa na cesty, prechádzky, za
oddychom. Pieseň v evanjelickom
spevníku hovorí: „Život je Boží
dar, daný nám do vena, pri smrti
spoznáme aká jeho cena.“
Viaceré veci nás ku koncu roka
upozorňujú na nestálosť a pominuteľnosť nášho života. Táto skutočnosť by nás mohla viesť ku
pesimizmu, rezignácii, či ľahostajnosti, no práve Vianoce prinášajú
na sklonku roka nádhernú zvesť o
novom začiatku, o novosti veku,
ktorý začína narodením Ježiša
Krista.
Nech teda táto krásna a
radostná správa aj nás vedie k
novosti života, aby sme v tom
novom roku boli k sebe bližší, aby
sme mali pochopenie pre toho,
kto sa trápi, borí s problémami vo
svojom živote, aby sme boli
ochotní podať pomocnú ruku tam,
kde je to potrebné, aby sme boli
jeden pre druhého človekom.

Požehnané vianočné sviatky a
lepší, krajší, pokojnejší nový rok
2014 vám v mene Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR praje
Milan Petrula

PS: Na záver chcem poďakovať všetkým duchovným Úradu
ekumenickej pastoračnej služby
za ich službu počas roka 2013 a
slová vďaky patria i odbornej referentke úradu za plnenie si pracovných povinností aj nad rámec jej
pracovnej činnosti.

Spútavací prostriedok „Lapaj“ úspešne prešiel aj skúškami v praxi

Bude sa aj v polícii používať nový „pacifikátor“?

Niektoré odborné útvary PPZ, ako aj vybraté jednotky PZ skúšali v uplynulých mesiacoch nový spútavací prostriedok, ktorý zboru
ponúkla firma PELTA, s.r.o. pod obchodným názvom „Lapaj“.
Spútavací popruh je už na prvý pohľad veľmi jednoduchý, slučku
stačí naložiť na telo výtržníka a zatiahnuť, fixuje ruky pri tele. Uvoľňuje sa bežným kľúčikom na používané oceľové putá. Oproti klasickým alebo tzv. jednorazovým plastickým putám má „Lapaj“ výhodu
najmä v tom, že sa oveľa jednoduchšie prikladá, je teda v možnosti použitia veľmi rýchly a pritom šetrný voči výtržníkovi i zasahujúcemu policajtovi, nevyžaduje si pri
kladení odporu takú silu a používanie hmatov a
chvatov, ako zakladanie klasických
pút. Navyše je
použiteľný mnohokrát a vo veľmi
rôznorodom prostredí pri minimálnom zaškolení používateľov, umožňuje dobrú fixáciu výtržníka trebárs o stoličku. Zdá sa teda, že tento
výrobok nájde uplatnenie aj v dopravných prostriedkoch, pri športových a iných masových podujatiach, kde je potrebné rýchlo „spacifikovať“ aj väčší počet zadržaných osôb – vlastne všade tam, kde sa
jednotlivec nevie zmestiť do kože, ohrozuje seba alebo okolie.
Používať ho tak môžu okrem polície aj organizátori športových
podujatí, mestské polície, SBS, zdravotníci či zamestnanci iných
zložiek. Či a do akej miery sa ho rozhodne používať aj slovenská
polícia, ukáže čas, dobrozdanie z rezortu však už „Lapaj“ po úspešnom odskúšaní dostal, informoval nás Roman Hrubý, tvorca „Lapaja“ a bratislavský zástupca spoločnosti PELTA.
(on)
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V Glasgowe spadol policajný vrtuľník na plný nočný klub: deväť mŕtvych

Pravdepodobnou príčinou je technická porucha stroja, morálnu zodpovednosť však nesú policajti
Glasgow – Z dosiaľ neznámych príčin sa v piatok 30.
novembra 2013 o 22.25 h zrútil
na objekt nočného klubu Clutha v
centre škótskeho Glasgowu poli-

ročný kapitán David Traill lietal
20 rokov, ako príslušník armády
bol aj účastníkom vojny v Zálive,
mal oprávnenie inštruktora lietania a v službách polície pracoval
Brian Docherty, predseda SPF

Kirsty Nelis

Pilot David Trail

cajný vrtuľník Eurocopter 135 T2.
Trojtonový stroj pri páde preboril
strechu prízemnej budovy, v ktorej bolo okolo 130 hostí. Zahynula celá trojčlenná posádka vrtuľníka a šesť zákazníkov klubu, 32
osôb bolo zranených, dvanásť z
nich hospitalizovali. Pilot, 51-

po ukončení predchádzajúcej
akcie.
Dvojmotorový vrtuľník EC 135,
vyrábaný od roku 1996, patrí
medzi najrozšírenejšie policajné a
záchranárske stroje v Európe,
považuje sa za jednu z najlepších
a najspoľahlivejších helikoptér
svojho druhu, lieta ich vo svete
vyše 1 100. Napriek tomu je jednou z najpravdepodobnejších príčin havárie technická porucha.
K nešťastiu sa vyjadril aj Brian
Docherty, predseda profesnej
Škótskej policajnej federácie, (založená 1919, v súčasnosti 16 500
členov), ktorá v posledných rokoch intenzívne bojuje proti poklesu sociálneho statusu policaj-

Vrtuľník prepadol cez strechu prízemného objektu

Tonny Collins

ako civilný zamestnanec posledné štyri roky. Spolu s ním zahynuli 36-ročná Kirsty Nelis a 43ročný Tony Collins, kmeňoví členovia posádky vrtuľníka,príslušníci Police Scotland Operational
Support Division. Vrtuľník sa vracal na neďaleký policajný heliport

V piatok po 22. hodine bol nočný bar CLUTHA plný,
presný počet hostí nikto nepoznal

tov, spôsobenom vládnymi škrtmi.
Docherty vyjadril hlboké poľutovanie nad udalosťou, pri ktorej
práve stroj v službách polície spôsobil smrť aj šiestim zákazníkom
v klube.
Škótska vláda ustanovila na
objasnenie príčin nešťastia expertnú komisiu, ktorej členmi sú aj
odborníci z výrobnej firmy Eurocopter.

Úspešná bonitácia
Prvýkrát v zahraničí – a hneď úspešne! nemeckých ovčiakov
Učitelia a poslucháči SOŠ PZ Pezinok obsadili na futbalovom turnaji v Poľsku II. miesto

V termíne 24.10. – 26.10.2013 sa v poľských Katowiciach
konali majstrovstvá policajných škôl a tréningových centier v sálovom futbale. Turnaja sa zúčastnilo päť domácich
mužstiev, jedno mužstvo z Rumunska (policajná škola v
Cluj Napoca) a mužstvo SOŠ PZ Pezinok. Pre našu školu to
bol úspešný víkend.

Prvý deň turnaja (piatok
24.10.) ráno o 08.30 h privítal
účastníkov turnaja inšp. Mgr.

SPŠ Czestochowie (Poľsko). V
zápase boli úspešnejší Poliaci, no
aj napriek tomu možno II. miesto

Jaroslaw Kaleta, riaditeľ školy v
Katowiciach a zahájil turnaj. V
priebehu piatka prebiehali jednotlivé zápasy podľa harmonogramu
turnaja, až do večerných hodín. V
sobotu v dopoludňajších hodinách prebiehali kvalifikačné zápasy do semifinále a finále. Zápas o
tretie miesto sa uskutočnil o 11.30
h. Našich sa to ale netýkalo, pretože sa dostali až do finále! V
zápase o prvé miesto si zmerali
sily mužstvo SOŠ PZ Pezinok a

našich v kvalitne obsadenom
medzinárodnom turnaji hodnotiť
vysoko pozitívne. O 13.30 h sa
uskutočnilo dekorovanie víťazov
riaditeľom školy a poďakovanie
organizátorom a účastníkom turnaja za príkladné reprezentovanie jednotlivých škôl. Slovensko
bolo ocenené druhýkrát, pretože
stržm. Mgr. Marek Čamaj poslucháč 22. behu, triedy 225, bol
vyhlásený za najlepšieho strelca
turnaja s 15 gólmi. Mužstvo SOŠ

PZ Pezinok počas gratulácií k
úspechu zároveň dostalo niekoľko pozvaní na turnaje, ktoré budú
organizovať policajné školy v Poľsku a v Rumunsku.
Vedúcim delegácie, trénerom a
kapitánom mužstva v jednej
osobe bol mjr. Mgr. Bohumil Hranica, odborný učiteľ predmetovej
skupiny telesnej prípravy, ďalej
učitelia mjr. Mgr. Marek Cicák,
kpt. Mgr. Peter Gyepes, mjr. Mgr.
Vladimír Vancel, por. Bc. Peter
Šilhár a poslucháči stržm. Tomáš
Vanya, stržm. Mgr. Peter Hajek,
stržm. Mgr. Marek Čamaj.
Pekné umiestnenie potešilo o
to viac, že naši nemali „natrénované“, keďže sme sa o turnaji
dozvedeli len dva týždne pred
jeho konaním. Okrem pohára za
II. miesto sa naši z Poľska vracali
bohatší o poznanie, že kvalitné
dresy a tenisky ešte turnaj nevyhrajú. Naši účastníci ich totiž na
rozdiel od ostatných až také kvalitné nemali. Nechýbalo im však
nadšenie, chuť vyhrávať a aj v
súvislosti s reprezentáciou SR
často spomínané „srdiečko“. Pre
poslucháčov školy to bol prvý
„medzinárodný zážitok“, keď
mohli prvýkrát počas kariéry
reprezentovať PZ a hneď v zahraničí.
Všetkým účastníkom turnaja
za SOŠ PZ Pezinok, učiteľom i
poslucháčom, patrí uznanie a
poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy i rezortu a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí.
pplk. JUDr. Rastislav Hajko, PhD.
zástupca riaditeľa a súčasne
vedúci školského odboru
SOŠ PZ Pezinok

(podľa zahraničnej tlače -on-)

V stredu 20. novembra tohto roku sa v areáli strediska chovu služobných psov odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru
v Moravskom Svätom Jáne uskutočnila bonitácia služobných psov PZ
– plemena nemecký ovčiak. Úspešné absolvovanie bonitácie je jednou
z podmienok chovateľského poriadku Slovenskej únie chovateľov
nemeckého ovčiaka pre uznanie chovnosti jednotlivých psov a súk pre
ich využitie v kontrolovanom chove plemena nemecký ovčiak.
Slovenská únia chovateľov nemeckého ovčiaka (SÚCHNO) delegovala na toto podujatie ako posudzovateľa exteriéru a súčasne bonitačného komisára Mgr. Ivana Kočajdu, ústredného poradcu chovu plemena nemecký ovčiak. Na tomto
významnom kynologickom podujatí –
z hľadiska ďalšieho rozvoja chovu plemena nemecký ovčiak v Policajnom
zbore – sa celkovo zúčastnilo 13 zvierat (päť služobných psov a osem služobných súk), zaradených na krajských riaditeľstvách Policajného zboru
(KR PZ) v Banskej Bystrici, Prešove a
Bratislave, a na odbore kynológie a
hipológie Prezídia PZ. Delegovaným
bonitačným figurantom bol Peter
Mičúch, ktorý preveril povahové vlastnosti a obranárske schopnosti predvádzaných služobných psov testovacími
Medzi ,,chlapcami" bol
záhryzmi s použitím ochranného rukánajlepší ONUR
va, a u služobných psov zaradených v
priamom výkone služby zadržaním figuranta, s použitím ochranného
ringo obleku.
Podľa splnenia stanovených kritérií, a na základe dosiahnutých
výsledkov, všetky predvedené zvieratá úspešne splnili podmienky pre
ich zaradenie do chovu plemena nemecký ovčiak v chove PZ. Bonitačný komisár Mgr. Kočajda bol s výkonmi služobných psov PZ veľmi
spokojný, a osobitne vyzdvihol kvalitné povahové vlastnosti a exteriérový vzhľad predvedených jedincov – najmä služobnej suky s katalógovým číslom 11: TELKA Čierna vdova, o: DRAGO Eqidius, m: RABIA
Čierna vdova, majiteľ: odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru, ktorej pridelil bonitačný kód: 5JV5/45 P, V, a u psa – katalógové číslo 2: ONUR Black Chabet, o: HOKY Va-Pe, m: EMA z Červeného kameňa, ktorému pridelil bonitačný kód: 5CI5/55 P, D.
K takejto vysokej úrovni bonitácie prispeli svojim zodpovedným prístupom aj psovodi služobne zaradení na KR PZ v Banskej Bystrici, v
Prešove a v Bratislave.
pplk. Ing. Marian Charvát, zástupca riaditeľa OKH P PZ
foto: Mgr. Peter Nevolný
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Ťažko zranený policajt

Na pohotovosť privezú
strašne dobitého policajta.
Preboha, čo sa vám stalo?
zdesil sa lekár.
„Ani sa nepýtajte,“ vraví
policajt. „Ja mám dnes hrozný deň. Najprv ma kopol
kôň, potom ma zrazil náklaďák a nakoniec mi do hlavy
vrazilo lietadlo!“
Doktor: Preboha, ako ste
to mohli prežiť?
„Našťastie prišiel nejaký
chlap a ten kolotoč zastavil!“

Proste sa
priznaj, že sme
sa stratili!!!!

Dilema

Hliadka

Policajt ďalekohľadom sleduje idúce vozidlá. Všimne si,
že jeden vodič má pravú ruku vo výstrihu spolujazdkyne.
Zastaví ho: Pán vodič, vy neviete, kam patrí druhá ruka?
Viem, ale čím by som potom šoféroval?

... a tri mesiace naviac ako bonus pre nášho
stáleho zákazníka!
Profesionál

Policajt hovorí nadriadenému: Pán major, tie odtlačky, čo
ste chceli, nemám. Ten páchateľ na čo siahol, to ukradol!

Bez úplatku vôbec
neberú!

Tak ty musíš tajne? Ja vždy žene poviem, že idem hrať!

Skíni bijú na ulici neprispôsobivých občanov,
policajti len prizerajú.
„Prečo nezasiahnete?“
rozčuľuje sa okoloidúci
občan.
„Keď my sa nevieme
rozhodnúť, či máme pomáhať alebo chrániť!“

Neuškodí, pomôže...

Policajt zastaví auto s
mladými manželmi a malým
dieťaťom. Pri dychovej skúške manžel nafúka 0,8 promile. To nie je možné, musíte
to mať pokazené! protestuje
vodič.
„Tak nech fúka vaša manželka pre kontrolu!“
Manželka tiež nafúka 0,8
promile. Rozhodne protestuje. Zneistený policajt: „Tak
dáme fúkať aj dieťaťu!“
Dieťa tiež nafúka 0,8 promile. Zúfalý policajt zasalutuje a vozidlo odíde.
„Vidíš,“ hovorí manžel, „ty
si vravela, že slivovica nášmu decku škodí. Jemu neuškodila a nám pomohla!“
Diagnóza

Policajt zastaví auto s podozrivo jazdiacim vodičom a káže
mu fúkať.
„To nemôžem, som ťažký
astmatik, nedokážem silno fúkať, mohol by som dostať záchvat!“
Tak pôjdete na odber krvi!
vraví policajt.
„Jáj, to nemôžem,“ namieta
vodič, „som hemofilitik a zomrel
by som na vykrvácanie!“
Už naštvaný príslušník hovorí: Tak vystúpte z auta a prejdite sa tu po tej bielej rovnej
čiare!
„To už vôbec nemôžem, pán
policajt, na to som príliš opitý!“

Ty vôbec nevieš, čo to je psí život!

Chlapi, naozaj nemôžete za korupciu vyšetrovať,
koho chcete! Aj naša demokracia má svoje limity!
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O Mikulášovi, no nielen o ňom

DECEMBER 2013

Rok nám utiekol ako voda a
opäť sa prihlásil Mikuláš. Už nejaký ten rôčik sa snažíme vo výbore
ZO OZP 8/8 pri KR PZ v Bratislave pripraviť pre naše ratolesti
niečo, na čo budú ešte dlho spo-

mínať. Tento rok to bolo vystúpenie muzikálového divadla ALKANA s predstavením „PIPI DLHÁ
PANČUCHA“. Mimochodom, vypredané za päť dní! Bolo príjemné sledovať v hľadisku medzi

novia výborov základných organizácií OZP ochudobňujú svoje
rodiny a snaha pomôcť si zaslúžia
vašu úctu a podporu, podporu v
podobe rozširujúcich sa radov
odborárov, či vašej pomoci a solidarity. Pretože to mnohokrát opakované „v jednote je sila“ nie je
len fráza, ale holá skutočnosť.
Čím väčší počet, tým silnejší hlas.
Svojím hundraním po chodbách
nezmeníte absolútne nič a nikto
vás nevypočuje. No ak máte chuť
a vôľu niečo zmeniť k lepšiemu,
pridajte sa k nám, pretože iná
alternatíva neexistuje! V opačnom
prípade to tu zatvorme a posledný
nech zhasne svetlo.

Milé detičky, šťastné a veselé!

Naše detičky, vychovávané v
duchu priateľstva, porozumenia,
lásky k blížnemu, zmyslu pre
krásu a súcitu s trpiacimi si
našťastie majú čo vybrať pod
stromček. Presnejšie, ich rodičia
majú z čoho vyberať a keď aj
majú za čo, niet veci, ktorá by sa
nedala kúpiť. Nech majú detičky
radosť, no nie? Očká im budú
svietiť, úsmev na tvári žiariť pod
dánskou jedličkou... Stačí si prelistovať štedrú ponuku siete
hračkárskych predajní Dráčik.
Za smiešnych dvadsať éčiek tu

môžete deťúrencom zadovážiť
napríklad postavičky flexi monsters. Ako sa píše v propagačnom letáčiku: „Potráp a ponaťahuj známe hororové postavičky.
Postláčaj ducha, múmiu alebo
Frankesteina a každý z nich ťa
niečím prekvapí...
Tak veru, potráp postavičky!
Frankesteinovi vylezie z hlavy
celý mozog a múmii krvavé oko.
Nech majú naše detičky šťastný
úsmev na tvári a sladké sníčky...
Dobrú nôcku!
(po)

Ďalší veľký úspech Michalovčana

Meno Slavomíra Pradu sa
naozaj stáva pojmom. Nadporučík Prada (OPaV OR PZ Michalovce) v novembri zavítal na
súťaž NBA National Olympia v
San Diegu (Kalifornia), kde
reprezentoval Slovenskú asociáciu naturálnej kulturistiky.
Získal I. miesto v kategórii Mr.
Physiquer Masters muži (40-50)
a 4. miesto v kategórii masters
muži (40-50). Gratulujeme!
Marek Ihnačík, Michalovce

Nech vydrží dobrá nálada...

Kysuce: tradičné predvianočné stretnutie s dôchodcami

Dňa 22.11.2013 sa uskutočnilo tradičné posedenie s dôchodcami
organizované ZO OZP Čadca. Vo veľmi dobrej atmosfére a v hojnom
počte zúčastnení dôchodcovia diskutovali hlavne o dnešnom živote v
polícii a o reorganizácii v PZ. Diskutovali aj o ďalších dôležitých
témach ich života, pričom im hrala živá ľudová hudba zo Skalitého.
Želáme im, aby dobrá nálada, ktorá vládla celé popoludnie, im vydržala počas celého obdobia až do Vianočných sviatkov a po celý rok 2014.
npor. Martin Sojka, predseda ZO OZP Čadca

Rozkazy prezidenta PZ

83. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti
príslušníkov obecnej polície v
Nitre

84. o zriadení odbornej komisie Policajného zboru na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície
v Košiciach

sedadlami reakcie v podobe
nevídaných detských tanečných
kreácií na melódie muzikálu, či
vidieť iskričky v očiach detí, keď
boli po predstavení Mikulášom
obdarované balíčkom s prekvapeniami (touto cestou ďakujem všetkým členom výboru za obetavé
nasadenie a prípravu no hlavná
vďaka patrí pre Ing. Vladimíra
Jánoša, Mgr. Andreu Čiernu a
Františka Krupku). No a toto sú tie
okamihy, ktoré vás chytia za
srdce, kedy zahodíte za hlavu
všetky problémy stavajúce sa do
cesty a poviete si: áno, naozaj to
stojí za to! No nedá mi nespomenúť a poďakovať za participáciu a
finančnú podporu Územnej úradovni Bratislava I. Slovenskej
sekcie International Police Association (JUDr. Henrichovi Klačanskému a PhDr. Daške Csériovej),
bez ktorej by sme to tento rok
určite nezvládli. Problém vznikol v
momente, kedy bol komisiou
sociálneho fondu pri KR PZ v Bratislave zrušený dlhoročný príspevok na „Mikuláša“, ako aj príspevky na „Deň zamestnancov KR PZ“
a „Futbalový turnaj riaditeľa KR
PZ“, ktoré sme v minulosti organizovali. Toto neboli podujatia len
OZP, ale všetkých zamestnancov
a nie je možné, aby OZP finančne
zvládal takéto podujatia sám.
Preto dúfame, že komisia SOFO
v roku 2014 svoje rozhodnutie
prehodnotí. Veď na tohtoročnom
„Mikulášovi“ boli aj ich deti a keď
skončia z finančných dôvodov
odbory, skončí to pre všetkých.
No a s výzvou v podobnom
duchu sa obraciam aj na kolegov
a kolegyne z radov policajtov a
občianskych zamestnancov. Nestavajte sa k odborom chrbtom,
pretože tu nie je nikto iný, kto by
hájil Vaše práva. Disciplinárne
konanie, povýšenie do vyššej
hodnosti, zvyšovanie a znižovanie osobných príplatkov, prepustenie zo služobného pomeru,
právna ochrana, to je len zlomok
toho, ku čomu odborový zväz
polície vydáva svoje stanovisko.
Kopec voľného času venovaného
uvedeným činnostiam, o ktorý čle-

Mgr. Milan Kružliak,
predseda ZO OZP 8/8 pri KR PZ
v Bratislave

Trebišovskí muži zákona
s ľudským rozmerom

V čase keď všetky úrady finišujú so správou svojich agend,
trebišovskí policajti si našli čas,
aby spoločne aj s riadiacimi pracovníkmi navštívili transfúzne
oddelenie NsP v Trebišove.
Spoločne tak 6.12.2013 darovali tu najvzácnejšiu tekutinu tým,
ktorí to najviac potrebujú.
Milým poznaním v danom
prípade je aj skutočnosť, že iniciátorom tejto akcie s názvom
„Mikulášska kvapka krvi“ bol
prvodarca z odboru kriminálnej
polície Ladislav Hatrák, ktorý v

radoch Policajného zboru pôsobí už 20 rokov.
Svojou aktivitou tak policajti z
Trebišova ukázali, že popri pracovných povinnostiach sú stále
ľudia s veľkým srdcom.
Ešte ďakujeme Imrichovi Jurkovi, Marošovi Sokolovi, Radoslavovi Šemegovi, Martinovi
Telepovskému, Aďke Ševčíkovej, Ľubomírovi Tobiášovi, Martinovi Schneiderovi, Tiborovi Ferkovi, Vincentovi Pristášovi a ďalším.
Jaroslav Ličák

Medzi darcov sa zaradil aj zástupca riaditeľa OR PZ v Trebišove plk. Ing. Imrich Jurko

Smútočné oznámenie

S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym, že dňa 5. decembra 2013 nás vo veku 44 rokov náhle opustil náš
milovaný syn, manžel, otec, brat, švagor, príbuzný a
kolega

mjr. Ing. Marek STRAKA

Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bude v sobotu 7.
decembra 2013 o 11.00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie v
Družstevnej pri Hornáde, časť Malá Vieska
Smútiaca rodina
Okružná č. 4 , 044 31 Družstevná priHornáde
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