
Pre domácich to znamenalo
znásobenie povinností, ale malo
to aj svoje výhody, časť účastní-
kov zasadania rady stihla po jeho
skončení aj časť programu Dňa
polície a naopak, prezident Poli-
cajného zboru generál Tibor Gaš-
par mal síce na celoštátnom po-
dujatí množstvo oficiálnych povin-
ností, do programu dňa si však

zakomponoval aj účasť na rade
predsedov ZO – a treba povedať,
že jeho návšteva medzi odborár-
mi vôbec nebola formálna, ale
skôr naopak: výsostne pracovná,
obsažná, vecná i kritická. (Bližšie
na inom mieste novín)

Spor ný ba lí ček
V úvode si zobral slovo pred-

seda OZP v SR Miroslav Litva,

ktorý podrobne informoval o no-
votách v oblasti kolektívneho vy-
jednávania na rezortnej i vládnej
úrovni s účasťou KOZ SR. Roko-
vania na rezortnej, resp. ,,podni-
kovej" úrovni označil za kompliko-
vané najmä tým, že na strane za-
mestnancov je zapojených päť
odborových zväzov, čo spôsobuje
problémy pri zbližovaní názorov a
stanovísk. Pre oblasť verejnej a
štátnej služby vedie rokovania
KOZ, predseda Litva sa kriticky
vyslovil k ich neskorému začiatku,
keď sa prvé ,,sedenie" reprezen-
tácie KOZ so zástupcami vlády
uskutočnilo až 18. septembra. In-

formoval tiež, že KOZ reagoval na
vládou prijatý tzv. balíček sociál-
nych opatrení, lebo k ich príprave
nebol KOZ vôbec prizvaný a v
niektorých prípadoch odborári ne-
považujú vládne opatrenia za
prospešné. Odborová centrála
reagovala zvolaním mimoriadne-
ho zasadania rady predsedov od-
borových zväzov, rada v troch bo-
doch vyslovila nespokojnosť a
balíček en bloc nepodporila. Od-
bory budú konkrétne reagovať
stanoviskami ,,postupne tak, ako
budú jednotlivé body prichádzať
do legislatívneho procesu“. Pro-
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Dru hé ko lo vy jedná va nia bo lo
2. októbra. Ro ko va nia zastre šu je
ve dú ca slu žobné ho úra du Úra du
vlá dy SR, štátni ta jomní ci mi -
nisterstiev zdra votníctva, škol-
stva, vnútra a fi nancií, zástupco -
via vyš ších územných celkov a re-
pre zentá cia ZMOS–u. Za dru hú
stra nu je to Konfe de rá cia od bo ro -
vých zvä zov v SR, Ne zá vis lé
kres�anské od bo ry Slo ven s ka a
Vše obec ný slo bodný od bo ro vý
zväz. Ve dú ca slu žobné ho úra du
Úra du vlá dy SR opä� po tvr di la, že
vlá da akcep tu je be ne fi ty, vy ro ko -

va né vla ni, otvo re né te da ostá va
od stup né, odchodné a výš ka so -
ciálne ho fon du, pre to že všetky
sú vi sia s va lo ri zá ciou miezd. Štát-
ny ta jomník mi nis ter stva fi nancií
Radko Ku ruc nás obozná mil s fi -
nanènou si tuá ciou a obozná mil
nás aj s tým, že sí ce vlá da mu sí
predlo ži� ná vrh roz poè tu do par la -
men tu najneskôr do 15. októbra,
ale v tom èa se ešte ne bu dú zná -
me zá väzné fi nanèné uka zo va te -
le, kto ré zve rejòu je Eurostat, pre -
to že zno va bo la zme ne ná me to di -
ka vý poè tu dlhu Slo venskej re -
pub li ky zo stra ny Bru se lu.
 Ke dy bu dú zná me vý sled -

ky?
Eurostat zve rejní tieto zá väzné

uka zo va te le až 21. októbra, tak že
mu sí me poèka� na no ti fi ká ciu èí -
siel. Po tom až mô že pokra èo va�
ko lektívne vy jedná va nie. Ak sa na
zákla de ziste ní Eurosta tu po tvr dí

dlho vá brz da, ústavný zá kon o
dlho vej brzde bu de ma� oka mži tý
úèi nok a v ro ku 2015 bu de môc�
vlá da, ale i mestá a ob ce mí òa�
ma xi málne na úrov ni roz poè tu ro -
ka 2014. Tým by prak tic ky ne bol
priestor pre ma névro va nie vo vy -
jedná va ní, ho ci teo re tic ky je tu
možnos� cez par la ment otvo ri�
ústavný zá kon a percentá po su -
nú�. Lenže pod¾a informá cií, kto ré
dostá va me rôzny mi ka nálmi, tá to
ces ta ne má ve¾kú šancu. Èi že dú -
fa me, a neofi ciálne informá cie
nám dá va jú ná dej, že Eurostat
pod¾a no vej me to di ky na po èí ta dlh
niž ší ako 57 percent.
 Èo by to v pra xi zna me na -

lo?
Tým by sme ne mu se li použi�

dlho vú brzdu a nám by sa otvo ril
priestor pre vy jedná va nie. Za tia¾
sú to len do ha dy, mu sí me poèka�

(Pokračovanie na strane 2)

Ko lektívne vy jedná va nie vyš ších zmlúv pre ve rejnú a štátnu služ bu – ne ja ký po sun?
Na je sennom za sa da ní ra dy predse dov základných orga -
ni zá cií 26. septembra podpredse da Ma rián Magdoško
podrobne in for mo val o za èí na jú com sa vy jedná va ní vyš -
ších ko lektívnych zmlúv pre za mestnancov vo ve rejnej a
štátnej službe – vlastne hneï po prvom ko le. Re dakcia
PO LÍ CIA 8. októbra oslo vi la M. Magdoška s otáz kou: Je
medzi èa som nieèo no vé?:

Jesenné zasadanie Rady predsedov ZO OZP v SR sa tra-
dične konalo v Banskej Bystrici, netradičnou náhodou ter-
mín 26. september skolidoval s konaním celoštátneho
Dňa polície 2014, ktorého prípravou boli poverení práve
Banskobystričania.

Po dru hom ko le ho vo rí me s podpredse dom OZP v SR Ma riá nom Magdoškom

Banskobystrickí policajti sa 26. septembra 2014 predviedli na Dni polície v plnej paráde. Viac na s. 4                  Snímka Vlado Benko, MV SR

M. Magdoško

Nesmrteľné fámy?
Niet už vari jedného zasadania

rady predsedov,  kde by sa neho-
vorilo o rôznych šíriacich sa  fá-
mach okolo sociálneho zabezpe-
čenia policajtov. Šírenie fám na-
dobúda vždy iný obsah (najnovšie
sa vraj idú meniť k horšiemu plato-
vé triedy cez zákon č. 73 a pod.)  a
tento – jemne povedané – neduh
je veľmi pestrý aj formami. Bežné
chodbové či pivné reči sú už totál-
ne zastarané, dnes frčia najmä
skupinové veľkomaily, doplnené
aj prílohami v podobe falzifikátov
údajne už schválených legislatív-
nych zmien, obsahujú prílohy, kto-
ré sa tvária ako paragrafové zne-
nie noviel zákonov, vyhlášok  a
nariadení... Neuveriteľné. Bolo by
to na smiech, keby to však nebolo
viac na zlosť, pretože tieto pod-
vrhy majú potom vždy dosť dlhý
život a otravujú pracovné ovzdu-
šie, znižujú chuť do práce a v naj-
horšom prípade vedú aj k panic-
kému odchodu tých, čo uverili...
Zmienke o nich sa aj na ostatnom
zasadaní rady nevyhol predseda
OZP i policajný prezident. Predse-
da Litva už dosť s nevôlou opätov-
ne zduplikoval, že v systéme so-
ciálneho zabezpečenia sa nič ne-
mení, nič na tom nie je pravda,
systém je solventný a vývoj pozi-
tívny, dokonca už aj armáda zníži-
la schôdok, hoci u nich je situácia
na účte oveľa horšia. Podľa  slov
predsedu OZP v podmienkach
polície a hasičov je systém ,,mier-
ne prebytkový" a vyrovnaný v poč-
te osôb, koľko ich do systému
vstúpilo a  koľkí odišli na druhý
svet, nie je nijaký dôvod systém
meniť. Funkčnosť osobitného
účtu preveroval aj inštitút finanč-
nej politiky v rámci kontroly hos-
podárenia MV SR.  ,,Ani jedna ich
pripomienka nesmeruje k sociál-
nemu zabezpečeniu, nič sa nede-
je a diať sa nebude, ak má niekto
problém, mal by sa zorientovať a
nevyrábať problémy tam, kde nie
sú," zdôraznil predseda Litva.

Taká je teda realita, ale keď si
človek niekedy číta tie poplašné
maily, naozaj musí zauvažovať
nad úrovňou právneho vedomia
týchto pisateľov a šíriteľov (!).
Osobne mám chuť zobrať im aj
služobný preukaz, pretože sú
zrejme právne negramotní. O kva-
lite nášho právneho štátu si síce
často právom môžeme myslieť
hocičo nelichotivé, z histórie vie-
me svoje, ale zasa to nie je až ta-
ké zlé, aby mohla vláda a parla-
ment z večera do rána schváliť zá-
sadnú zmenu v legislatíve – do-
konca tak, aby sa o tom odbory
nedozvedeli. A kto takej fáme uve-
rí, naozaj si ten služobák nezaslú-
ži, pretože policajt bez právneho
vedomia by po uliciach chodiť ne-
mal.

Peter Ondera

Z je senné ho za sa da nia Ra dy predse dov ZO OZP v SR v Banskej By stri ci

Uži toèná ko lí zia ter mí nu ra dy s ko na ním Dòa po lí cie



blém je najmä v tom, že realizácia
opatrení z ,,balíčka" si vyžiada ur-
čité financie, ktoré môžu chýbať
pri kolektívnom vyjednávaní.

M. Litva informoval, že prezi-
dent KOZ poslal predsedovi stra-
ny Smer – SD list, v ktorom ho vy-
zýva na ustanovenie spoločnej
pracovnej skupiny na vyhodnote-
nie plnenia dohody povolebnej
spolupráce medzi KOZ SR a stra-
nou Smer – SD. Tento krok našiel
plnú podporu rady predsedov od-
borových zväzov.

KOZ: nespo kojnos�
Pohľad KOZ priblížil predse-

dom ZO člen predstavenstva KOZ
SR Marián Magdoško. Uviedol, že
predstavenstvo iniciovalo aj stret-
nutie s vedením strany Smer –
SD. Rokovanie sa uskutočnilo, ale
pre náhle zdravotné problémy sa
ho nezúčastnil predseda Robert
Fico. Odbory tlmočili reprezentácii
vládnucej strany nespokojnosť so
spomenutým balíčkom opatrení.

V oblasti kolektívneho vyjedná-
vania s vládou je podľa Mariána
Magdoška najväčší problém v
tom, že vo verejnej správe je v
platovej tabuľke už šesť tried pod
úrovňou očakávanej minimálnej
mzdy, v štátnej službe koliduje pr-
vá platová trieda. K zmene došlo
v tom, že kompetencie pre vyjed-
návanie už prešli z ministerstva
práce na úrad vlády. Odbory pri-
pravili návrh celkom nových plato-
vých tabuliek, ktoré začínajú v pr-
vej triede na prvom stupni na
úrovni minimálnej mzdy. S prísluš-
ným indexom rastu návrh pred-
stavuje navýšenie tabuľkových
platov o 34 percent. ,,Je nám jas-
né, že takýto platový nárast by ne-
zvládli ani lepšie ekonomiky," po-
znamenal M. Magdoško, ,,išlo
nám o to ukázať vláde, že ak na
jednej strane dramaticky zvyšuje
mzdy, tak tarifné triedy sa prepa-

dajú pod úroveňminimálnej mzdy.
Pýtame sa, dokedy by to malo
trvať." Predstavenstvo tiež vyslo-
vilo nespokojnosť s neskorým vy-
menovaním vyjednávačov zo stra-
ny zamestnávateľa, teda vlády,
ktorá prieťahy zdôvodňuje práca-
mi na stavbe rozpočtu, zatiaľ čo
odbory žiadajú zakotviť do návrhu
rozpočtu už aj výsledky kolektív-
neho vyjednávania. Táto požia-
davka, podľa slov M. Magdoška,
nahnevala ministra financií. ,,Ta-
kého rozčúleného som ho ešte
nevidel," poznamenal M. Magdoš-
ko.  Informoval ďalej, že prvé kolo
vyjednávania s vládou sa už
uskutočnilo. ,,Vedúca služobného
úradu Úradu vlády SR nám ozná-
mila, že vláda nemá absolútne
žiadne problémy s benefitmi, pod-
písanými už pre rok 2014," pove-
dal. Ďalšie otázky, najmä problém
valorizácie platov ostávajú otvore-
né. Dlhová brzda je podľa Mag-
doška v tomto smere problém aj
pre ZMOS.

Z obsahu jeho slov vyplynulo,
že kľúčové momenty vyjednáva-
nia ešte len prídu, predsedovia si
vypočuli detailnejšie informácie.

Fámy sú nesmrteľné?
Predseda OZP ďalej hovoril o

postupe pri príprave nového záko-
na o štátnej službe, boji za vyššie

ta rif né platy policajtov a formovaní
kariérneho postupu. Odbory budú
pracovať na ,,rebríčkoch", ,,úloha
v predsedníctve už bola daná, "
povedal M. Litva. Hovoril tiež o

vnútorných policajných disku-
siách k hodnotiacemu systému,
ktorý bol o. i. predmetom dvoch
mesačných porád krajských riadi-
teľov PZ. V probléme príplatku za
nerovnomernosť sa čaká na sta-

novisko ministra vnútra,  vážne
problémy pretrvávajú pri vyrovná-
vaní platových podmienok za -
mest  nancov centier podpory.

Pred  seda Litva tlmočil slová vedú-
cej služobného úradu MV SR,
podľa ktorej by sa problém mal
doriešiť k 1. decembru 2014 ale-
bo k 1. januáru 2015. Vo vzťahu k

množstvu fám, ktoré chodia okolo
odmeňovania v PZ a výčitkách na
adresu OZP, Miroslav Litva po-
znamenal, že najčastejšie kritizujú
odbory  ľudia, ktorí v odboroch
nikdy neboli. Litva dôrazne požia-

dal predsedov, aby venovali maxi-
málnu pozornosť informovanosti
členskej základne a zamestnan-
cov vo všeobecnosti, ,,aby ľudia
boli informovaní, čo odbory robia,

aby tak podpora rástla a nie opač-
ne, iná cesta k zvyšovaniu ceny
práce nie je, sami vidíte, že polo-
ha vlády je inde, aj keď je sociál-

do 21. októbra. Po tom sa už ro ko -
va nia mu sia ve¾mi rýchlo rozbeh-
nú�, pre to že vlá du bu de tla èi� ne -
vyhnutnos� schvá li� zá kon o štát-
nom rozpoète. Zdô raz ním, vlá da
te da predlo ží ná vrh roz poè tu do
par la men tu s nu lo vou
va lo ri zá ciou pre rok
2015 s do vetkom: ak
sa v ko lektívnej zmlu ve
vyššie ho stupòa ne do -
hod ne inak. Ko lek tívna
zmlu va by tak me ni la
už aj prí padne schvá -
le ný zá kon o štátnom
rozpoète v ka te gó rii
va lo ri zá cia. To všetko
však pod mie òu je vy ra -
de nie z dlho vej brz dy.
Mi nis ter stvo fi nancií
pre to re zo lútne od-
mietlo na šu po žia -
davku as poò teo re tic ky
ro ko va� o možnos-
tiach, kto ré by sa otvo -
ri li v prí pa de vy ra de nia.
A tak sa dru hé ko lo
ukon èi lo, do hod li sme sa, že sa
zno va stretne me 30. októbra, to
bol najskorší ter mín, o kto rom bo -

lo mi nis ter stvo fi nancií ochot né sa
ba vi�.
 Ve rejnos� s na pä tím sle du -

je vy jedná va nia, ho ci zá zra ky
sot va mož no èa ka�. Faktom ale
je, že sú èasná si tuá cia je na zá -
zrak zre lá. Je predsa nepred -

sta vi te¾né, aby štát ako za mest -
ná va te¾ doplá cal svo jim za -
mest nancom mzdy na úro veò

mi ni málnej. Aj na ši tzv. obèian -
ski za mestnanci sú však v pres-
ne ta kej po zí cii. Je to, jemne
po ve da né, ne dôstojné až ab-
surdné.

Je to han ba pre Slo ven sko,
keï sa za mestnancom štá tu do -

rovná va jú mzdy na úro veò
mi ni málnej mzdy. To je ne -
spo chybni te¾ná han ba. V
tejto sú vislosti mu sím upo -
zorni� na podstatnú sku -
toènos�, kto rá ov plyv òu je
celko vú si tuá ciu v na šom
štá te. Ak si všim ne me na -
šu tvor bu HDP za Slo -
venskú re pub li ku ako ce -
lok, te da je ho výš ku v
dlho do bejšom kontexte,
tak sa nám uka zu jú zne -
po ko ji vé sú vislosti. Pod ¾a
ana lýz Pošto vej ban ky po -
diel miezd na hru bom do -
má com pro dukte v tom to
ro ku bu de len na úrov ni
30,8 per centa a rovna ký
výsle dok sa oèa ká va aj v
ro ku 2015. Ta ký to nízky

po diel miezd na HDP sme ešte ni -
kdy ne ma li a ra dí nás k abso lútne -
mu chvos tu štá tov Euró py, za na -

mi je už len Bul har sko a Ru mun -
sko. Ak si k to mu za rá ta me aj
vplyv inflá cie, je jas né, že reálna
mzda v tejto ka te gó rii za mest -
nancov ešte viac kle sá, pre to že
mzdy rastú po malšie ako inflá cia.
Vo vyspe lých kra ji nách sa po diel
miezd na HDP po hy bu je nad
úrovòou 40 percent, ale napríklad
v Dán sku je to viac ako 50 per-
cent.
 Po kia¾ však viem, úro veò

pro duk ti vi ty prá ce na Slo ven -
sku rastie.

Áno, od ro ku 2010 kaž dým ro -
kom rastie pro duk ti vi ta prá ce,
podni ka te lia tak u nás ma jú do slo -
va Klondi ke, ale ¾u dí, od ká za ných
na za mestna necký po mer v štát-

nej a ve rejnej službe, dostá va tá to
rea li ta na úro veò biedy. Súkromný
sek tor je na tom po dobne, prie -
merná mzda to tiž niè ne do ka zu je,
keï ve ¾a ¾u dí ro bí za mzdu na
úrov ni 2, 0 až 2,5 eura za ho di nu.
Tieto sku toènosti sú pre nás pri
vy jedná va ní vyš ších ko lektívnych
zmlúv sil ným argu mentom. Na-
ozaj si ne viem predsta vi�, do ke dy
chce ten to štát udržia va� do konca
vlastným za mestnancov vo ve rej -
nej a štátnej službe na úrov ni ofi -
ciálne štá tom sta no ve nej hra ni ce
mi ni málnej mzdy. To je úplne ab-
surdné.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra
Snímka au tor

Graf: zdroj Pošto vá ban ka
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Ko lektívne vy jedná va nie vyš ších zmlúv pre ve rejnú a štátnu služ bu – ne ja ký po sun?

Uži toèná ko lí zia ter mí nu ra dy s ko na ním Dòa po lí cie

Wüstenrot má no vé ce ny pre po vin né
zmluvné poiste nie vo zi diel. Pre po čí tajte si ce -
nu a na tú to si ešte uplatni te zľa vu 25 €. Viac
na s. 4.

Napriek časovej tiesni v deň konania osláv prezident PZ gen. Tibor Gašpar zavítal medzi
odborárov a nebola to len zdvorilostná návšteva...

Došlo aj na pár otázok, diskutuje predseda krajskej rady
Prešov Andrej Ufnár

(Pokraèovanie zo strany 1)

242 oce nených po li cajtov
Mi nister vnútra Slo venskej re pub li ky Ro bert Ka li òák pri prí le ži tosti

Dòa Po li cajné ho zbo ru oce nil 242 po li cajtov za dlho do bé, kva litné a
príkladné plne nie slu žobných úloh. Èest ný od znak ale bo me dai lu za
služ bu v Po li cajnom zbo re do sta lo 150 po li cajtov a 92 discipli nárne
odme ny, ale bo bo li mi mo riadne po vý še ní do vyššej hod nos ti. Vèe ra
(25.09.2014) si 38 po li cajtov prevza lo me dai lu za služ bu v Po li -
cajnom zbo re pr vé ho, dru hé ho a tre tie ho stupòa pria mo z rúk mi nis -
tra vnútra na slávnostnej ce re mó nií na hra de v Slo venskej ¼upèi za
úèas ti štátnych predsta vi te ¾ov a zástupcov zahra nièných po lí cií. Mi -
nister vnútra Ro bert Ka li òák oce ne ným po li cajtom po ïa ko val za ich
odhodla nie a tvrdú prá cu, kto ré ro bia dob ré me no Po li cajné mu zbo -
ru. Pre zi dent Po li cajné ho zbo ru gen. Ti bor Gašpar po dotkol, že prá -
ve prá ca ta kýchto po li cajtov má zmy sel a po die ¾a sa na po zi tívnych
výsledkoch, kto ré v poslednej do be zazna me ná va me. Zá ro veò vy -
zdvi hol úro veò medzi ná rodnej po li cajnej spo lu prá ce.

(Silvia Ke ra tová, 25.9.2014, TO KMV)

(Pokračovanie na strane 3)
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Hneď v prvej časti svojho vy-
stúpenia sa venoval prežívajúcim
fámam o údajných pripravova-
ných zmenách v systéme sociál-
neho zabezpečenia policajtov.
,,Snažil som sa verejne deklaro-
vať,  že nemám vedomosť o taký-
chto zmenách. Hovorte s ľuďmi,
pretože tieto fámy vznikajú dole,
aj my sme minulý týždeň na pora-
de okresných riaditeľov požiadali,
aby tak robili cez svojich podria-
dených a funkcionárov. Momen-
tálne je situácia v Policajnom zbo-
re veľmi stabilizovaná, budeme
prijímať ďaleko menej policajtov
ako je záujem, niektoré kraje do-
stali k 1. októbru také smerné čís-
la, že desať..."

Prezident sa však v tejto súvi-
slosti kriticky vyjadril k snahám
časti policajtov naplno využívať,
resp. až zneužívať sociálne výho-

dy, ktoré im legislatíva umožňuje,
títo ľudia potom vo výkone chýba-
jú.

K hodnotiacemu systému po-
vedal, že najzásadnejšou zmenou
je zrušenie hodnotenia každého
pol roka, hodnotiť sa budú policaj-
ti len raz ročne v záujme zníženia
administratívy a aj  preto, že pol-
ročné výsledky nemusia objektív-
ne vyjadriť skutočnú výkonnosť
policajta, nemusia odrážať jeho
snaženie. ,,Najbližšie hodnotenie
by teda malo byť začiatkom roka,
máme takú predstavu, že by do
konca februára prebehlo hodnote-
nie jednotlivcov aj so sťažnostný-
mi procesmi a podľa toho, ako
nám ministerstvo oznámi, či sú
prostriedky, tak sa využijú," uvie-
dol.

K problematike hodnotiaceho
systému hovoril prezident podrob-
nejšie,vyjadril sa kriticky k tým
funkcionárom, ktorí za tri polroky
neboli schopní pripraviť si vlastné
kritériá a najmä nevenovali dosta-
točnú pozornosť priebežnému
hodnoteniu. Povedal, že do konca
roka by chceli ešte dopracovať
metodiku hodnotenia útvarov,
,,vyhodnotiť krajské riaditeľstvá
cez optiku nejakých čísiel, a v
rámci KR PZ sa budú takto hod-

notiť okresné riaditeľstvá, aby si
krajský riaditeľ presne povedal,
kto akým spôsobom prispel k vý-
sledkom, ktoré kraj dosahuje. Od
toho následne môže byť nastave-
né aj hodnotenie jednotlivca, aby
sa nestalo, že okres s nedobrými
výsledkami bude mať najvyšší
priemer policajtov hodnotených
písmenom a. Poučili sme sa aj z
toho, že to hodnotenie s odmenou
v stupni a, b, c nie je celkom dob-

ré, budeme presadzovať iný spô-
sob, že keď vyhodnotíme kraje,
rozdelíme prostriedky pre kraj, ten
rozdelí pre okresy a okresný  ria-
diteľ po službách, myslím si, že to
bude spravodlivejšie, lebo aj v
rámci okresu môže dosahovať
veľmi dobré výsledky trebárs
služba dopravnej polície a zlé tre-
bárs v oblasti kriminality." Podľa
nového modelu, vysvetlil prezi-
dent,  osemdesiat percent váhy
hodnotenia bude mať výkon služ-
by, desať percent vedomosti a de-
sať služobná disciplína. V rámci

týchto 80 percent nadriadený roz-
hodne, akým spôsobom dá dôraz
na kvalitu, rýchlosť, kvantitu, a
bude mať desať percent z osem-
desiatich na subjektívne hodnote-
nie. Prezident podčiarkol, že po-
stupy riadiacich funkcionárov v
tomto smere budú intenzívne kon-
trolované, pretože až keď vstúpili
do systému  peniaze, začali sa
objavovať chyby a protesty, ako-
by sa dovtedy žiadne hodnotenie
nerobilo. Najviac vraj kričali tí, čo
nič nerobili. Prezidentovým cie-
ľom je, aby systém v konečnej po-
dobe považovala za spravodlivý
väčšina policajtov. ,,Ďalším kro-
kom by potom mala byť práca s
osobnými príplatkami, základom
však musí byť rovnaká štartova-
cia línia úrovne miezd a osobných
príplatkov pre všetky kraje, preto-
že v súčasnosti, podľa jeho slov,
,,najvyššie priemerky sú v kra-
joch, kde sú, myslím si, nie najlep-
šie výsledky". Rozdiely vo výkon-
nosti by sa mohli vyjadriť trebárs
troma percentami mzdových pro-
striedkov, ktoré by boli rozdeľova-
né podľa zásluhovosti medzi kra-
je, prezident však poprel reči o
odoberaní celého osobného prí-
platku.

V oblasti organizačných zmien
prezident zdôraznil, že ,,nebude-
me preháňať policajtov krížom
cez Slovensko, ale chceme po-
stupne zjednocovať štruktúry", ro-
bia sa rôzne analýzy, ktoré majú
objektivizovať zaťaženie policaj-
tov, keďže dnes tvoria tieto roz-
diely až niekoľkonásobok. Dokon-
čilo sa zjednotenie štruktúr PMJ,
zámerom je, aby kraje Trnava,
Trenčín a Nitra mohli zasahovať

hliadkami PMJ aj mimo územia
krajských miest. Generál Gašpar
hovoril aj o posilňovaní analytic-
kých kapacít na prezídiu najmä v
prospech poriadkovej polície, kto-
rá je v tomto smere na prezídiu
poddimenzovaná. Aj v rokovaní s
generálnym prokurátorom sa uká-
zala potreba viac sa venovať
skrátenému vyšetrovaniu, ,,avizo-
vali sme snahu mať dohľad  nad
metodikou a kontrolou procesov
skráteného vyšetrovania. Hlavný
cieľ v trestnom konaní je dosiah-
nuť taký počet spisov na policaj-
ta, ktorý umožní dosiahnuť plynu-
lé spracúvanie týchto spisov v prí-
slušnej kvalite. Zdôrazňujem, na
OO PZ by bol ideálny čas, aby
=skrátenci= mohli pomôcť aj na
iných činnostiach."

Prezident odpovedal aj na nie-
koľko otázok z pléna. Do živého
zaťal, keď hovoril o kvalite výko-
nu  služby na  úrovni OO PZ, kde
zisťuje nekonkrétne inštruktáže a
zanedbávanie kontrolných čin-
ností nadriadenými, je rozšírená
prax, keď prvé tri hodiny služby
trávia policajti administratívou v
kancelárii, hoci by mali dohliadať
trebárs na rannú špičku: ,,Policajti
sa zatvorili do áut, je sviatok, keď
vyjdú von." ,,Dnes príde policajt
na miesto činu  a nemá ani zápis-
ník, nemá čím písať... ,,Sú tu veľ-
ké rezervy v základnom výkone
služby, to treba zlepšiť. Je čo me-
niť a je toho veľa," povedal prezi-
dent. Diskusiu musel prerušiť,
keď mu už každú chvíľu nástojči-
vo zvonil mobil, ponáhľal sa teda
späť na oslavy Dňa polície...

Spracoval Peter Ondera
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ne orientovaná, zamestnanci sú
na ťahu, aby tlačili..." zdôraznil.

Èo pri ne sú vo¾by po
kon gre se?

V ďalšom bode rokovania rady
opäť dostal slovo podpredseda
Marián Magdoško, ktorý potvrdil,
že všetky pripomienky k návrhom
podnikových zmlúv už boli zapra-
cované, informoval však o kontro-
verzných stanoviskách SLOVE-
SU–u k niektorým požiadavkám
odborov pri vyjednávaní, keď na-
príklad OZP požaduje, aby sa od-
bory vyjadrovali aj k prípadom
zvyšovania či znižovania osobné-
ho príplatku.

Rada sa ďalej zaoberala prí-
pravou VI. kongresu, organizačné
zabezpečenie priblížil predsedom
Ladislav Gračík. Poďakoval pred-
sedovi prešovskej krajskej rady
Andrejovi Ufnárovi a predsedníč-
ke ZO Veronike Rybanskej z cent-
ra polygrafických služieb za vý-
datnú pomoc. Na rade odznela in-
formácia, že vedenie nedostalo
ani jednu pripomienku k návrhu
znenia Stanov OZP v SR, ktoré
má schváliť kongres, rovnako je
to v prípade návrhu programu
OZP po VI. kongrese. Vzápätí
predniesol návrh na drobnú zme-
nu v znení stanov Marián Hlavatý,
predseda ZO v Prievidzi. Rada
návrh prijala a vzápätí hlasovaním

odobrila text návrhu stanov, ktorý
budú posudzovať delegáti kon-
gresu. Rovnako hlasovaním od-
súhlasili text návrhu programu
OZP po VI. kongrese, schválili
program VI. kongresu, zostavu

mandátovej a návrhovej komisie,
rokovací poriadok ako aj zloženie
pracovného predsedníctva, na če-
le ktorého bude podpredseda M.
Magdoško, ktorý bol zároveň ra-
dou odobrený aj ako moderátor

celého snemovania. Podpredse-
da OZP Pavol Michalík opätovne
upozornil predsedov na možnosť
predložiť návr hy ocenení pre za-
slúžilých členov OZP v zmysle
schválenej smernice. 

Z povedaného teda musí byť
všetkým zrejmé, že uskutočnenie
VI. kongresu OZP v SR je ne-
zvratné, bude sa konať 13. a 14.
novembra v bratislavskom hoteli
SOREA, kde sa zhodou okolností
konal aj  IV. zjazd.

V rôznom predseda OZP infor-
moval, že zásady kariérneho po-
stupu, ktoré vypracovali odbory,
sú odovzdané s požiadavkou na
zapracovanie tejto témy priamo
do nového zákona o štátnej služ-
be, v tejto súvislosti požiadal naj-
mä budúcich členov pracovných
komisií o aktivitu a zodpovedný
prístup pri spracúvaní návrhu zá-
kona, bude ešte priestor pre jeho
cizelovanie v pripomienkovcom
konaní.

Na otázku z pléna podpredse-
da OZP v SR Ladislav Gračík po-
tvrdil, že k 31. 12. 2014 ukončuje
svoj služobný pomer v PZ, kandi-
dovať preto už nebude. Na rovna-
kú otázku predseda Miroslav Litva
spresnil, že voľby funkcionárov sa
v súlade so stanovami uskutočnia
na decembrovom zasadaní rady
predsedov ZO, nie na kongrese,
ako sa niektorí domnievajú. ,,Ja
tiež nebudem kandidovať, otázka
ďalších kandidátov je vecou ná-
vrhov," reagoval.

Spracoval Peter Ondera

(Pokraèovanie zo strany 2)

Rada predsedov ZO svojím hlasovaním odobrila všetky potrebné kroky pre nadchádzajúci
VI. kongres OZP v SR

Čulé diskusie viedli predsedovia aj počas prestávok ,,v regionálnych hlúčikoch", vľavo M.
Magdoško (od chrbta) s prešovskými členmi, vpravo zasa predsedníčka krajskej rady Mária
Molnárová s košickými... 

Z vystú pe nia pre zi den ta PZ gen. T. Gašpa ra na ra de predse dov základných orga ni zá cií
Ako sme už spomenuli na inom mieste,  na zasadanie ra-
dy predsedov prišiel aj prezident PZ generál Tibor Gašpar.
Hoci bol v ten istý deň kľúčovou postavou prebiehajúcich
osláv Dňa polície v uliciach Banskej Bystrice, našiel si
čas aj na odborárov, pri príležitosti osláv Dňa polície všet-
kým v sále poďakoval za profesnú i odborársku prácu a
po pár minútach už bolo zrejmé, že prezident má toho ve-
ľa na srdci...

T. Gašpar

Uži toèná ko lí zia ter mí nu ra dy s ko na ním Dòa po lí cie
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Otvo re niu osláv predchádzal
sprie vod zlo že ný z vy bra ných slu -
žieb Po li cajné ho zbo ru, kto rý do -
dal ce lé mu po du ja tiu slávnostný
ráz a pri lá kal na osla vy mno ho ná-
vštevní kov. Spo lu 73 po li cajtov,
spre vádza ných Hud bou Mi nis ter -
stva vnútra SR a ma žo retka mi,
po cho do va lo his to ric kým centrom
Banskej By stri ce do are álu par ku
pod Pa mätní kom SNP, kde po po -
da ní hlá se nia pre zi den to vi Po li -
cajné ho zbo ru SR bol Deò po lí cie
2014 ofi ciálne za há je ný.

Po prí ho vo re pre zi den ta Po li -
cajné ho zbo ru bo la do ži vo ta uve -
de ná vlaj ka – sym bol Kraj ské ho
riadi te¾stva Po li cajné ho zbo ru v
Banskej By stri ci. Ten to slávnostný

akt bol umocne ný pre le tom dvoch
lieta diel ty pu Alba tros L 39.

Ukon èe ním slávnostné ho ce re -

mo niá lu bo li ne formálne osla vy
Dòa po lí cie 2014 otvo re né a na -
sle do val pest rý a pú ta vý pro gram.
Pre najmenších bo lo ur èe né vy -
stú pe nie Fí ha Tra la la, kto ré roz -
žia ri lo všetky detské oèká. De �om
bo la v areá li osláv vyhra de ná
detská zó na, kde sa o zá ba vu po -
sta ral le gendárny za bá vaè Maj-
ster N. De ti sa moh li vy šanti� na
ská ka cích hra doch, za sú �a ži� si,
ale nauèi� sa i zá sa dy správne ho
posky to va nia prvej po mo ci.

V zó ne pre vencie ma li svo je
sta no vištia pra cov ní ci z od bo ru
pre vencie kri mi na li ty MV SR, pre -
ventisti Kraj ské ho riadi te¾stva PZ
v Banskej By stri ci, príslušní ci Kri -
mi na lis tic ké ho a expertízne ho ús -
ta vu PZ zo Slo venskej ¼upèe, èi

športovci štátnej športo vej repre -
zentá cie MV SR. Ši ro ká ve rejnos�
tak ma la možnos� obozná mi� sa s
prá cou po lí cie, prezrie� si, v prí pa -
de záujmu i vyskú ša� po li cajnú vý -
stroj a vý zbroj, èi získa� informá cie
o pre bie ha jú cich pre ventívnych
pro jektoch a ak ti vi tách.

O bo ha tý pro gram sa po sta ra li
her ci z ob¾ú be né ho se ri álu Pro fe -
sio ná li, Hud ba MV SR, ta neèná
ško la K–Dance, Obèianske zdru -
že nie Ško la ži vo ta a po pu lárny
spe vák Pe ter Cmo rík, kto rý svo jim
vystú pe ním do dal osla vám po -
vest nú èe rešnièku na tortu. Sú -
èas�ou pro gra mu bol i zoskok pa -
ra šu tistov, ukážky po li cajnej hi po -
ló gie a ky no ló gie. Pri na pí na vých
a di vác ky atraktívnych ukážkach
zá sa hu „kuklá èov“ sa nieke dy nie-
len de �om za sta vo val dych.

Po èas ce lé ho po du ja tia si
moh li návštevní ci prezrie� sta tic ké

ukážky vysta ve nej tech ni ky, vo zi -
diel a mo to cyklov nielen Po li caj -
né ho zbo ru. Ne chý ba li ani his to -
ric ké vo zidlá a uni for my po lí cie,
pri kto rých si mno hí nos tal gic ky
zaspo mí na li.

Cie¾om Dòa po lí cie 2014 bo lo
priblí ži� návštevní kom osláv prá cu

po lí cie a inte raktívnou for mou pre -
zento va� èinnos� jed not li vých zlo -
žiek Po li cajné ho zbo ru.

Mot to „Po má ha� a chrá ni�“ sa
na pl ni lo aj po èas tejto významnej
a prestížnej uda losti. Pri prí le ži -
tosti osláv Dòa po lí cie 2014 sa
takmer 60 po li cajtov a za mest -
nancov Po li cajné ho zbo ru roz -
hod lo dobro vo¾ne da ro va� krv a
prispie� tak „kvapkou kr vi“ pre
všetkých, kto rí tú to vzácnu te ku ti -
nu v núdzi potre bu jú.

kpt. Mgr. Andrea Petro vi èo vá
KR PZ Ban ská Bys tri ca

Fo to Vla do Benko, MV SR

Ne za budnu te¾né osla vy Dòa po lí cie 2014
Ban ská Bys tri ca sa ten to rok sta la de jiskom osláv ce -
loslo venské ho Dòa po lí cie 2014, kto ré sa ko na li v piatok
26. septembra 2014.



 Prá vom sa ho vo rí, že po zí -
cia po li cajných odbo rov v Bra -
tislavskom kra ji je najzlo ži tej -
šia. Ste na èe le predse dov zá-
kladných orga ni zá cií v tom to
kra ji, ako vní ma te si tuá ciu pred
nastá va jú cim kongre som a èo
ïa lej v podmienkach tohto kra -
ja?

Pro blé my a špe ci fi ká prá ce po -
lí cie v Bra tislavskom kra ji sú vcel -
ku zná me a zá ko ni te sa pre ná ša-
jú do odbo rárskej
prá ce. V Bra tis -
lavskom kra ji pô so -
bí osem základných
orga ni zá cií, pri èom
naj väèšou je zá-
kladná orga ni zá cia
è. 8/8, kto rá ale
zdru žu je po li cajtov
a za mestnancov za -
ra de ných nielen na
krajskom riadi te¾ -
stve, ale aj iných
okresných riadi te¾stvách a v Cent-
re pod po ry Bra ti sla va. Napriek to -
mu, že vý bor tejto základnej orga -
ni zá cie vy ví ja znaènú ak ti vi tu, ne -
do ká že ni ja ko pokry� ta kú
roztriešte nos� èlenskej základne,
kto rá je vo ve¾kom po ète rôznych
subjektov. Doplá ca na to pre -
dovšetkým informo va nos� èlen -
skej základne. Pri ví tal by som, ke -
by sa nám po da ri lo za lo ži� základ-
né orga ni zá cie na niekto rých po -
èet ných zložkách ako napríklad
PMJ, Cent rum pod po ry Bra ti sla -
va, Riadi te¾stvo hra niènej a cudzi -
neckej po lí cie Bra ti sla va. Urèi te
by sme bo li ná po moc ní pri ini cia tí -
ve ¾u dí z týchto útva rov o za lo že -
nie si vlastných základných orga -
ni zá cií. Mô žem to vysvetli� na prí-
kla de: na RHCP Bra ti sla va pra cu -
je cca 200 ¾u dí, èo je zhru ba
ve¾kos� okresné ho riadi te¾stva a
ne ma jú žiadnu základnú orga ni -
zá ciu. Urèi te by potre bo va li rieši�
množstvo svo jich pra covných pro-
b lé mov a zdru že ním sa vo vlast-
nej základnej orga ni zá cii by si vy-
tvo ri li priestor na rieše nie týchto
svo jich prob lé mov a ve rím, že by

sa tým zvý ši la aj informo va nos� o
èin nos ti odbo rov ako cel ku.
 Sklad ba po li cajtov v Bra -

tislavskom kra ji je tiež špe ci -
fická, je tu vy so ký po diel „cez-
po¾ ných“, po merne vy so ká
fluk tuá cia, to odbo ro vej prá ci
ne na po má ha…

Je to žia¾ tak, pra cu je tu množ-
stvo po li cajtov, o kto rých nie som
presvedèe ný, že vi dia v prá ci po li -
caj ta ce lo ži votné za mestna nie.

Cezpo¾ní za sa po -
ci �u jú túžbu po do -
mo ve, ro bia všet-
ko, aby sa z Bra ti -
sla vy do sta li. No a
ak ma jú ešte k to -
mu bý va� v tom
stra ši delnom zám -
ku, na aký sa pre -
me ni la uby tovòa
na Sa ra tovskej, tak
sa im ani ve¾mi ne -
èu du jem. Na vy še

je tu fak tor pla to vý. To, èo mô že
sta èi� v pe òa ženke po li caj to vi na
iných „od¾ahlejších“ okre soch v
rám ci Slo ven s ka, je v Bra tisla ve
má lo a príspe vok za uby to va nie to
ne vy tiahne. Skrátka, prá ca po li -
caj ta v Bra tisla ve nie je atraktívna
ani pla to vo, ani ve¾mi vy so kou za -
�a že nos�ou. To všetko pre pô so -
be nie v odbo roch neutvá ra dobrú
pô du. Za pá lencov nie je ve ¾a.
 Ako zvý ši� atrak ti vi tu èlen -

stva v OZP v týchto podmien-
kach? V Bra tislavskom kra ji je
úmerne k to mu nízka orga ni zo -
va nos� v odbo roch a ve ¾a èle -
nov je ešte aj pa sívnych. Èo s
tým?

Vi dím nieko¾ko mož nos tí, ako
zvý ši� orga ni zo va nos�, ho ci to vô -
bec ne bu de jed no du ché. Zákla -
dom je dob rá informo va nos�, ve ¾a
¾u dí konkrétne ne vie, èo všetko
pre nich od bo ry ro bia. Mno hí ¾u dia
jedno du cho neotvo ria ani na šu
we bo vú strán ku, ho ci by sa ve ¾a
dozve de li. Informo va nos� sa mu sí
ro bi� úèinnejšie do le, v te ré ne,
medzi ¾uïmi, aby tre bárs po li caj ti
ve de li aj o be ne fi toch, kto ré po nú -

ka me. Dru hým fakto rom je otáz -
ka, ako zvý ši� atraktívnos� vstu pu
do OZP. Dnes sa kaž dý pý ta, èo
za to, keï bu dem pla ti� èlen ské,
ne ja kých 30 eur v zá ve re ro ka to
ve¾mi ne vy trh ne, ho ci, a to zno va
zdô razòu jem, vý bo ry jed not li vých
základných orga ni zá cií naozaj ro -
bia ve ¾a zaují ma vých ak cií pre èle -
nov a ich ro din ných príslušní kov.
Mys lím si, že na zvy šo va nie èlen -
skej základne je potrebné zvý ši�
pre zentá ciu èin nos ti odbo rov a
posky to va ním rôznych be ne fi tov.
Miestna zna los� a miestne kon tak -
ty sú dô le ži té, pri sna he sa da jú
vy ba vi� pre èle nov rôzne z¾a vy pri
návšte vách po du ja tí ale bo rôz-
nych za ria de ní, tre bárs wellness,
po silòovne a po dobne. Ak tieto
z¾a vy bu dú striktne po sky to va né
len èle nom odbo rov, je to impulz
pre ostat ných.
 Orga ni zá cia 8/8 je naozaj

mo loch, z vlastnej pra xe viem,
že sú pro blé my aj s do ru èo va -

ním no vín pre èle nov. Aj pre to
OZP po lo žil dô raz na tvor bu a
po silne nie základne cez okres-
né riadi te¾stvá…

Áno, je to schodná ces ta. Aj
keï ani orga ni zo va nos� v okres-
ných orga ni zá ciách ešte nie je to,
èo by sme si predsta vo va li. Ve¾ -
kým problé mom sú miestne aj
vz�a hy so slu žobným ve de ním,
èas� riadia cich pra covní kov aj tu v
Bra tislavskom kra ji ešte vní ma
od  bo ry ako triedne ho nepria te ¾a a
vznik základnej orga ni zá cie po va -
žu jú sko ro vždy za vyhlá se nie voj -
ny. Asi po tr vá, kým si uve do mia,
že od bo ry sú ich part ner, nie ne-
pria te¾. Pri tom vo ve de ní týchto
na šich základných orga ni zá cií sú
orga ni zaène schop ní, vní ma ví, in -
te li gent ní a vzde la ní ¾u dia. Je na
nich, aby ïa lej po sil òo va li svo je
po zí cie a najmä informo va nos� v
ce lej štruktú re. ¼u dia sa väèši nou
zaènú zaují ma� o od bo ry, až keï
sa ocitnú v pra covných problé -
moch, v spo roch s nadria de ný mi.
Na ta kýchto si tuá ciách sa najlep-
šie uka zu je, èo do ká že po èetne
sil ná a dobre ve de ná od bo ro vá
orga ni zá cia. Be ne fi ty v ko -
lektívnych zmlu vách ¾u dia be rú
ako èo si sa mozrejmé, ako by to
bo la po vinnos� odbo rov vy ba vi�
všetko aj pre neèle nov. Kaž dý kri -

èí: chce me vyš ší plat! Lenže ak
chce me kri èa� za lep ší plat, tak
nás mu sí by� èo najviac, aby ten
krik bo lo aj po èu�, ale pri tom, aby
sme nezne chu ti li ve rejnos�. Mys -
lím si, že mu sí me popra co va� aj
na bu do va ní urèi tej sta vovskej hr -
dos ti na èlen stvo v OZP, le bo ta ké
príkla dy po tom pri �a hu jú ostat -
ných.
 Posledná otáz ka: najmä

pod vply vom ESO pro gra mu a
vzni kom centier èi jedno tiek
pod po ry sa ešte zvý raz ni la pot -
re ba ve no va� viac po zor nos ti
problé mom obèianskych za -
mest nan cov. Nevní ma te ich ako
ma sív nu re zer vu pre po silne nie
èlen skej základne?

Po tenciálne urèi te áno. Ale je
zrejme ïalším špe ci fi kom Bra ti -
sla vy, že aj – v úvodzovkách – ci -
vi li ja via mi ni málny záujem o èlen -
stvo a vô bec prá cu odbo rov. Pri -

tom je to pa ra dox. Keï sa ro bi li
rôzne mí tingy pro ti su perhru bej
mzde, kto rá sa tý ka la pre  do všet -
kým obèianskych za mest nan cov,
tak na mí ting prišli do Bra ti sla vy
¾u dia až od Hu menné ho, len Bra -
tislavèa nia tam chý ba li. A po tom
sa pý ta jú, èo sme pre nich vy ba vi -
li. Zrejme ma jú strach posta vi� sa
za svo je prá va a adekvátne ohod -
no te nie, pri èom tí ¾u dia ne ma jú èo
stra ti�, ro bia za mi ni málny mož ný
plat, kto rý dosta nú v rám ci Bra ti -
sla vy aj ho cikde inde. Asi to uve -
do me nie u nás ešte nie je ta ké sil -
né. V zá padnej Euró pe je èlen stvo
v odbo roch sko ro sa mozrej mos�,
90 percentná orga ni zo va nos� nie
je niè nezvy èajné, ¾u dia tam vní -
ma jú potre bu oprie� sa o odbo ro -
vú orga ni zá ciu. U nás sme ešte
ne dozre li.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra 
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Ja už by som ne mal pí sa� èi ho -
vo ri�, èo ïa lej, le bo plá nu jem v
krajskej ra de ne kandi do va� v
ïalšom vo lebnom
ob do bí.  Ale mys -
lím si, ciele bu dú
asi rovna ké. Všet-
ko je zá vis lé od fi -
nanèných pros -
triedkov. Ak má za -
mestná va te¾ pro-
striedky, mô že me
žiada� vy lepše nie
podmie nok za -
mest nancov.  Tam
kde prostriedky nie
sú, ja �ažko nieèo
vy jedná va�. Problé mom za èí na
by� èlen ská základòa. ¼u dia si

zvyk li, že odbo rá ri to aj tak vy -
jedna jú. To sa mô že vo ve¾mi krát-
kom èa se zme ni�, ale keï sa už

ne bu de vy jedná va�,
bu de nesko ro. Som
zve da vý, ak by do -
šlo k zru še niu 328 a
za ra de niu do vše -
obec né ho poistné -
ho sys té mu, ako by
si to vysvetli li neod-
bo rá ri… To už pár -
krát ne chý ba lo ve -
¾a. Ve ¾a úloh je pod-
mie ne ných zdrojmi.
Úlo hy v ka riérnom
postu pe, do tiahnu tí

pla tovky a tým mo ti vo va nie po li -
cajtov k napre do va niu v ka rié re

sú podmie ne né sta vom fi nancií v
re zorte. Stá le nie je vy rie še ná si -
tuá cia obèianskych za mestnan -
cov. Je potrebné ustrá ži� si no ve ly
zá ko nov o ve rejnej a štátnej služ-
be. Dnešná si tuá cia, keï po hra -
ni cu 7. pla to vej trie dy vo ve rejnom
záujme ata ku je mi ni málna mzda,
je do slo va alarmu jú ca. Tre ba si
udrža� vz�a hy so za mestná va te -
¾om na úrov ni ko mu ni ká cie a do-
držia va nia do hod nu tých pra vi diel.
Ale zá sadná vec je ma� èo ¾u ïom
po núknu�. Ak to to ne bu de, bu de
na ša prá ca len formálnou a zby -
toènou.

Du šan Harvát,
predse da krajskej ra dy OZP

Ban ská Bys tri ca 

Ako vní ma jú úlo hy OZP v SR po VI. kon gre se predse do via na šich kraj ských rád?
V tom to predkongre so vom ob do bí sme po žia da li predse -
dov na šich kraj ských rád, aby sa za mys le li, èo by ma lo
do mi no va� v prá ci odbo rov po VI. kon gre se. Pri ná ša me
poh¾a dy niekto rých z nich.

D. Harvát

Oèa ká vam rieše nie najpálèi vejších prob lé mov
Od kon gre su oèa ká vam vy hodno te nie plne nia úloh z predchádza jú -

ce ho kon gre su, vy hodno ti� èinnos�  OZP v SR  za obdo bie od predchá-
dza jú ce ho kon gre su s vy hodno te ním úloh, kto ré sa nám s partnermi
po da ri lo vy ro ko va� k spo kojnosti na šich èle nov, aké úlo hy sa ne po da ri -
lo vy rie ši� doteraz a urèe nie ïalších úloh a cie¾ov OZP v SR do ïalšie -
ho obdo bia. Ïa lej od kon gre su oèa ká vam odme ne nie na j aktív nejších
èle nov OZP v SR z ce lé ho Slo ven s ka za ich dlho roènú prá cu v pro-
spech OZP a po ïa ko va nie sa všetkým
ostatným èle nom OZP a partne rom za
konštruktívny prístup k rieše niu všet-
kých úloh, kto ré sme rieši li.

Po kon gre se OZP pr vou úlo hou
OZP bu dú vo¾by ve de nia OZP, po kto -
rých bu de potrebné urýchle ne sa ve no -
va� najpálèi vejším aktuálnym problé -
mom ako sú:

a) Za bezpe èe nie dôstojné ho fi -
nanèné ho ohodno te nia na šich ci -
vilných za mestnancov a nie doplá ca nie
do mi ni málnej mzdy,

b) Zjedno te nie pla to vých tried na
jed not li vých odde le niach centier pod -
po ry,

c) Za bezpe èe nie ope ra tívne ho a efektívnejšie ho fungo va nia centier
pod po ry pre su nom urèi tých kompe tencií – ale aj s fi nanèný mi prostried-
ka mi – pre zlepše nie fungo va nia èin nos ti všetkých zlo žiek, kto ré centrá
pod po ry za bezpe èu jú,

d) Ko lektívnym vy jedná va ním za bezpe èi�  pra vi delnú va lo ri zá ciu pla -
tov pre všetkých za mestnancov re zor tu

Du šan Sňahni èan, predse da krajskej ra dy Ži li na

Zá sadná vec je ma� èo ¾u ïom po núknu�

D. Sňahničan

Ho vo rí me s predse dom bra tislavskej krajskej ra dy ZO OZP v SR
Ro ma nom La com

Zákla dom je dob rá informo va nos�

R. Laco

Cieľom odborového zväzu
polície je presadzovanie opráv-
nených záujmov členov pri zlep-
šovaní pracovných, životných,
sociálnych, zdravotných a kul-
túrnych podmienok práce. V ob-
dobí ekonomickej krízy spoloč-
nosti je to neľahký  cieľ a jeho
napĺňanie  často prináša rieše-
nia v podobe prijímania kompro-
misov. Prijímané kompromisy sú
členskou základ-
ňou vnímané ako
ústup z vyjedna-
ných podmienok. Z
pohľadu výkonu a
zabezpečenia poli-
cajnej služby sa
náš kongres koná v
čase upratovania v
odmeňovaní, v na-
stavovaní kritérií v
hodnotiacom systéme, zavádza-
ní pravidiel kariérneho postupu a
inovovaní služobných  noriem.

Je preto  prirodzené, aby sme v
kongresovej diskusii hľadali no-
vé metódy riešenia a tiež nástro-
je pre napĺňanie očakávaní na-
šej členskej základne v oblasti
zabezpečenia zamestnanosti,
právnych, ekonomických, so-
ciálnych istôt a tiež pri napĺňaní
bezpečnosti a ochrany zdravia.
Staronovú úlohu vidím aj v neus-
tálom poukazovaní a odstraňo-

vaní deficitov v ob-
lasti materiálno
tech nického zabez-
pečenia našich pra-
covísk. Každý mi
dá za pravdu, že z
dôvodu poddimen-
zovania pracovísk v
oblasti materiálno
technického zabez-
pečenia je čo na-

právať.
Mária Molnárová, predsedníčka

krajskej rady Košice 

Deficity v oblasti MTZ

M. Molnárová
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ROK 2010
Nová vláda pod vedením Ivety

Radičovej predstavila svoje pro-
gramové vyhlásenie 28. júla
2010, po búrlivej diskusii ho
schvá lil aj parlament. 

V časti Vnútorný poriadok a
bezpečnosť kabinet avizoval zá-
mer začleniť Železničnú políciu do
organizačnej štruktúry Policajné-
ho zboru a pod prezídium zakom-
ponovať aj celú Hraničnú a cudzi-
neckú políciu. Vláda avizovala ce-
lý rad legislatívnych zmien v ob-
lasti boja proti organizovanému
zločinu, ale aj drobnej kriminalite
a priestupkom, tradične ohlásila
zintenzívnenie boja s korupciou,
posilnenie vnútornej kontroly polí-
cie a nezávislosti inšpekčných or-
gánov, avizovala podporu progra-
mu tzv. inteligentného policajta. V
sociálnej oblasti oznámila zámer
podporiť bytový program pre poli-
cajtov a urobiť legislatívne zmeny
v záujme stabilizácie osobitného
účtu – ale len pre novoprijatých
po licajtov. V oblasti MTZ sľúbila
mo dernizáciu vybavenia najmä
špe cializovaných zložiek a pre-
zbrojenie policajtov „najmä v pria-
mom výkone služby“. V oblasti
vzdelávania a prípravy policajtov
pre výkon služby programové vy-
hlásenie hovorí o určitej korekcii,
utvorení nadstavby základného
policajného vzdelania aj v podobe
stálych poriadkových jednotiek.
Vážne ciele si vláda stanovila aj v
dobudovaní schengenskej hrani-
ce.

Fenomén hodnotenia
Pozornosť verejnosti sa rýchlo

sústredila na osobu nového poli-
cajného prezidenta Jaroslava Spi-
šiaka, ktorý vo vedení polície ne-
bol nováčik, bol predtým vo funkcii
I. viceprezidenta, potom však
strá vil štyri roky v bezpečnostnom
manažmente Slovnaftu. V rozho-
vore pre augustovú POLÍCIU po-
tvrdil, že v personálnej oblasti do-
stal od ministra D. Lipšica voľnú
ruku a on chce smerom dole zasa
nechať voľnú ruku krajským riadi-
teľom – ale s prevzatím zodpo-
vednosti za výber, lebo „tu by kaž-
dý chcel mať čo najvyššie kompe-
tencie, ale bez zodpovednosti.“
Sľúbil, že pri odvolávaní nikdy ne-
použije známy § 35, ods.2 a v per-
sonálnej oblasti pripustil, že už pri
niektorých menách absolvoval di-
skusiu s odborármi, ktorí by však
podľa jeho názoru nemali zasa-
hovať do personálnej oblasti... 

Policajný prezident Jaroslav
Spišiak sa plne vyslovil za osobit-
ný systém sociálneho zabezpeče-
nia pre policajtov. Potvrdil tiež, že
v záujme skrátenia prípravného
konania už rokoval napr. aj s ge-
nerálnym prokurátorom, aby
„skrá tené vyšetrovanie bolo na-
ozaj skrátené a rýchle.“

Dôležitosť dialógu...
Na politickej scéne medziča-

som prebiehali horúce boje, zre-

teľne sa ukazovala rozdielnosť
názorov a rôznych záujmov v no-
vej veľkej koalícii malých subjek-
tov aj v takej vážnej oblasti, ako je
sociálne zabezpečenie policajtov.
Preto bolo veľmi dôležité, že na
jesenné zasadanie rady predse-
dov ZO OZP prijali pozvanie mi-
nister vnútra Daniel Lipšic i poli-
cajný prezident Jaroslav Spišiak. 

Minister na zasadaní rady
predsedov, ktorá sa konala 24.
septembra 2010 v Banskej Bystri-
ci, priblížil vážne problémy rezortu
s čerpaním aktuálneho rozpočtu
aj v bežných výdavkoch, so škrtmi
treba rátať aj pre rok 2011, nebu-
de napr. na odmeny, ale ostanú

zachované platy. V oblasti sociál-
neho zabezpečenia prisľúbil, že
požitky ostanú zachované, výslu-
hové dôchodky sa nebudú zdaňo-
vať ani inak meniť, ale vláda roz-
mýšľa nad predĺžením doby služ-
by na 20 rokov a ráta s výpočtom
dôchodku nie podľa najlepšieho
roku, ale podľa priemeru. Jednoz-
načne však konštatoval, že meniť
sociálny systém pre súčasných
policajtov ,,by mohol len blázon",
pretože by hrozil kolaps týchto
zložiek. Jaroslav Spišiak priblížil
svoj zámer „zlúčiť“ vyšetrovanie a
operatívu do pojmu Kriminálna
polícia, hovoril o dôležitosti kariér-
neho rastu a nového systému
hodnotenia. Obaja funkcionári zo-
trvali na zasadaní rady vyše troch
hodín – až do vyčerpania všet-
kých otázok, keď viackrát zdôraz-
nili potrebu podpory zo strany od-
borov pri presadzovaní nových
zámerov. Podpredseda Marián
Magdoško však v rozprave pripo-
menul, že zatiaľ dialóg prebieha
len na úrovni centra, nie však na
úrovni krajov, kde boli vymenení
všetci krajskí riaditelia, a nie všet-
ci už vstúpili do kontaktu so svoji-
mi sociálnymi partnermi.

Mnoho zmien
Vo vnútri odborov tak bolo v

druhej polovici roku 2010 o čom
diskutovať, rezort čakalo v novom
roku množstvo závažných zmien
v podmienkach finančnej podvyži-
venosti rozpočtu. Na medzinárod-
nom poli spomeňme septembrovú

účasť OZP na veľkej manifestácii
EuroCOP-u v Bruseli a veľký od-
borársky pochod v Prahe, začiat-
kom novembra bolo vedenie OZP
na návšteve u bulharských kole-
gov, kde ich prijal aj minister vnút-
ra Cvetan Cvetanov. Odborovému
zväzu sa podarilo po dvoch ro-
koch znova zorganizovať celo-
štátnu stolnotenisovú súťaž o Pu-
tovný pohár POLÍCIE, ustanove-
né komisie rozdelili finančné pro-
striedky zo zbierok 2 percent z da-
ní i z „povodňovej“ zbierky najpo-
stihnutejším kolegom. S vyzbiera-
ným objemom prostriedkov však
OZP nemohol byť spokojný. 

Záver roka 2010 sa niesol v
znamení cizelovania organizač-
ných zmien v PZ od Nového roka,
ktoré mali mať dopad na asi
osemtisíc policajtov, veľa diskusií
sa vo vnútri rezortu viedlo okolo
rezortného školstva. 

ROK 2011

Už. 13. januára 2011 prezident
Jaroslav Spišiak tlačovou bese-
dou spúšťa nový systém hodnote-
nia policajtov, ktorý sa dosť rýchlo
stal na celé ďalšie obdobie veľ-
kým zdrojom nespokojnosti v PZ
– spolu s reálnymi dopadmi ma-
sívnych organizačných zmien. 

17. januára 2011  prezident re-
publiky vymenoval Václava Kraj-
níka za rektora Akadémie PZ, v
prvý februárový deň sociálni part-
neri signovali kľúčové kolektívne
zmluvy pre rok 2011. Od 9. do 13.
februára sa vedenie OZP v SR
venovalo bulharskej delegácii po-
licajných odborárov, ktorú zaují-
mali skúsenosti slovenských poli-
cajných odborov. 

Vzhľadom na búrlivé reakcie
„postihnutých“ policajtov odboro-
vý zväz vyzval na širokú diskusiu
k „Spišiakovmu“ hodnotiacemu
systému. A to už bola na obzore
prvá sociálna vážna búrka: MV
SR pripravilo prvý návrh zmien v
zákone č. 328, ministerstvo finan-
cií však vyrukovalo so zásadnou
pripomienkou, aby sa zmeny tý-
kali všetkých, teda nielen novopri-
jímaných policajtov. Takýto krok
by mal podľa vedenia odborov
ďalekosiahle dôsledky, keď už v
roku 2010 odišlo zo zboru rekord-
ných vyše dvetisíc policajtov, čo
rezort finančne krvácal aj vypláca-
ním odchodného pre dlhoročných
policajtov. Prijatie takejto zmeny v
novelizovanej 328-ke by podľa
podpredsedu M. Magdoška vyvo-

lalo katastrofu, keď nad 15 rokov
služby má Policajný zbor ešte stá-
le vyše 8-tisíc policajtov.

„Kalibrácia“
Všetky tieto udalosti výrazne

zarezonovali na jarnom zasadaní
rady predsedov, kam zavítal aj po-
licajný prezident J. Spišiak. Čelil
veľmi tvrdej diskusii k praktickej
aplikácii hodnotiaceho systému „v
kalibračnom období“. Vo vzťahu k
zákonu č. 328 rada predsedov pri-
jala ubezpečenie ministra vnútra,
že rezort nedopustí zmeny, s kto-
rými sa nestotožnil, s minister-
stvom financií je preto v rozporo-
vom konaní. 

Prvý štvrťrok 2011 bol už po-
značený množstvom „jóboviek“ –
o. i. aj nedostatkami vo vystrojo-
vaní, chýbali najmä nohavice k
služobnej rovnošate vz. 98. Kom-
petentní zistili, že rámcová zmlu-
va vypršala už 31. 12. 2007 a  re-
zort novú súťaž vyhlásil až keď
veľmi horelo, teda v marci 2011.
Tak vznikla aféra, ktorá dostala
pracovný názov „gategate“. V tej
chvíli nikto netušil, že problém s
výstrojnými súčiastkami všetkého
druhu bude zamestnávať aj OZP
v SR ďalšie viac ako tri roky! Vlá-
da zastavila výstavbu novej ne-
mocnice MV SR na Cintorínskej
ulici, keď na iné účely použila vy-
členenú vládnu rezervu. Nespo-
kojnosť panovala aj medzi ob-
čianskymi zamestnancami, ktorí
sa nijako nezmierili s nezaplate-
nými zmenami v ich pracovnom
čase, hoci sa v kolektívnych zmlu-
vách pre rok 2011 podarilo zacho-
vať ostatné bonusy.

3. júna 2011 rezort splnil, čo
Lipšic sľúbil: vypísal verejnú sú-
ťaž na nákup nových pištolí. Je
dobré zapamätať si tento dátum...

Strašiak „superhrubej“
Príchod leta 2011 bol okrem

čoraz citeľnejších finančných su-
chôt v rezorte poznamenaný pre-
trvávajúcim cizelovaním hodnotia-
ceho systému a priebežnými

ubez pečeniami vedenia rezortu,
že nežiaduce zmeny v 328 – ke
minister vnútra nepripustí a v naj-
horšom minister návrh z rokova-
nia parlamentu stiahne. Ale zá-
kerný projekt tzv. superhrubej
mzdy“, návrh zákona o zdaňovaní
príjmu zo závislej činnosti z dielne
ministra práce, najmä však jej
reálne predpokladané dôsledky
vyburcovali atmosféru v spoloč-
nosti do maxima, pretože sa ne-
gatívne dotýkali prakticky všet-
kých občanov. 

Odborový zväz polície v SR pr-
výkrát vo svojej histórii siahol po

ra zantnom kroku – pripravil zne-
nie pripomienok k návrhom, ktoré
vo forme hromadnej pripomienky
podporilo v rozpätí niekoľkých dní
7 563 a v druhom prípade 4 510
podpisov zamestnancov rezortu,
keď proti tejto zásadnej zmene
sociálnych podmienok občanov
bol aj samotný rezort vnútra. Po-
slal na ministerstvo práce 40 strán
pripomienok k návrhu. Ako pripo-
menul predseda OZP Miroslav
Litva, návrh zákona o tzv. super-
hrubej mzde na 149 stranách
predpokladal nepriame novelizá-
cie 119 zákonov!

Odbory na čele s KOZ vynalo-
žili maximum úsilia, aby tento zá-
mer zastavili, na rokovaní s pred-
sedníčkou vlády 12. augusta 2011
sa zúčastnili prezident a vicepre-
zident KOZ SR, predsedovia od-
borových zväzov energetikov a
chemikov – a predseda OZP v
SR. Našťastie, predsedníčka vlá-
dy Iveta Radičová tento neuveri-
teľný krok ministerstiev financií a
práce zastavila, keď na rokovanie
vlády k tomuto bodu pozvala aj
Miroslava Litvu. Vláda tak schváli-
la len analýzu a návrh zmien v zá-
kone č. 328 z dielne MV SR - s
tým, že paragrafové znenie ná-
vrhu novely zákona č. 328 má byť
doručené na úrad vlády až 31. 12.
2011. Do legislatívneho procesu
na pôde parlamentu sa tak mohol
reálne dostať až v roku 2012. 

Bezprostredné nebezpečenst -
vo teda bolo zažehnané, dopady
tejto vládnej aktivity na vedomie
najmä starších policajtov však bo-
lo veľmi deštrukčné, vysoký trend
odchodovosti pokračoval. Miro-
slav Litva opäť vyzval policajtov k
zdržanlivosti, aktívy s tým istým
cieľom organizovalo služobné ve-
denie v útvaroch po celom Slo-
vensku. 

Septembrové zasadanie rady
predsedov ZO OZP (23. 9. 2011)
sa nieslo v znamení diskusie k
hodnotiacemu systému, ktorú si

vypočul minister vnútra Daniel
Lipšic. Veľa pripomienok z pléna
smerovalo aj priamo na adresu
policajného prezidenta, lebo niek-
torými svojimi vyjadreniami pod-
ráždil a urazil nemalú časť policaj-
tov. Aj to bol jeden z dôvodov, pre-
čo časť predsedov základných or-
ganizácií OZP žiadala okamžité
zastavenie spolupráce so služob-
ným vedením MV SR na „kalibrá-
cii“ hodnotiaceho systému. Napo-
kon hlasovanie o tomto vážnom
bode ukázalo, že rozhodujúca
väčšina predsedov je za pokračo-

Od V. zjazdu k VI. kongresu Odborového zväzu polície v SR

Tak plynul čas (II.)
No vá vlá da pod ve de ním Ive ty Ra di èo vej predsta vi la

svo je pro gra mo vé vyhlá se nie 28. jú la 2010, po búrli vej
disku sii ho schvá lil aj par la ment.

Prezidentka EuroCOP-u Anna Nellberg bola v Bratislave častým
hosťom predsedu OZP Miroslava Litvu - tak ako predtým prezident
Heinz Kiefer. Pocta pre malý slovenský odborový zväz... 

Rok 2009: okolo predsedu M. Litvu zľava Karol Michalčík, Sta-
no Chajdiak, Paľo Mekiňa a Jaro Medera...všetci už dnes v civile.
Členom rady predsedov je ďalej Viktor Kiss

(Pokračovanie na str. 7)
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Od V. zjazdu k VI. kongresu Odborového zväzu polície v SR

vanie podpory – ale s podmien-
kou plnenia šiestich podmienok,
ktoré vypracovalo predsedníctvo
OZP. 

Medzivládie

V októbri 2011 spoločnosť ešte
žila hrozbou pravicových predstáv
o zdaňovaní obyvateľstva, určité
upokojenie situácie však prinieslo
jednoznačné vyhlásenie premiér-
ky Ivety Radičovej, ktorá projekt
tzv. superhrubej mzdy zastavila a
uviedla aj logické dôvody. Už 11.
októbra sa však vláda Ivety Radi-
čovej pre nezhody vo vnútri koalí-
cie rozpadla, začalo obdobie
zvláštneho „medzivládia“, ktoré
vlastne skončilo až predčasnými
parlamentnými voľbami 10. mar-
ca 2012.

V závere novembra 2011 sa v
Barcelone konal 3. riadny kongres
EuroCOP-u, spojený aj s voľbami
nových orgánov. Do dôchodku sa
po dvoch volebných obdobiach
pobral dovtedajší prezident Heinz

Kiefer z Nemecka, na jeho miesto
nastúpila Švédka Anna Nellberg.
Prekvapením boli výsledky volieb
do výkonného výboru EuroCOP-
u, do ktorého kandidoval aj Miro-
slav Litva, predseda OZP v SR -
spolu s poľským kolegom. Napo-
kon M. Litva nielenže ostal vo vý-
konnom výbore, kde bol znova je-
diný zástupca krajín východnej
Európy, ale zverili mu aj význam-
nú funkciu II. viceprezidenta! Poč-
tom členov maličký OZP v SR sa
tak môže tešiť z významnej pocty. 

Zimná rada predsedov sa us -

kutočnila 16. decembra 2011 na
Donovaloch, predsedovia na nej
o. i. zvolili do funkcie podpredse-
du Pavla Michalíka, lebo Pavol
Mekiňa zo zdravotných dôvodov
odišiel do civilu. Na post výkonnej
tajomníčky prišla Alexandra Moc-
ková, keď Erika Sečányová išla
pracovať do SOŠ PZ v Pezinku. 

Na záver roka 2011 jedna dob-
rá správa: ministerstvo vnútra ko-
nečne podpísalo rámcovú zmluvu
s výhercom verejnej súťaže na
dodávku rovnošiat 98.

ROK 2012
Kolektívne vyjednávanie v re-

zorte vnútra pre rok 2012 bolo
charakteristické vážnymi rozpoč-
tovými limitmi, o to ťažšie sa vy-
jednávalo. Napokon sa však pod-
pisy všetkých zmlúv podarilo
uzatvoriť pomerne rýchlo, keď už
12. januára sociálni partneri pod-
písali aj vyššiu kolektívnu zmluvu
pre príslušníkov PZ a 18. januára
2012 zmluvy pre verejnú a štátnu
službu. Zamestnanci ocenili, že
sa do bonusu opätovne dostalo aj
30 minút z pracovnej doby, pri vy-
jednávaní sa však odborom nepo-
darilo pohnúť s hodnotou gastro-
lístka, ostala na úrovni lanského
roka, ale partneri sa dohodli, že
sa v polroku ešte k téme vrátia. 

Mesačník POLÍCIA v januáro-

vom čísle otvoril otázku ďalšieho
smerovania Akadémie PZ, ktorá
sa stala prefeminizovanou školou
s najmenším podielom študujú-
cich policajtov. Rozsiahly priestor
na vyjadrenie dostal rektor APZ
Václav Krajník.

V posledný januárový deň sa
strihala páska v SOŠ PZ v Pezin-
ku, kde sa po mnohoročnom úsilí
aj vďaka neutíchajúcemu tlaku
vedenia odborov podarilo parád-
ne zrekonštruovať aspoň jeden
ubytovací trakt. 

Aj februárové číslo POLÍCIE
venovalo pozornosť kľúčovým
otázkam rezortného školstva v
rozsiahlej redakčnej besede, kde
opätovne dostal slovo aj rektor A
PZ Václav Krajník. Napokon sa

rektor dostal kriticky na pretras do
tretice aj v marcovom čísle v súvi-
slosti s hromadným odchodom
pracovníčiek ekonomického od-
delenia A PZ. Článok priviedol
rektora k prehodnoteniu vzťahov
s redakciou a s vedením OZP v
SR. Odpoveď poslal až do júlové-
ho čísla, rektorova negatívna
reakcia teda bola zverejnená spo-
lu s informáciou o jeho vzdaní sa
funkcie rektora. 

Poslednou udalosťou II. dielu
nášho stručného prehľadu života
OZP v SR medzi V. zjazdom a VI.
kongresom je už len výsledok par-
lamentných volieb 10. marca
2012, ktorý umožnil strane Smer -
SD zostaviť jednofarebnú vládu.

Spracoval Peter Ondera

(Pokraèovanie zo strany 6)

Z roz ho vo ru s podpredse dom OZP v SR Ma riá nom Magdoškom

Prob lé mov je asi viace ro, ale ten hlavný…
Je to z poh¾a du zá ko na dos� ve¾ký a pri tom pa ra doxný zá dr hel.

Na ši v úvodzovkách múdri po slan ci to tiž v rám ci no ve ly schvá li li aj
usta no ve nie, kto ré de fi nu je noènú pra covnú zme nu pod¾a § 90 v do -
be od 22. hod. do 6. ho di ny, ale noènú prá cu pod¾a §98 ako prá cu
vy ko ná va nú v èa se od 22. ho di ny do 5. ho di ny. To to zne nie poško-
dzu je za mestnancov, kto rí cho dia do noèných zmien v zmysle Zá -
konní ka prá ce a bu de me sa ho po kú ša� vy rie ši� v prie be hu vy jedná -
va nia.
 Ne ro zu miem celkom.
Tieto de fi ní cie pri rôznom výkla de vlastne spô so bu jú, že jed na

ho di na sa už ne za po èí ta va do fon du pra covné ho èa su ako ho di na
od pra co va ná v no ci, èím sú ¾u dia poško de ní, pri chádza jú o prípla tok.
Je to zjavný non sens, ré bus, kto rý ešte bu de me konzulto va� s práv-
nikmi. Èo sa tý ka ostat ných návrhov zmlúv, ide me s té ma mi, kto ré
re zo no va li aj v mi nu lom ro ku a kto ré sa nám z h¾a diska so ciálnych
istôt a urèi tých bo nu sov nad rá mec vte dy plat né ho Zá konní ka prá ce
po da ri lo udrža� v ko lektívnej zmlu ve pre rok 2011. Ako sa da lo
predpokla da�, najväèším problé mom je plat né predåže nie do by pra -
covné ho èa su na osem ho dín v po rovna ní s predtým vy jedna ný mi
se dem a pol ho di na mi.

PO LÍ CIA è. 11/2012

Kaž dý po li cajt si mu sí uve do -
mi�, že pe nia ze ne dostá va za
cho de nie do prá ce, ale za vý kon.
Od bo ro vý zväz po lí cie v SR pre to
už ro ky tla èí, aby bo li pre po li -
cajtov presne sta no ve né kva li fi -
kaèné predpokla dy na jed not li vé
funkcie, pre to že vše obec ná po -
žia davka tre bárs na vy so ko škol -
ské vzde la nie ešte ne zna me ná,
že po mô že po li caj to vi ku kva -
litnejšie mu vý ko nu služ by. Ro ky
tla èí me do to ho, aby Aka dé mia
PZ bo la ma xi málne využi tá pre
vzde lá va nie po li cajtov vrá ta ne
ïalšie ho vzde lá va nia, ro ky tla èí -
me k zria de niu stá lych po riadko -
vých jedno tiek ako inšti tú cií, kto ré
odbre me nia vý kon né útva ry od
ná ra zo vej prá ce, utvo ria tak pod-
mienky pre kva litnejšiu prá cu
útva rov a zá ro veò za bezpe èia
praktickú prípra vu po li cajtov pre
každo denný vý kon. Ro ky sa ho -
vo rí o prezbro je ní po li cajtov, ale

stá le len èa ká me. Ma li sme vy rie -
še ný pro blém s vystro jo va ním,
zno va sa nám v prie be hu dvoch
ro kov vrá til najmä pre neúspeš-
nos� sú �a ží vo ve rejnom obsta rá -
va ní. Po li caj ta tieto ve ci ne ma jú
èo zaují ma�, má by� kva litne a
kompletne vy stro je ný do služ by.
Ten, kto ho riadi, je po vin ný mu to
za bezpe èi�, na to tu má me ser vis,
aby tieto úlo hy pl nil. Ak ich ne pl ní,
ma li by sa vy vo di� zá ve ry. Všetko
je to te da o tla ku OZP v SR na
kva li tu prá ce v na šom re zorte a
mys lím si, že rovna ké ciele by si
ma li klás� aj iné od bo ro vé zvä zy.
Sta ra� s o pra covné podmienky
prá ce je pr vá èas� úloh odbo rov,
tou dru hou je by� zá ru kou kva -
litné ho vý ko nu prá ce. Te da nielen
pý ta�, ale aj dá va�.

Mi ro slav Lit va
(Informaèný spra vo dajca KOZ

SR 80/2013)

Slo vá predse du OZP v SR Mi ro sla va Lit vu

Rok trau my
V èís le 1/2011 no vín Po lí cia bol èlá nok z tla èo vej konfe rencie pre -

zi den ta PZ 13.01.2011 s názvom „Základným cie¾om je zvý še nie dô -
ve ry hodnosti po lí cie“ Údajne hodno tia ci sys tém vy chádza z brit ské -
ho mo de lu. Pre zi dent PZ sa na tla èovku pripra vo val 11 ro kov. Uvie -
dol, že po trojtýždòo vom po by te vo Ve¾kej Bri tá nii sa dozve del, že
„tam je po li cajt pod¾a priesku mu ve rejnej mienky najvá že nejšie po -
vo la nie. Po tom za ním ïa le ko bol le kár, po li tik bol na poslednom
mieste.“ Reènícka otáz ka: aj vo Ve¾kej Bri tá nii sú riadia ci pra cov ní ci
po lí cie no mi nantmi ne dô ve ry hodných po li ti kov? Ak áno, tak som po -
cho pil an glic ký hu mor.

Pa vol Mi cha lík, PO LÍ CIA 12/2011

,,Slávna" tlačová beseda prezidenta PZ J. Spišiaka k hodnotiacemu
systému 13. 1. 2011. Výraz predsedu OZP M. Litvu niečo naznačuje... 
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V dòoch 8. až 12. septembra
2014 sa v stre disku kla sic ké ho vý -
cvi ku slu žobných psov od bo ru ky -
no ló gie a hi po ló gie Pre zí dia Po li -
cajné ho zbo ru v Ma lých Le vá roch
a na vy bra ných pra co viskách v
ka tastri pri ¾ahlých ob cí usku toèni li
v po ra dí už XVIII. majstrovstvá
Slo ven s ka vo vý ko ne po li -
cajných psov v kla sickej ky no -
ló gii, na kto rých sa zú èast ni lo de -
vä� sú �ažných družstiev (18 jed-
notlivcov – ví �a zov kraj ských sú �a -
ží) ve de ných kraj ský mi pso vodmi,

kto rí re pre zen to va li jed not li vé
kraj ské riadi te¾stvá Po li cajné ho
zbo ru a Riadi te¾stvo hra niènej po -
lí cie Sobrance.

Riadi te ¾om orga ni zaèné ho štá -
bu majstrovstiev bol vy me no va ný
zástupca riadi te ¾a a sú èasne ve -
dú ci stre diska špe cia li zo va né ho
vý cvi ku slu žobných psov od bo ru
ky no ló gie a hi po ló gie PPZ pplk.
Ing. Ma rián Charvát.

Prie beh a re gu lérnos� tohto -
roèných majstrovstiev riadil a
„strá žil“ ve dú ci stre diska kla sic ké -
ho vý cvi ku slu žobných psov od -
bo ru ky no ló gie a hi po ló gie PPZ v
Ma lých Le vá roch pplk. Ing. Patrik
Vincúr.

Ako hlavný rozhodca tohto -
roèných majstrovstiev v kla sickej
ky no ló gii bol vy me no va ný inštruk-
tor stre diska kla sic ké ho vý cvi ku
slu žobných psov od bo ru ky no ló -
gie a hi po ló gie PPZ npor. Ma rek
Mi ženko.

Rozhodcovský tím po vy -
hodno te ní bo do vých ziskov jedno-
tlivcov a sú �a žia cich dvojèlen ných
tí mov rozho dol o nasle dovnom
po ra dí:

V ka te gó rii sú �až jednotlivcov
zís kal

1. miesto a ti tul Majster Slo -
ven s ka na rok 2014 práp. Jo zef
Ganèár so slu žobným psom
Oton Po lí cia – Slo va kia z Kraj -

ské ho riadi te¾stva Po li caj né ho
zbo ru v Ži li ne, kto rý sú èasne zís -
kal po hár za 1. miesto v pa cho -

vých prá cach, po hár pre Na jús -
peš nejšie ho psa z cho vu Po lí cia –
Slo va kia, Pu tovný po hár fir my
LTRANS pre naj lepšie ho psa v

kla sickej po li cajnej ky no ló gii, a
po hár za 3. miesto v sú �a ži druž-
stiev.

2. miesto npráp. Mgr. Ja ro -
slav Coch so slu žobným psom
Orry Po lí cia – Slo va kia z Kraj -
ské ho riadi te¾stva Po li cajné ho
zbo ru v Banskej By stri ci, kto rý sú -

èasne zís kal po hár za 1. miesto v
obran ných prá cach, po hár za 1.
miesto v cvi koch po sluš nos ti, a
po hár za 2. miesto v sú �a ži druž-
stiev.

3. miesto por. Pe ter Ambrúž
so slu žobným psom Connan Po -
lí cia – Slo va kia z Kraj ské ho riadi -
te¾stva Po li cajné ho zbo ru v Ko ši -
ciach (kto ré mu o je di ný bod uni kol
po hár v cvi koch po sluš nos ti), sú -
èasne však zís kal po hár za 1.
miesto v sú �a ži družstiev.

V ka te gó rii sú �až družstiev,
repre zentu jú cich jed not li vé kraj -
ské riadi te¾stvá Po li cajné ho zbo ru
a Riadi te¾stvo hra niènej po lí cie
Sobrance zís kal

1. miesto a ko lektívny ti tul
Majstri Slo ven s ka na rok 2014,
tím Kraj ské ho riadi te¾stva Po li -
cajné ho zbo ru v Ko ši ciach ve -
de ný mjr. Ing. Petrom Re pí kom, v
zlo že ní: por. Pe ter Ambrúž a
npráp. Ju raj Komja ti,

2. miesto tím Kraj ské ho riadi -
te¾stva Po li cajné ho zbo ru v
Banskej By stri ci ve de ný mjr. Bc.
Du ša nom Slie èa nom v zlo že ní:
npráp. Mgr. Ja ro slav Coch a
npráp. Ra do slav Lipták.

3. miesto tím Kraj ské ho riadi -
te¾stva Po li cajné ho zbo ru v Ži li -
ne ve de ný kpt. Bc. Jo ze fom Hlu -
zá kom v zlo že ní: kpt. Ján Jablon-
ský a práp. Jo zef Ganèár.
Text a fo to: © Mgr. Pe ter Ne volný

Mi mo riadne úspešný rok má
za se bou mjr. Mgr. Pa vol Slíž, po -
li cajt od bo ru kri mi nálnej po lí cie
Okresné ho riadi te¾stva Po li cajné -
ho zbo ru v Ri mavskej So bo te,
èlen ZO OZP pri Okresnom riadi -
te¾stve Po li cajné ho zbo ru v Ri -
mavskej So bo te. Mjr. Mgr. Pa vol
Slíž, kto rý je èle nom Slo venskej
aso ciá cie kul tu ris ti ky, fitnes a si lo -
vé ho trojbo ja, pô so bia ci v klu be
PWL Svä toplu ko vo (okr. Nit ra) a
je zá ro veò repre zentantom Slo -
venskej re pub li ky, nás v ro ku
2014 obo ha til o zla té  me dai ly v
si lo vom trojbo ji (drep s èinkou,
tlak na la vièke, màtvy �ah) v ka te -

gó rii do 83 kg nad 40 ro kov, a to v
me sia ci apríl v Èastej zís kal I.
miesto na Majstrovstvách  Slo -
venskej re pub li ky, v me sia ci júl v
Plz ni (ÈR) I. miesto na  Majstro-
vstvách Euró py masters EPF, v
me sia ci september taktiež v Plz ni
zís kal I. miesto na Majstrovstvách
sve ta masters IPF. Zá ro veò je
drži te ¾om slo ven ské ho re kor du v
dre pe s èinkou o hmot nos ti 320
kg (ka te gó ria do 83 kg), slo ven -
ské ho re kor du v màtvom �a hu 290
kg, slo ven ské ho re kor du v trojbo ji
775 kg a osobným re kordom v tla -
ku na la vièke 180 kg. Gra tu lu je -
me!

kpt. Mgr. Katarína Baboľová
OR PZ Rimavská Sobota
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Smú toèné ozná me nie
Základná orga ni zá cia OZP v SR è. 8/5 SOŠ PZ Pe zi nok s

ve¾kou ¾ú tos�ou a hlbo kým zármutkom ozna mu je, že nás dòa 02.
10. 2014 po �ažkej cho ro be na vždy opus til dlho roèný ko le ga a
èlen odbo rov Vla di mír Ko èi vo ve ku 62 ro kov. Na Strednej odbor-
nej ško le Po li cajné ho zbo ru v Pe zinku pra co val od 01. 10. 1978
ako ci vilný za mestna nec, po vzni ku centier pod po ry bol za ra de ný
na Jednotke pod po ry Pe zi nok. V OZP v SR bol èle nom od ro ku
2008, do uve de né ho obdo bia èle nom SLO VES–u.

Èes� je ho pa miatke!

ZO OZP v SR è. 8/5 SOŠ PZ Pe zi nok

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
S E P T E M B E R  2 0 1 4

Čiastka 89
92. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Beta – cestná
preprava“  

Čiastka 90
93. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní previerok
zo streleckej prípravy príslušní-
kov Policajného zboru útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky zaradených do I. výcvi-
kovej skupiny 

Čiastka 91
94. Nariadenie prezídia Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta Po-
licajného zboru č. 16/2008 o or-
ganizačnom poriadku Prezídia
Policajného zboru v znení nes -
kor ších predpisov

Čiastka 92
95. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o úlohách na zabez-
pečenie konania volieb do orgá-
nov samosprávy obcí v roku 2014

Čiastka 93
96. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy novoprijatých príslušní-
kov Policajného zboru útvarov
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky

Čiastka 94
97. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy a previerkových strelieb
príslušníkov Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky zaradených do
II. výcvikovej skupiny v oprav-
ných termínoch

Čiastka 95
98. Nariadenie prezídia Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie prezidenta Po-
licajného zboru č. 20/2013 o po-
stupe pri evidovaní vozidiel

Čiastka 96
99. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru na vykonanie opatre-
ní v IV. štvrťroku 2014 s cieľom
pozitívneho ovplyvnenia bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej premáv-
ky

Majster Slo ven s ka, Euró py a sve ta v si lo vom trojbo ji.

Majstrom Slo ven s ka na rok 2014 sa stal práp. Jo zef Ganèár

Na stupòoch ví �a zov exce lo va li ne mecké ovèia ky z cho vu Po lí cia – Slo va kia

Z¾a va – 2. miesto npráp. Mgr. Ja ro slav Coch so slu žobným psom
Orry Po lí cia – Slo va kia z KR PZ v Banskej By stri ci, v stre de Majster
Slo ven s ka na rok 2014 práp. Jo zef Ganèár so slu žobným psom Oton
Po lí cia – Slo va kia z KR PZ v Ži li ne, vpra vo 3. miesto por. Pe ter Ambrúž
so slu žobným psom Connan Po lí cia – Slo va kia z KR PZ v Ko ši ciach

Na júspešnejšie a oce ne né sú �ažné družstvá, z¾a va – 2. miesto tím
KR PZ v Banskej By stri ci, v stre de ví �azný tím KR PZ v Ko ši ciach a
vpra vo tím KR PZ v Ži li ne (3. miesto).


