
l Pán predse da, mu sím tým
za èa�: naozaj má te v úmysle
odís� z èe la odbo rov? Presnej-
šie: ne kandi do va� už na ïalšie
vo lebné obdo bie?

Funkèné obdo bie v OZP mi
kon èí v de cembri 2014 a v Euro -
COP–e 18. no vembra 2015.
l Ne bu de te zno va kandi do -

va� na post predse du?
Už dávnejšie som to jasne po -

ve dal na za sa da ní predsedníctva:
ne bu dem kandi do va�.
l To zna me ná, že opus tí te aj

funkciu I. vi ce pre zi den ta Euro -
COP–u?

Tieto dve po zí cie nie je mož né
spá ja�, nie sú vzá jomne podmie -
ne né. V Euro COP–e som bol po -
žia da ný, aby som do kon èil roz -
pra co va né zá me ry, bu dem te da
pra co va� pre Euro COP až do vy-
prša nia môjho man dá tu, te da do
no vembra 2015. Spo lu s èes kým
ko le gom sa po die ¾a me na tvorbe
no vé ho akèné ho plá nu na ro ky
2015–2019, pre to že ako re pre -
zen tan ti kra jín vý cho du má me tro -

chu iné predsta vy, sna ží me sa,
aby plán viac akcep to val špe ci fi ká
vý chodných, ale aj niekto rých zá -
padných kra jín. S èes kým predse -
dom Ne zá vis lé ho od bo ro vé ho
zvä zu po lí cie ÈR, s pá nom Štì -
pánkom vo vý konnom vý bo re Eu-
ro COP–u zodpo ve dá me aj za prí-
pra vu ško le nia pre po li cajné od -
bo ry v spo lu prá ci s Európskou od -
bo ro vou konfe de rá ciou, kto ré sa
má ko na� v bu dú com ro ku. Tak že
nu di� sa ne bu dem.
l A na do má cej pô de?
Èo sa tý ka do má cej  pô dy, kon -

èí mi vo lebné obdo bie a tým je po -
ve da né v tejto chví li všetko. Osta -
nem však ra do vým èle nom OZP.
l Ho vo rí te to tak jedno du -

cho… Na èe le OZP ste od ro ku
1990, v ja nuá ri 2015 by to vlast-
ne bo lo štv�sto ro èie… Zrejme
ne nájde me ani v ce lej Euró pe
ta ký prí pad, aby na èe le jed not -
ných po li cajných odbo rov s pô -
sobnos�ou v ce lej re publi ke bol
vy še 24 ro kov ten istý èlo vek.
Do šlo tu k perso ni fi ká cii: Lit va
rov ná sa OZP. A vy len tak odí -
de te? Spo lu pra co va li ste va ri s
osemnásti mi mi nistra mi vnút-
ra…

Otáz ka je, ako to vní mam ja a
ako tí ostat ní. V auguste som mal
62 ro kov, je èas ís�, tá to funkcia ni -
kdy ne bo la pre chádzkou v ru žo vej
záhra de, ko neène by som si rád
oddý chol. Ro bil som pre OZP a

bol som pri vyknu tý, že mi na dá va -
jú ¾u dia zvonka, ale ra ny od vlast-
ných bo lia viac, keï èlo vek ži je v
presvedèe ní, že ro bí v ich pro-
spech, len na to ešte neprišli. Tá to
prá ca bo la vždy o ume ní mož né -
ho, v da nej chví li je potrebné vy-
bra� najlepšie rieše nie a vní ma� ho
vo vz�a hu k bu dúcnosti. Niekto rí
to ne chá pu. Vždy som sa sna žil
myslie� viac ro kov dopre du. Od -
bo ry to tiž nie sú súkromná fir ma,
tá sa riadi ove ¾a jedno duchšie, rý-
chlejšie uro bíš po ria dok ale bo rý-
chlejšie skra chu ješ. V odbo roch je
všetko o dobro vo¾nosti, ale aj o
zodpo vednosti funkcio ná rov vo èi
èlenskej základni, pre to že v odbo -
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Neprehliadnite!
V dňoch 13. a 14. novembra 2014 sa

koná VI. kongres OZP v SR, v dňoch 4. a
5. decembra naň nadväzuje zimné zasa-
danie rady predsedov ZO OZP v SR.
Kompletné spra vodajstvo z týchto vý-
znamných uda lostí nájdete v decembro-
vom rozšírenom vydaní POLÍCIE.

redakcia 

Myšlienka me sia ca: Najpo zo ru hodnejšie na bu dúcnosti je pravde po dobne predsta va, že raz ju bu de me ra di� k sta rým dob rým èa som. John Steinbeck, spi so va te¾

(Pokračovanie na strane 2)

Do funkcie mi nis tra vnútra SR
sa na Deò oslo bo de nia Bra ti sla vy,
te da 4. aprí la 2012 vrá til Ro bert
Ka li òák, 11. aprí la bo li vy me no va -
ní za štátnych ta jomní kov MV SR
Ma rián Sa loò a Jo zef Bu èek, Pr -
vé ho má ja sa vrá ti la De ni sa Sa ko -
vá – ale do funkcie ve dú cej slu -
žobné ho úra du a 15. má ja sa ujal
ve de nia po lí cie Ti bor Gašpar.

Prí chod no vej vlá dy sa pre ja vil
aj tak, že podpredse da OZP v SR
Ma rián Magdoško, kto ré ho Lipši -
cov apa rát vy ho dil z miesta v do -

zornej ra de Všeo becnej zdra -
votnej pois�ovne, „bol vrá te ný“ na
tú to po zí ciu 29. má ja 2012.

Medzi èa som, už 27. aprí la vlá -
da zve rejni la svo je pro gra mo vé
vyhlá se nie pre obdo bie 2012–
2016, keï v èasti Vnú torný po ria -
dok a bezpeènos� o. i. s¾ú bi la zvý -
ši� po èet po li cajtov na uli ciach,
predsavza la si úèinnejšie bo jo va�
s fi nanènou kri mi na li tou a pokra -
èo va� v zni žo va ní vážnych dôsled-
kov dopravných ne hôd. „Vlá da
pre sa dí sta bi li zá ciu so ciálne ho

sys té mu po li cajtov a príslušní -
kov ostat ných ozbro je ných
zbo  rov tak, aby bo li dlho do bo
ich pev nou opo rou s cie¾om po -
silni� spo lo èenskú prestíž tohto
po vo la nia,“ uvádza sa doslovne
vo vyhlá se ní. Pris¾ú bi la tiež mo -
derni zá ciu tech nic ké ho vy ba ve nia
po lí cie a re konštrukcie objektov
PZ i HaZZ.

Oso bitný úèet krvá cal
Tú to èas� pro gra mo vé ho vyhlá -

se nia v má jo vom èís le zve rejni la
aj PO LÍ CIA, kto rá podrobnejšie
pribli žu je jarné za sa da nie ra dy
predse dov dòa 27. aprí la. Predse -
da Mi ro slav Lit va na ra de otvo re -
ne po me no val najväèšie pro blé -
my, kto ré do sta la no vá vlá da, a
tým aj náš re zort, do vienka. Naj-
vážnejším bol ne po chybne stav
oso bitné ho úètu, keï za ro ky
2010 a 2011 pri budlo re kordných
3 300 no vých po be ra te ¾ov dô -

chodku, pri èom pla ty reálne kle -
sa li a no ví po li caj ti sa nepri jí ma li.
Oso bitný úèet tak bu de už v ro ku
2012 vy ka zo va� stra tu 43 mi lió nov
eur. Ten to pro blém predse da
ozna èil za úplnú pri o ri tu a hlavnú
té mu pre no vé ve de nie, keï aj
stav roz poè tu spô so bo val po lí cii
množstvo prob lé mov v každo -
dennej službe. To všetko v èa se,
keï mé diá ve¾mi ne ga tívne otvá -
ra li pro ble ma ti ku po li cajných dô -
chodkov a ani Fi co va vlá da sa ne -
ta ji la potre bou škrtov vo vý -
davkoch ve rejnej sprá vy. Tieto zá -
me ry ïa lej vzbudzo va li vážne
oba vy aj v ra doch obèianskych
za mestnancov MV SR.

Škr ty na nepra vom mieste
Na ple sa nie te da ne bol èas.

Nepriazni vá eko no mic ká si tuá cia
ako dôsle dok krí zy za siahla ve¾mi
tvr do nielen Slo ven sko. Viace ro
európskych štá tov, oso bitne Gréc-

ko, zá pa si lo o existenciu. Dôsled-
ky zná ša li aj po li caj ti, keïže Euró -
pou sa prie bežne va li li vl ny so -
ciálnych ne po ko jov. Už v aprí lo -
vom èís le PO LÍ CIE ich priblí žil èi -
ta te ¾om Ma rián Magdoško. Náš
de le gát v Euro COP–e de tailne
ho vo ril o dôsledkoch krí zy, kto rá
nú ti vlá dy škrta� aj vý davky na po -
lí ciu a po li cajtov. Euro COP na
svo jom jarnom za sa da ní s ta kým -
to „šetre ním“ vy jadril hlbo ký ne -
súhlas a zdô raznil, že je to zahrá -
va nie sa s vnú tornou bezpeè nos -
�ou štá tov.

V dòoch 22. a 23. má ja prvý-
krát na vští vi la Bra ti sla vu pre zi -
dentka Euro COP–u An na Nell -
berg (Švéd sko), kto rá sa uja la
funkcie na je seò 2011 po odcho de
Heinza Kiefe ra do penzie. Pri ja la
pozva nie II. vi ce pre zi den ta Euro -
COP–u Mi ro sla va Lit vu, v Bra -

(Pokračovanie na strane 6)

Tak ply nul èas (III.)
Štart sta ro no vej vlá dy

Rok 2012
Výsle dok marco vých parla mentných vo lieb umož nil
SMER–u zosta vi� „jedno fa rebnú“ vlá du, v sú la de s pred -
vo lebnou do ho dou do sta la aj KOZ SR možnos� po die ¾a�
sa na tvorbe pro gra mo vých téz pre ïalšie obdo bie a štart
„sta ro no vej“ vlá dy bol v podmienkach MV SR po merne
pruž ný.

V èa se na jintenzívnejších príprav na VI. kong res OZP v SR
sme zno va oslo vi li predse du Mi ro sla va Lit vu, le bo medzi
èlenmi sa už ve dú èu lé disku sie, èo bu de po kon gre se…

Od V. zjazdu k VI. kon gre su Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR

Po dvoch rokoch od štartu vládneho programu ESO sa na pôde MV SR 23. októbra konala bilančná tla-
čová beseda, na ktorej prezentovali doterajšie výsledky i ďalšie zámery programu (zľava) minister vnútra
SR Robert Kaliňák, vedúca služobného úradu MV SR Denisa Saková, riaditeľ odboru kontrolingu Peter
Lempeľ a generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Adrián Jenčo. Podľa D. Sakovej ministerstvo plánuje
otvoriť dovedna 76 klientskych centier, z toho 71 v okresných sídlach. Otvorených je už osem, do konca
roka pribudne 33 centier.                                                                                          (on), Snímka Peter Ondera

Predkongre so vý roz ho vor s odchádza jú cim predse dom OZP v SR Mi rosla vom Litvom

„Tá to prá ca bo la vždy o ume ní mož né ho…“



roch je èlo vek èle nom slo bodne a
na zákla de vlastné ho presvedèe -
nia. Kde ¾u dia cí tia zodpo vednos�
funkcio ná rov, tam to fun gu je. Mu -
sia ma� zmy sel pre súdnos�, ma�
dosta tok informá cií a presne ve -
die�, o èom je ume nie mož né ho,
èo sa dá a èo sa už naozaj ne dá
do siahnu�. A po tom: ve¾mi dô le ži -
tá je jed no ta. Mô že, mu sí jej pred-
chádza� hoc aj váš ni vá disku sia,
ale mu sí vies� ku kon sen zu. Ak sa
len šty ri ho di ny há da te a na ni èom
sa ne do hodne te, už nie je dobre.
K odbo rom som pri šiel z prostre -
dia, kde sa koncom me sia ca, ale
aj koncom ro ka presne rá ta lo, èo
sa uro bi lo, ako sa pl ni li ter mí ny a
èo tre ba uro bi� ïa lej. Sta no vi la sa
jas ná lí nia. Uro bi li sme ve ci, kto ré
sa použí va jú doteraz. Keï chce te
do siahnu� ne ja ký cie¾, mu sí te ma�
jas né, èo je tým ko neè ným cie¾om
a mu sí te ma� jasnú tak ti ku, ako sa
k ne mu dosta�.
l Tak že kon èí te…
Ako predse da OZP kon èím,

ne kandi du jem, ve rím však, že sa
ïalší za mestnanci aktívne za po ja
do èin nos ti odbo rov. Mo je po -
solstvo je, že žiaden za mestná va -
te¾ na sve te sa ne po sta rá o za -
mestnancov, ak sa oni sa mi ne bu -
dú hlá si� o svo je prá va a ak ne bu -
dú chrá ni� svo je oprávne né záuj-
my.
l Na nadchádza jú com kon -

gre se sa zrejme bu de te v sprá -
ve o èin nos ti ve no va� aj všet-
kým k¾ú èo vým té mam, kto ré
sto ja pred OZP v ïalšom ob do -
bí. Predsa však skúsme as poò
niekto ré. Tre bárs pro blém ob -
èian skych za mestnancov, naj-
mä ich pla tov i cel ko vé ho po -
sta ve nia. Od bo ro vé mu zvä zu
po lí cie „ci vi li“ èas to vy èí ta jú,
že sa proble ma ti ke obèian s -
kych za mestnancov má lo ve nu -
je…

Je zná me, že tú to pro ble ma ti -
ku od bo ro vý zväz na pô de mi nis -
ter stva ne má možnos� ovplyvni�,
je to pô da KOZ SR a vlá dy SR,
do vo lím si však po ve da�, že zo
všetkých zvä zov, kto rých sa té ma
do tý ka, sme na jaktívnejší, utvá ra -
me tlak na OZP presný mi po žia -
davka mi. Tejto té me ve nu je me
po zornos� v podstatne väèšom

roz sa hu, ako je ich po diel na na -
šej èlenskej základni. Sú èasný
stav pla tov obèianskych za mest -
nancov je naozaj ne dôstojný, ale
ni ja ko ho sa mostatne ne do ká že
rieši� OZP.
l OZP po va žu je za jed nu z

prio rít vo svo jej prá ci zvý še nie
èlenskej základne as poò na 50
percent, je ho po zí cia pri vy -
jedná va ní je už te raz prí cho -
dom ïalších od bo ro vých zvä -
zov zlo ži tejšia. Obèianski za -
mest nanci sú pre to mož nou
stud ni cou no vých èle nov.

Áno aj. Z h¾a diska za me ra nia

nášho od bo ro vé ho zvä zu sme
stá li v mi nu los ti pred di le mou, èi
sa ve no va� len po li cajtom, ale bo
rovnoprávne vní ma� aj obèian -
skych za mestnancov, kto rí na tzv.
bezpeènostnom úse ku re zor tu ro -
bia ser vis po li cajným zložkám i
pria mo obèa nom. Zhodli sme sa,
že bezpeènostný úsek je je den
ce lok a mys lím si, že obèianskym
za mestnancom v re zorte ve nu je -
me väèšiu po zornos�, ako iné od -
bo ro vé zvä zy, má me záujem, aby
prišli do na šich ra dov. Ve rí me, že
na še úsi lie pri ne sie v bu dúcnosti
ovo cie. Nesmie me po ¾a vi� v tla ku
na KOZ. Ne vý robné zvä zy sí ce
za tia¾ tro chu �a ha jú za krat ší ko -
niec, ale tla èí me ko lektívne vy -
jedná va nie aj v tom to sme re.
l Ve ¾a obèianskych za mest -

nancov sa nám skoncentro va lo
v centrách pod po ry, vi dí te tu
šan ce na po silne nie odbo ro vej
èlenskej základne z týchto
zdro jov?

Môj poh¾ad ne mu sí by� zhodný

s poh¾a dom bu dú ce ho ve de nia
OZP. Je vhod né vytvá ra� základ-
né orga ni zá cie na centrách pod -
po ry. Centrá pod po ry sú èis to ser-
visné pra co viská a my skú ma me,
kde sú ko re ne prob lé mov. Pro -
blém je v tom, že centrá sú ako by
ne zá vis lé od ko ho ko¾vek a sú tu
pre všetkých, ši ro ký zá ber spre -
vádza slab ší vý kon, ná pra va tr vá
nepri me ra ne dlho. Ke by to tak to
fun go va lo v súkromnej firme,
skra chu je. Sa mozrejme, aj pri naj-
lepšej a dobre riade nej sna he ma -
jú centrá svo je li mi ty ovplyvne né
ne dostatkom pe òa zí. Ïa lej je to
otáz ka prio rít. Prio ri ty pre po lí ciu
by ma lo urèo va� ve de nie po lí cie,
nie ser vis. Na dru hej stra ne, za
for mu, efektívnos�, kva li tu a rých -
los� za bezpe èe nia prio rít by ma li
zodpo ve da� servisné inšti tú cie a
patriène sa aj spo ve da� za vý sled -
ky. Vrá�me sa k otázke: sa mo -
zrejme, že mu sí me za pá ja� do èin -
nos ti odbo rov ïalších po li cajtov a
za mestnancov z bý va lé ho tzv.
bezpeènostné ho úse ku. Sú èasná
šta tisti ka ho vo rí, že po predchá-
dza jú com odli ve sme v tom to ro ku
za sa išli o dvesto èle nov ho re.
l Aká je pod¾a vás po zí cia

odbo rov v re zorte?
Mys lím si, že ¾u dia už vní ma jú

od bo ry ako reálny sub jekt, obra -
ca jú sa na nás so svo ji mi problé -
ma mi. Žia¾, ve ¾a je ta kých, èo sí ce
žiada jú po moc, chce li by rozho do -
va�, èo by ma li od bo ry ro bi�, ale o
èlenstve ako si neuva žu jú. Všetko
by chce li ro bi� a ma�, tre bárs aj
právnu ochra nu, ale cudzí mi ru ka -
mi. Èlen ská základòa mu sí rás�
zospo du, ini cia tí vou predse dov
ZO a èle nov vý bo rov, tam je ich
úlo ha ne zastu pi te¾ná. S úrovòou
ini cia tí vy niekto rých predse dov v
tom to sme re ešte ne mô že me
vyslo vi� spo kojnos�. Plne chá pem,
že predse do via nie sú uvo¾ne ní
funkcio ná ri, mu sia tvr do pra co va�
a ži vi� svo je ro di ny, ale ta ký je už
osud funkcio ná ra, kto rý sa dal na
tú to ces tu, je to vša de vo sve te
ob raz ¾u dí, kto rí dá va jú zo se ba
nieèo na viac v záujme všetkých.
Keï sa obzriem do za du, naozaj
sa ob raz odbo rov o èo si zme nil. V
ro ku 1990 nikto neskú mal, ako
zvý ši� atrak ti vi tu èlen stva v odbo -
roch a ¾u dia vstu po va li po ti síc -
kach. Dnes sa si tuá cia ob rá ti la,
¾u dia spo hodlne li, mno hí si po ve -

dia, na èo by som išiel do odbo rov,
keï to vy ba via aj pre mòa? To je
hru bá chy ba. Na dru hej stra ne,
�ažko už dnes nájde te v re zorte
slu žobné ho funkcio ná ra, kto rý by
ne vní mal prí tomnos�, èinnos� od-
bo rov a do vo lil by si úplne ich
igno ro va�. Spo ry mô žu, nieke dy
do konca mu sia by�, ale je to spor
partne rov, je ho výsledkom má by�
po sun vpred. Mys lím si, že aj v
na šom re zorte sa potvrdzu je ne -
zastu pi te¾nos� odbo rov ako so -
ciálnych partne rov za mestná va te -
¾a. ¼u dia sa len mu sia nauèi�, že
èlen ské sa pla tí v odbo roch vša -
de, aj na Zá pa de. A tiež mu sia
prís� na to, že ¾ahšie sa pre sadzu -
jú po žia davky vo èi za mestná va te -
¾o vi, keï má vy jedná vaè 90 per-
cent za mestnancov za se bou, a

nie 40 percent. Ro zum ný za -
mestná va te¾ za sa rýchlo po cho pí,
že potre bu je part ne ra, ne mô že ro -
ko va� s ti síc za mestnanca mi s
kaž dým oso bitne. Je to o sta ve
spo loènosti a spô so be mysle nia a
to sa zme ní najmä vïa ka si le od-
bo rov. Pod sta ta existencie odbo -
rov ni kdy ne bu de o be ne fi toch,
ale v uve do me ní, že od bo ry by
ma li by� tie, kto ré strá žia pri ja te¾né
pra covné podmienky, ako ko¾vek
je to v sú èasnej si tuá cii ne ¾ahké.
l Ne má lo ¾u dí má po cit, že

OZP je pri mäkký v predkla da ní
po žia da viek, v uli ciach sú ob -
èas ško lá ci aj zdra vot ní ci, naj-
novšie za mestnanci SAV, ho ci
by tam oprávne nejšie ma li by�
¾u dia z vnútra…

Vykonávam funkciu predsedu
Krajskej rady Odborového zväzu
polície v SR pri Krajskom riaditeľ-
stve PZ v Bratislave. Vypuknutím
mediálnej kauzy príslušníka PMJ
Ľuboša Tiefenbacha som sa začal
stretávať s rôznymi názormi na
spôsob vykonania služobného
zákroku a použitia donucovacích
prostriedkov voči vodičke motoro-
vého vozidla. Zároveň musím do-
dať, že z pohľadu policajtov, ktorí
majú za sebou službu „na ulici“,
bol na základe sprístupnených
mediálnych informácií tento slu-
žobný zákrok hodnotený v drvivej
väčšine ako zákonný. Ale nie je
našim oprávnením ani povinnos-
ťou hodnotiť zákonnosť použitia
donucovacích prostriedkov hliad-
ky PMJ v tomto prípade. To určite
bolo vykonané príslušným nadria-
deným. Rovnako nemienim žiad-
nym spôsobom zasahovať do vy-
šetrovania tohto prípadu.

Médiá od prevalenia kauzy ne-
zaháľali a tlak na verejnú mienku
sa zvyšoval. Zrazu celé Slovens-
ko spoznalo najväčšieho „zločin-
ca“ od vzniku našej republiky: Ľu-
boša Tiefenbacha. Z diskusií v
médiách sme sa dozvedeli aj opti-
málny trest, ktorý by si zaslúžil –
trest smrti. Kto slúžil v Bratislave,
s jeho menom sa určite stretol. Z
médií sme sa tiež dozvedeli struč-
né zhodnotenie jeho služobnej
činnosti trvajúcej viac ako 10 ro-
kov: vydal 900 páchateľov spra-
vodlivosti, bol 32-krát disciplinár-
ne odmenený, niekoľkokrát disci-
plinárne riešený a došlo na neho
44 sťažností. Počul som o ňom
všeličo, ale nikdy nie, že by „bral“.
Pre policajnú prácu žil.        

Odborový zväz polície v Slo-
venskej republike v zmysle svo-
jich stanov poskytuje svojim čle-
nom bezplatnú právnu ochranu
vo veciach služobného pomeru
ako aj v prípadoch trestného stí-

hania policajtov. Ľuboš Tiefen-
bach sa v čase pred jeho vzatím
do väzby dotazoval na možnosť
poskytnutia právnej ochrany zo
strany OZP v SR, ale keďže nie je
člen odborového zväzu, právna
ochrana mu nemohla byť poskyt-
nutá. Z vlastnej skúsenosti, ale aj
na príklade Ľuboša Tiefenbacha,
vám môžem povedať, že ak sa
policajt dostane do obdobnej si-
tuácie, nastane úkaz „všetci ruky
od neho preč“. A zrazu človek,
ktorý bol za svoju činnosť „ospe-
vovaný“, zostane na riešenie svo-
jich problémov sám, prípadne s
malou podporou najbližších kole-
gov. Preto, vážení kolegovia, ne-
členovia OZP, ak pre nič iné, tak
aspoň z tohto dôvodu zvážte  svo-
je členstvo v odborovom zväze.   

Dočasným pozbavením výko-
nu štátnej služby Ľuboša Tiefen-
bacha a jeho následným vzatím
do väzby došlo k zastaveniu jeho
služobného príjmu. Preto prichá-
dza k zásadnému zhoršeniu fi-
nančnej situácie jeho samotného
ako aj jeho rodiny, ktorá je na ne-
ho odkázaná. Preto vyzývam
hlav ne policajtov, ktorým nie je je-
ho osud ľahostajný a nie sú sto-
tožnení s postupom voči nemu,
aby finančne prispeli na účet zria-
dený v ČSOB banke pod číslom
4020760427, kód 7500. 

Účet bol zriadený jeho priateľ-
kou, ktorá ho bude ďalej spravo-
vať. 

Vyjadrite aj takto vašu podporu
Ľubošovi Tiefenbachovi. Nech je
to možno aj poďakovanie od nás
za to, čo pre Policajný zbor dote-
raz urobil. 

mjr. Mgr. Roman LACO, 
predseda krajskej rady OZP 

v SR pri KR PZ v Bratislave

(Tento príspevok nie je stano-
viskom Odborového zväzu polície
v SR, ale iba jeho člena.) 

NOVEMBER  20142

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. 8.

Opra va a ospra vedlne nie
V októbro vom èís le nášho

me saèní ka, v spra vo dajstve zo
za sa da nia ra dy predse dov ZO
ne po cho pi te¾ne zaúra do val
škria tok, a tak mu sím uvies�
ve ci na pra vú mieru: predse da
prie vidzskej základnej orga ni -
zá cie sa vo lá ešte stá le Ma rián
Hlad ký a ústny ná vrh na no ve -
lu sta nov OZP v SR po dá val
na je sennom za sa da ní ra dy
predse dov ZO Ju raj Schenk,
podpredse da martinskej ZO
OZP v SR.

Prie vidža no vi Ma riá no vi
Hladké mu a Martinèa nom,
oso bitne Ju ra jo vi Schenko vi,
sa týmto úprimne ospra -
vedlòu jem.

Pe ter Onde ra, re dakcia
PO LÍ CIA

Kauza „Ľuboš Tiefenbach“: vyjadrite mu podporu!

M. Litva

Mi ni málna mzda ide z 352 
na 380 eur, odsúhla si la vlá da
Mi ni málna mzda na Slo ven sku sa od za èiatku bu dú ce ho ro ka

zvý ši zo sú èasných 352 eur na 380 eur. Ide o ná rast o 7,95 percen-
ta. V stre du o tom roz hod la vlá da. Je to najviac za posledné ro ky. Mi -
ni málna mzda sa od za èiatku tohto ro ka zvý ši la o 4,2 percenta, resp.
o 14,3 eura na 352 eur. Od za èiatku mi nu lé ho ro ka mi ni málna mzda
na Slo ven sku po roz hod nu tí vlá dy stúpla o 3,2 percenta na 337,7
eura. V ro ku 2012 išlo o ná rast najnižších zá robkov tiež o 3,2 per-
centa, a to na 327,2 eura. Od za èiatku ro ka 2011 sa mi ni málna
mzda zvý ši la o 3 percentá na 317 eur. Po dob ným tempom ako te raz
zdvih li mi ni málny plat len v ro ku 2009 a to o takmer 27 eur. Najnižší
mož ný hru bý ho di no vý zá ro bok tak v bu dú com ro ku do siahne 2,184
eura, kým v sú èasnosti je to 2,023 eura. Ra zantnejším zvý še ním mi -
ni málnej mzdy chce vlá da za bezpe èi�, aby su ma mi ni málnej mzdy
ga ran to va la za mestnanco vi vyš ší èis tý prí jem, ako predsta vu je hra -
ni ca ri zi ka chu do by.Zvý še nie mi ni málnej mzdy v stre du po ro ko va ní
vlá dy pre mi ér Ro bert Fi co spo lu s mi nistrom prá ce Já nom Richte -
rom pred ka me ra mi odškrtli aj zo svo jej ta bu le s¾ú be ných po zi -
tívnych so ciálnych opatre ní. Ako po ve dal Fi co, je to tiž po vinnos�ou
vlá dy, aby po tvr dej konso li dá cii vy šla v ústre ty ¾u ïom opatre nia mi,
kto ré v rám ci mož nos tí zvý šia ži votnú úro veò.

(webno vi ny, 15. októbra 2014) 

(Pokraèovanie zo strany 1)

„Tá to prá ca bo la vždy o ume ní mož né ho…“

(Pokračovanie na strane 7)



Do pi lotné ho pro jek tu bo li vy -
bra né Kraj ské riadi te¾stva Po li -
cajné ho zbo ru v Bra tisla ve a Ko ši -
ciach.

Príslušní ci Po li cajné ho zbo ru
za ra de ní v pô sobnosti útva rov
uve de ných kraj ských riadi te¾stiev
Po li cajné ho zbo ru sa mô žu, za
dodrža nia sta no ve ných kri té rií,
prihlá si� do vý be ro vé ho ko na nia

pre èle nov anti konflitných tí mov
Po li cajné ho zbo ru. Z prihlá se ných
uchádza èov bu de ko mi sia vy be ra�
èle nov anti konfliktné ho tí mu Po li -
cajné ho zbo ru. Pi lotný pro jekt sta -
no vu je 10 èle nov anti konfliktných
tí mov Po li cajné ho zbo ru pre kaž -
dé do tknu té kraj ské riadi te¾stvo
Po li cajné ho zbo ru, pre kaž dé do -
tknu té kraj ské riadi te¾stvo dvoch
koordi ná to rov a dvoch koordi ná -
to rov pre PPZ.

Medzi sta no ve né kri té ria pre
èle nov anti konfliktných tí mov Po li -
cajné ho zbo ru patrí: príslušník Po -
li cajné ho zbo ru (min. 5. ro kov pra -
xe v Po li cajnom zbo re), dobro -
vo¾ný záujem o èlen stvo v anti -
konfliktnom tí me Po li cajné ho zbo -
ru, schopnos� efektívnej ko mu ni -
ká cie, fle xi bi li ta mysle nia, skú se -

nosti so zvlá da ním stre so vých a
zá �a žo vých si tuá cií a vše obec ný
preh¾ad o spo lo èenskom dianí v
Slo venskom re publi ke, najmä z
ob las ti po li tic ké ho, kultúrne ho,
envi ro mentálne ho a športo vé ho
diania.

Hlavný mi úlo ha mi èle nov anti -
konfliktných tí mov Po li cajné ho
zbo ru bu de: prostredníctvom
efek tívnej ko mu ni ká cie, väèši nou
tvá rou v tvár predchádza� agre -
sívne mu ko na niu zú èastne ných
osôb, sna ži� sa ko mu ni ko va� tzv.
ne po li cajným, resp. neprávnic-
kým ja zy kom, predchádza� vzni ku

konfliktov a v prí pa de ich vzni ku
ale bo eska lá cie bu dú pô so bi� pre -
ventívne, vysvet¾o va� zú èastne -
ným a ne zú èastne ným oso bám,
ako aj prí tomným mé diám zmy sel
a úèel bezpeènostných opatre ní a
usmeròo va� ich sprá va nie v sú la -
de so všeo becne zá väzný mi práv-
ny mi predpismi, v prí pa de spá -
cha nia pro tiprávne ho ko na nia bu -
dú upo zoròo va� do tknu té oso by
na zá kon né po vin nos ti Po li cajné -
ho zbo ru, ne bu dú za sa ho va� si -
lou.

Riadi te lia dotknu tých kraj ských
riadi te¾stiev Po li cajné ho zbo ru
urèia koordi ná to rov pre kraj ské
ria di te¾stvá Po li cajné ho zbo ru.
Pre zi dent Po li cajné ho zbo ru ur èí
koordi ná to rov pre zí dia Po li cajné -
ho zbo ru.

Èle no via anti konfliktných tí mov
Po li cajné ho zbo ru, koordi ná to ri
kraj  ských riadi te¾stiev Po li cajné ho
zbo ru a koordi ná to ri pre zí dia Po li -
cajné ho zbo ru bu dú pô so bi� v ci -
vilnom ode ve s reflexnou ves tou,
kto ré bu dú ma� atri bút slu žobnej
reflexnej ves ty a ozna èe nie prí-
slušnosti anti konfliktné ho tí mu
Po li cajné ho zbo ru. Medzi ïalšie
ma te riálno – tech nic ké za bezpe -
èe nie anti konfliktné ho tí mu Po li -

cajné ho zbo ru patrí: slzotvorný
prostrie dok, elek tric ký ruèný pa ra -
ly zá tor, podko še ¾o vá (ochran ná)
ves ta, náhlavné spo jo va cie sa dy
pre rá diosta ni ce a šiltovka s ozna -
èe ním Po lí cia.

Vzde lá va nie èle nov a koordi -
ná to rov bu de reali zo va� Stredná
od bor ná ško la Po li cajné ho zbo ru
Ko ši ce, kto rá spra co va la aj sa -
mot ný vzde lá va cí pro jekt. Na
vzde lá va ní bu dú okrem na šich
lekto rov parti ci po va� aj lekto ri z
Èeskej re pub li ky.

Vy bra ní èle no via anti konflikt -
ných tí mov a koordi ná to ri bu dú
vy sla ní na kurz na Strednú odbor-
nú ško lu Po li cajné ho zbo ru Ko ši -
ce, kde absolvu jú teo ret ic ké ako
aj prak tic ké vzde lá va nie. Uve de -
ný kurz bu de ukon èe ný riade ným
rozho vo rom pred skú šobnou ko -
mi siou.Po úspešnom absolvo va ní
kurzu bu de absolventom vy da né
osvedèe nie o absolvo va ní kurzu,
èle no via anti konflitkných tí mov
Po li cajné ho zbo ru a koordi ná to ri
bu dú vy ko ná va� prá cu v anti -
konfliktných tí moch PZ a zá ro veò
im bu de zvý še ný osobný prípla -
tok.

mjr. Mgr. Marek Petruš, 
zástupca riadi te ¾a OPP PPZ

Dòa 06. októbra 2014 podpredse da vlá dy a mi nister vnút-
ra Slo venskej re pub li ky schvá lil Pi lotný pro jekt anti -
konfliktných tí mov Po li cajné ho zbo ru, kto rý spra co val od -
bor po riadko vej po lí cie Pre zí dia Po li cajné ho zbo ru. Spra -
co va nie pi lotné ho pro jek tu vy plý va lo z interné ho predpi -
su podpredse du vlá dy a mi nis tra vnútra Slo venskej re -
pub li ky a pre zi den ta Po li cajné ho zbo ru o rozpra co va ní
Koncepcie bo ja pro ti di vácke mu ná si liu na ro ky 2013 –
2016.
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Upo zorne nie
Uzávierka budúceho čís la

je 8. decembra 2014
Redakcia

l Ak sa vrátime k predchá-
dzajúcemu nášmu rozhovoru
pre októbrové číslo, čakalo sa,
či budeme musieť zatiahnuť
dl hovú brzdu alebo nie...

Som rád, že sa potvrdili naše
predpoklady, notifikácia nášho
dlhu zo strany Eurostatu vylepšila
situáciu a zbavila nás rizika dlho-
vej brzdy pre rok 2015. Takže 30.
októbra sa uskutočnilo ďalšie kolo
vyjednávania na úrade vlády v
rovnakom zložení ako na ostat-
nom kolektívnom vyjednávaní. My
ako vyjednávači za KOZ sme sa
zjednotili, naša požiadavka znie:
rovnaké percento valorizácie pre
všetkých zamestnancov v štátnej
a verejnej službe, trváme na tom,
že nesmie byť zvýhodnená žiad-
na kategória zamestnancov. Už
vlani sme povedali, že je to len
pre rok 2014, a teraz sme sa na
tom opäť zhodli, že valorizácia v
nejakej pevnej čiastke rovnakej
pre všetkých neprichádza v tomto
roku do úvahy, žiadame percentá.
Zástupca vlády hovoril o disponi-
bilných zdrojov, povedal aj nejaké
čísla ale vzhľadom  k tomu, že eš-
te neboli konečné, tak sme ich ani
neakceptovali, pretože boli  ďale-
ko od našich predstáv i od reál-
nych možností štátneho rozpočtu.
KOZ má svoje vlastné výpočty,
ako by valorizácia, požadovaná
KOZ, zaťažila rozpočet. Ak vláda
hovorila o valorizácii pre učiteľov
vo výške 5 percent, tak naša po-

žiadavka je rovnaká. Z hľadiska
hospodárskych výsledkov Slo -
ven ska sa nazdávame, že vláda
má priestor a možnosť na takéto
zvýšenie aj s tým poukazom, že
podiel platov na HDP je u nás his-
toricky najnižší.
l Ste teda stále optimisti?

V  relácii Sobotné dialógy v
Slovenskom rozhlase 25. októbra
odzneli slová predsedu vlády SR
Roberta Fica, že ak od Bruselu
žiadajú aj oveľa vyspelejšie kraji-
ny ako je napr. Francúzsko a Ta-
liansko zníženie tempa konsolidá-
cie štátneho dlhu alebo súhlas na
prekročenie 3% hranice schodku
štátneho rozpočtu, tak ani Slo-
vensko nebude konsolidovať tem-
pom, ktoré by bolo na úkor sociál-
neho postavenia obyvateľov Slo-
venskej republiky. Takéto verejné

vyhlásenie predsedu vlády ma
potešilo, preto sa nádejám, že
vláda prostredníctvom pozmeňo-
vacích návrhov svojich poslancov
v parlamente zabezpečí dostatok
financií na dôstojnú valorizáciu
platov.  Vrátim sa ešte k  vyjedná-
vaniu 30. októbra. Ministerstvo fi-
nancií stále pracuje na skladbe
štátneho rozpočtu, má ešte pre-
behnúť rokovanie medzi minister-
stvom financií a ZMOS–om, ktorý
tiež potrebuje disponibilné pro-
striedky na dohodnutú valorizá-
ciu, pre to štátny tajomník požiadal
o prerušenie ro kovania s návr -
hom, aby sme pokračovali
18.11.2014. Takže uvidíme, čo z
toho vzíde, možné je všetko. Do-
konca aj to, že sa nedohodneme
a na rok 2015 nebudú podpísané
kolektívne zmluvy vyššieho stup-
ňa, ale nechcem predbiehať.
l Ale zo strany vlády nebo-

lo povedané rezolútne nie...
Vyjednávači za vládnu stranu

deklarovali záujem sa dohodnúť,
ale mám pocit, že neprišli na roko-
vanie veľmi pripravení. Mám na
mysli konkrétne čísla v súvislosti s
uvoľnením dlhovej brzdy a ná-
sledných zmien v návrhu štátneho
rozpočtu, ani návrh  termínu na
pokračovanie rokovania sa nám
nepozdával, lebo podľa nás je to
už dosť vysoký dátum. Mám tiež
pocit, ako keby sa nás druhá stra-
na snažila zatlačiť k múru. Ale na
rokovanie treba dvoch, preto sme
boli nútení termín akceptovať.
l Nuž, počkajme si teda a

poďme k ďalšej téme. Nedávno
ste sa vrátili z Berlína, kde sa v
dňoch 28. a 29. októbra konalo
riadne jesenné zasadanie výbo-
ru EuroCOP–u, kde reprezentu-

jete OZP v SR. Čo by nás z toh-
to zasadania mohlo zaujímať?

Práca EuroCOP–u sa začína
podobať na to, čo by mal Euro-
COP robiť, da-
rí sa nadväzo-
vať užšie kon-
takty s európ-
skymi výkon-
nými inštitúcia-
mi, naše aktivi-
ty smerujú k
europarlamen-
tu, ku komisii
ministrov vnútra a spravodlivosti,
osobitne ku komisárovi pre túto
oblasť. V úvode rokovania sme
prebrali čerpanie rozpočtu za rok
2014 a návrh na rok 2015, k čomu
sa rozvinula búrlivejšia diskusia,
keďže spomenuté aktivity Euro-
COP–u niečo stoja, rozpočet je
napätý a s členskými príspevkami
sa nehýbalo už 6 či 7 rokov. Vzni-
kajú tak problémy najmä s malými
organizáciami, ktorých prís pevky
nepostačujú kryť ani náklady spo-
jené s účasťou ich delegátov na
zasadaniach.
l Ale zvýšeniu členského

príspevku sa bránia, či už z ob-
jektívnych alebo subjektívnych
príčin, aj niektoré národné or-
ganizácie.

S týmito otázkami sa zrejme
vysporiada kongres EuroCOP–u
v novembri 2015, jeho príprava
bola tiež samostatným bodom
programu a na kongrese sa dajú
očakávať aj zásadné zmeny v
stanovách. V súčasnosti je výška
členského príspevku v EuroCOP–
e za člena a rok 1,24 eura. Kon-
gres sa bude konať v Dubline s
plným programom, ktorý by mal
schváliť akčný plán na roky 2015
až 2019. Kongres by mal schváliť

aj návrh Charty, ktorú teraz na za-
sadaní pripomienkovali zástupco-
via  nášho i českého zväzu. Na
základe týchto pripomienok ria-

diaci výbor rozhodol, že nechá eš-
te dokument otvorený a uzatvorí-
me ho na letnom zasadaní v júni.
Odznela aj stručná informácia od
šéfa pracovnej skupiny na prípra-
vu novely stanov a rokovacieho
poriadku, Nemca Jőrga Bru-
chmüllera. Zaoberali sme sa aj
problematikou školenia členov
EuroCOP–u v Bruseli, ktoré sa
bude konať vo februári 2015. Aj
naša reprezentácia vlani také ab-
solvovala, hľadali sa na ňom prie-
nikové témy polícii v Európe, kto-
rým by sa mala venovať práca
EuroCOP–u, či už z hľadiska
ochrany životov a zdravia policaj-
tov pri zákrokoch, z hľadiska bez-
pečnosti práce, stresov na praco-
visku, miezd, vzdelávania a ďal-
ších oblastí. Februárové pracovné
školenie bude zamerané výlučne
na BOZP, na samovraždy v ra-
doch polície, pracovné preťaže-
nie, stres. Budú sa ho zúčastňo-
vať aj psychológovia, ktorí sa ve-
nujú tejto problematike, prispejú
aj kolegovia z Dánska a Švédska,
ktorí by predstavili už fungujúce
projekty. Očakávame jasné záve-
ry k týmto problematikám, aby Eu-
roCOP mohol presadzovať ich

M. Magdoško

Odborári žiadajú päť percent pre všetkých, vláda váha
S podpredsedom OZP M. Magdoškom k ďalšiemu kolu kolektívneho vyjednávania a k zasadaniu EuroCOP-u

Pre zí dium PZ spúš�a pro jekt anti konfliktných tí mov
(Pokračovanie na strane 7)

V závere októbra (30.10.) sa konalo ďalšie kolo kolektív-
neho vyjednávania vyšších zmlúv pre verejnú a štátnu
službu medzi KOZ SR a vládou SR. Členom vyjednávacie-
ho tímu za KOZ je aj podpredseda OZP v SR Marián Mag-
doško, redakcia POLÍCIA ho v tejto súvislosti požiadala o
rozhovor.



Z môjho poh¾a du s akým
najväèším problé mom zá pa si la
na ša ZO OZP v Popra de? Na tú to
otáz ku by som sa ne ve del jedno -
znaène vy jadri�, na ko¾ko sme
najväèšia orga ni zá cia v Pre šov -
skom kra ji a prob lé mov, s kto rý mi
zá pa sí me, je aj na rozdá va nie.
Kaž dý pro blém rieši me indi vi -
duálne, ale vždy sa k ním sta via -
me pria mo a sna ží me sa ich vy rie -
ši� v èo najkratšom termí ne, èo sa

nám pod¾a môjho ná zo ru vo väè -
ši ne prí pa dov aj po da ri lo.

K èin nos ti: vo vo¾bách do šlo k
vý me ne predse dov a niekto rých
èle nov vý bo ru, pri èom niekto rí
odišli do výslu ho vé ho dô chodku.

V tom to ob do bí sme sa na podnet
èlenskej základne zaobe ra li aj za -
lo že ním no vej ZO OZP Kežma -
rok, tým do šlo k od li vu na šich èle -
nov, èlen ská základòa nám kles la
pod 200 èle nov, ale aj napriek to -
mu sme ten to krok uví ta li, na ko¾ko
no vovzniknu tá ZO bo la potrebná
a ne vyhnutná pre fungo va nie OR
PZ Kežma rok. Na ko¾ko sme sa
neuspo ko ji li so sta vom èlenskej
základne, na ším cie¾om bol jej ná -
rast, kde t. è. ich má me opä� už
270, pri èom poètom èle nov patrí
na ša ZO vy so ko nad ce loslo ven -
ský prie mer v or ga ni zo va nos ti.

Aj keï na ši èle no via ma jú ná -
rok na rôzne be ne fi ty, kto ré po -
sky tu je OZP v SR, ma jú aj na ši
èle no via v na šej ZO vytvo re né
rôzne so ciálne pro gra my, kto ré sú
v dosta toènej miere vy uží va né.
Na ko¾ko chce me pre na šich èle -
nov rozši ro va� vý ho dy, oslo vi li
sme ve de nie spo loènosti Aqua ci ty

v Popra de, kto ré nám, ale aj
ostatným èle nom OZP v SR po -
skyt lo z¾a vu na využí va nie ich pro -
duktov.

Na ko¾ko sme Základná orga -
ni zá cia OZP pri OR PZ v Popra -
de, ne mô žem spo me nú�, že spo -
lu pra cu je me s ve de ním, kde na ša
spo luprá ca je ko rektná a nad rá -
mec zá ko na, pri èom na še ná zo ry
sú bra né do úva hy.

Na otáz ku, èo bu de tvo ri� �a -
žisko prá ce na šej ZO v ob do bí po
VI. kon gre se, by som taktiež ne-
odpo ve dal pria mo, le bo plá nov
má me dosta tok, ale na ším hlav-
ným cie¾om je po ne cha� vý ho dy
pre na šich èle nov ako doteraz a
poprí pa de ich zvy šo va�. Taktiež
so sta vom èlenskej základne sme
sa neuspo ko ji li, a pre to na ším
cie¾om ostá va zvy šo va nie èlen -
skej základne.

Rovna ko by som chcel zá ve -
rom uvies�, že na ša ZO nie je iba
o predse do vi, ale aj o ko lektí ve,
kto rý úz ko spo lu pra cu je vo vý bo re
ZO, kde si kaž dý èlen pl ní svo je
úlo hy s ma xi málnym úsi lím, za
úèe lom zlepše nia pra covných a
so ciálnych podmie nok tak po li -
cajtov ako aj obèianskych za -
mestnancov.

¼u bo mír Faltín, 
predseda ZO Po prad
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Tesne pred konaním VI. kongresu OZP v SR sme formou
písomnej ankety oslovili našich predsedov základných
organizácií. Pýtali sme sa ich, ako hodnotia činnosť ZO v
súčasnosti, čím sa môžu pochváliť, na čo sú hrdí (é), v
čom vidia problémy. V druhej otázke sme sa predsedov
pýtali na predpokladané priority činnosti ,,ich" základnej
organizácie po VI. kongrese OZP v SR. Prinášame teda
pohľady predsedov, odzrkadľujúce rozmanitosť problé-
mov, ale i pestrosť názorov, ktoré nemusia  byť vždy v
súlade s pohľadom vydavateľa. 

Z poh¾a du predsedníèky sa mi
zdá, že najväèším problé mom je
udrža nie èlen stva a sú èasne aj
získa va nie no vých èle nov. Ve¾mi
smut né je, keï prí de za mnou
èlen a úprimne sa ospra vedl òu je,
že ide vystú pi� s OZ, le bo už ne vie
utiahnu� do mácnos� a potre bu je
kaž dý cent. Sta èí, že im de ti pod-
rastú a idú do ško ly, kde ná ro ky
sú šiale né a pla ty sú dlho do bo vo
ve rejnej a štátnej službe na hra ni -
ci ži votné ho mi ni ma. Osobné prí-
platky stagnu jú dlho do bo a odme -
ny, kto ré prí du raz, ma xi málne
dvak rát do ro ka ne posta èu jú na

zaplá ta nie restov v do mác nos -
ti.Taktiež aj do bu dúcna po kon -
gre se �a žisko prá ce na šej ZO je
rozši ro va nie èlen stva a sú èasne
bo jo va� za no vú pla tovku èi vo ve -
rejnej ale bo štátnej službe. K
otázke, na èo som hr dá za mo je
funkèné obdo bie, by som ve de la
aj o tom pí sa�, ale ne chcem sa sa -
ma hodno ti�. Pre to tú to an ke tu
pre pošlem niekto rým èle nom mo -
jej ZO s tým, že keï chcú, nech
sa za po ja do an ke ty a nech na pí -
šu svo je po ci ty.

Ing. Má ria Slo bodní ko vá,
predsedníèka ZO è.10–30 Ko ši ce

Z poh¾a du èlen ky OZ je naj -
 väèším problé mom u za mest -
nancov plat, kto rý sa dlho do bo
ne rie šil, žiadne osobné príplatky,
ce loplošné odme ny 1x roène a
tým sa mozrejme mo ti vá cia. Sme
obèianski za mestnanci, kto rí den-
no denne pri chádza jú do sty ku so
strán ka mi. Ide o de ti, mlá dež, do-
spe lých i se nio rov, ale i bezdo -
mov cov Potre bu je me kva litné
pra covné podmienky. Na še odde -
le nie dokla dov Ko ši ce, kde pra cu -
je 16 obèianskych za mestnancov,
bo lo v ro ku 2013 odme ne né pla -
ke tou pri má to ra mesta Ko ši ce za
vy so ko eru do va ný prístup k obèa -

nom a za ani jed nu opodstatne nú
s�ažnos� na èinnos� odde le nia.
Pa ni predsedníèka Slo bodní ko vá
nás pra vi delne in for mo va la o vý-
sledkoch odbo rárskych ro ko va ní
a za stu po va la nás pri ro ko va -
niach s nadria de ný mi. Pripra vu je
ve ¾a zaují ma vých ak cií pre èle nov
a ro din ných príslušní kov – kú pa -
nie v Ma ïar sku, navští ve nie
Po¾ska – Krosna, Ukra ji ny, vý let
do Viedne a pod. Svo jím úsi lím
zvi di te¾òu je na šu prá cu obèian -
skych za mestnancov, èo ni kdy
predtým ne bo lo. Piati obèianski
za mestnanci èer pa li návratnú so -
ciálnu vý po moc. Kva litnou infor-

mo va nos�ou a jej ak ti vi tou sa vie-
me pochvá li�, že v na šej základ-
nej orga ni zá cií pri budli aj uni fo -
mo va ní.Prio ri ty pre bu dúcnos�?
Jednoznaène pla ty, mo ti vá cia,
pre hodno te nie pla to vých tried a
efektívne ohodno te nie kva li ty a
kvan ti ty prá ce – pre hodno ti� roz -
sah prá ce, vy �a že nos� obèian ske -
ho za mestnanca v kraj ských mes-
tách Ko ši ce, Bra ti sla va, Ban ská
Bys tri ca a v men ších okresných
mestách i pod¾a po è tu vy ba ve -
ných strá nok.

Eva Tótho vá, 
členka ZO Ko ši ce

Aby bo li be ne fi ty pre všetkých…
Najväšèí pro blém v na šich podmienkach bol prevzia� základnú or-

ga ni zá ciu v úplnom rozkla de, bez agen dy èle nov a bez fi nanèných
prostriedkov… Tak že bo lo tre ba zohna� funkèný po èí taè, da� do hro -
ma dy zozna my èle nov a fi nanèné prostriedky, uspo ri� ne ja ké pe -
niažky a za èa� fungo va� riadne tak, ako má základná orga ni zá cia
fungo va�. To sa nám po da ri lo. Chce me ïa lej fungo va� s akcia mi rôz-
ne ho dru hu a zá be ru, aby si kaž dý èlen na šiel ten svoj pro gram, kto -
rý ho za ujme a be ne fi ty pre na šich èle nov chce me rozší ri� ako be ne -
fi ty pre všetkých èle nov OZP na ce lom Slo ven sku.

Ján Hunè, predse da ZO Tr na va

Vo funkcii predsedníèky ZO
OZP Tren èín som len šes� me sia -
cov. Predtým som ne bo la ani
èlen kou vý bo ru, tak že sa mi �ažko
hod no tí predchádza jú ce obdo bie.
Tak ako v ce lom OZP, tak aj u nás
bo la problé mom stagná cia pri
získa va ní no vých èle nov a skôr
bol zazna me ná va ný ich od chod.
Ce lý vý bor sme si vy tý èi li cie¾
rozší ri� èlenskú základòu ZO OZP
Tren èín. K dnešné mu dòu sa nám
to po da ri lo o 9 èle nov ( z 280 na
289 èle nov).

V predchádza jú com ob do bí
tiež stag no va lo uspo ra dú va nie
rôznych ak cií pre èle nov, kde by
sa medzi se bou zozná mi li, zblí ži li,
vy mie òa li si svo je pra covné, ale i
osobné skú se nosti.

Z uve de né ho dô vo du sme
spra co va li do taz ník pre na šich
èle nov, v kto rom nám sa mi uvied-

li, aké kultúrno–spo lo èenské ak-
cie by pre fe ro va li. Na zákla de vy -
hodno te ných do tazní kov sme
uspo ria da li v septembri uspo ria -
da li zá jazd do ZOO Viedeò –
Schönbrunn v me sia ci, kto ré ho sa
zú èast ni lo takmer 100 odbo rá rov
a ich ro din ných príslušní kov. ZO
OZP sa tiež spo lu po die ¾a na
orga ni zo va ní Po li cajné ho ple su. V
tom to trende by sme chce li pokra -
èo va� aj v bu dúcnosti.

V bu dúcnosti sa bu de mu sie�
ce lý vý bor, a sa mozrejme, pro-
stredníctvom ne ho aj všetci èle no -
via viac zaobe ra� pri po mienko va -
ním návrhov na ria de ní, interných
predpi sov a iných no riem,
predkla da� ná vr hy a pod. V tejto
ob las ti u na šich èle nov prevlá da
ve¾ký ne záu jem a ne ocho ta.

Ingrid Jambo ro vá,
predsedníèka ZO Tren èín

Dôstojné odme òo va nie!

Prio ri ty: viac èle nov a no vá pla tovka!

Vieme, èo chce me a èo potre bu je me

Èas té vý me ny
nadria de ných
ško dia ve ci…
Najväèším problé mom za

uply nu lých 5 ro kov bo la ve¾ká
obme na funkcio ná rov na na šom
OR PZ – v uve de nom ob do bí
tra ja riadi te lia OR PZ a ce lé slu -
žobné ve de nie jed not li vých od-
bo rov a odde le ní. Pri prá ci s no -
vý mi funkcio nármi OR PZ sme
vždy za èí na li od nu ly. H¾a da li
sme spô sob do ho dy a kompro -
misných rieše ní prob lé mov, tý -
ka jú cich sa èle nov na šej ZO a
fungo va nia ZO OZP. Keï sme
ko neène na šli as poò èiastoèné
po ro zu me nie, pri šiel no vý
funkcio nár a bo li sme od za -
èiatku. Som hr dá na to, že aj na-
priek týmto problé mom sa nám
po da ri lo udrža� pre na šich èle -
nov po èas ce lé ho obdo bia všet-
ky podmienky na dob ré fungo -
va nie ZO OZP pri orga ni zo va ní
rôznych po du ja tí a sta rost li vos ti
o èle nov.

Po VI. kon gre se sa bu de me
sna ži� zvý ši�, pri najmenšom
udrža� èlenskú základòu. Ces -
tou k to mu to cie¾u je urèi te dob -
rá informo va nos� èle nov aj
neèle nov o progra me OZP v
SR, o ich prá vach ale aj po -
vinnostiach a všetkých vý ho -
dách, kto ré im èlen stvo v OZP
po nú ka. Bu de me h¾a da� ïalšie
spô so by prá ce, kto rý mi by sme
oslo vi li èo najviac po li cajtov a
za mestnancov. Pre to že vyššou
orga ni zo va nos�ou po mô že me a
podpo rí me predsedníctvo OZP
v ich prá ci pri pre sadzo va ní zá-
ujmov všetkých po li cajtov a za -
mestnancov.

Da ri na Šuste ko vá 
predsedníčka ZO, 
Žiar nad Hro nom

Rozde le nie prospe lo ve ci

Naša predsedníčka Ing. Má-
ria Slobodníková svojim členom
v ZO vychádza v ústrety pri rie-
šení pracovných úloh a perso-
nálnych problémov. Vďaka od-
borom ostala v služobnom po-
mere, nakoľko
nikto nebral
ohľad na to,
že je samoži-
viteľka rodiny. Jedine odbory jej
vyšli v ústrety a pomohli vyriešiť
tento problém. Vďaka odborom
ostala pracovať, inak by bola na
úrade práce. 

V ďalšom období bude po-
trebné zamerať sa na zvyšova-
nie počtu členov v ZO.

Priority z môjho pohľadu:
zvýšenie platov zamestnancov,
upraviť mzdovú tabuľku na úro-
veň minimálnej mzdy a podľa to-
ho vychádzať pri úprave platov.
V súčasnosti je mzdová tabuľka
uvedená v zákone pre pracovní-
kov vo verejnej službe hlboko po
úrovňou minimálnej mzdy.

Predĺžil sa dôchodkový vek,
ale neodrazilo sa to v mzdových
stupňoch, kde strop je 32 rokov.

Keď pracovník pracuje dlhšie
ako 32 rokov, nie je šanca na
zvýšenie platu ani osobného prí-

platku z titulu
šetrenia
mzdových
prostriedkov

vo verejnej správe, čo má obrov-
ský vplyv

pri výpočet starobného dô-
chodku v budúcnosti /žobračen-
ka/. Všetky zvyšovania cien sú
odôvodňované približovaním sa
cien v krajinách EU, ale zabúda
sa pritom na hlboký rozdiel v
ocenení práce v štátnej a verej-
nej službe. Zvyšované sú platy
zdravotných sestier, učiteľov, ale
kde sú ostatní zamestnanci, pra-
cujúci vo verejnej službe a prečo
sú také veľké regionálne rozdie-
ly v oceňovaní tej istej práce?

Helena Kumičáková, 
členka ZO Košice

Optikou členky

V agende OZP nechýba bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci



Z môjho poh¾a du za uply nu lé
obdo bie ako najväèší pro blém na -
šej ZO po va žu jem to, že v ro ku
2003 po zru še ní Okresné ho riadi -
te¾stva PZ v No vom Meste na Vá -
hom sme ako základná orga ni zá -
cia stra ti li pria me ho so ciálne ho
part ne ra a mu se li sme sa zlú èi� so
ZO Tren èín. Sí ce vznik la jed na
ve¾ká ZO, kto rá dis po no va la
ve¾kým poètom èle nov nieèo cez
300 èle nov, ale z poh¾a du potre by
rýchlej reakcie na rieše nie vznik-
nu tých prob lé mov na úze mí na šej
bý va lej ZO to bo lo ne š�ast né
rieše nie. Sí ce som bol èle nom vý -
bo ru ZO OZP Tren èín, ale už som
ne mo hol ovplyvòo va� so ciálnu po -
li ti ku, tak aby som vy chádzal v
ústre ty na šich bý va lých èle nov.
Ten to prestup mal za násle dok,
že na ša bý va la èlen ská základòa
sa zní ži la sko ro o 50%, stra ti li
sme ve ¾a dob rých odbo rá rov a to

len z to ho dô vo du, že ne po ci �o va li
ten pria my kon takt s vý bo rom. Z
tech nic ké ho h¾a diska to ne bo lo
ani mož né, pre to že ZO OZP Tren -
èín ma la ve¾kú roz lo hu. Ten to
trend ma ako dlho roèné ho odbo -
rá ra, kto rým som už od ro ku 1996,
hne val. Pre to som sa spo lu s
osta ný mi skalný mi èlenmi na šej
bý va lej ZO do ho dol, že si za lo ží -
me svo ju no vú ZO, na ko¾ko sme
ma li zno va so ciálne ho part ne ra a
to OR PZ No vé Mesto nad Vá -
hom. Vo ve de ní okresné ho riadi -
te¾stva sme na šli ve¾kú pod po ru a
to pria mo u okresné ho riadi te ¾a
Ing. Jamrišku. Ne bol ni kdy èle -
nom odbo rov ale po vzni ku na šej
ZO sa stal jej èle nom. V ro ku
2013 na de cembro vom za sa da ní
ra dy predse dov ZO OZP som
prednie sol po žia davku o zno -
vupri ja tie na šej ZO OZP 926–1
No vé Mesto nad Vá hom doOZP v

SR. To to sa nám po da ri lo a do sú -
èasnej do by, te da asi za ne ce lých
10 me sia cov sa na ša základná
orga ni zá cia zno va za èa la rozras-
ta� a po ma ly sa pribli žu je me na
po èet, kto rý sme ma li pred rozde -
le ním.

Tak že za hlavné �a žisko prá ce
v na šej ZO po va žu jem to, aby sa
na ša èlen ská základòa vy bu do va -
la as poò do ta kej miery, aby sme
z cel ko vé ho po è tu za mestnancov
OR PZ ma li re gis tro va ných viac
ako 50%. Pri na šej prá ci sa za me -
ria me najmä na to, aby sme u na -
šich èle nov vy bu do va li po cit, že
Od bo ro vý zväz po lí cie je pre nich
zá ru kou so ciálnych istôt, kto ré sa
da jú v ko lektívnych zmlu vách do -
siahnu� a že v prí pa de potre by
sme tu pre nich aj v perso nálnych
ve ciach, kto ré sú pre jedná va né
zo za mestná va te ¾om,  aby nás
na ši èle no via presta li vní ma� v ta -
kom svetle, že od bo ry od nich vy -
be ra jú len pe nia ze a nieke dy im
nieèo kú pia ale bo poskytnú ne ja -
kú so ciálnu vý po moc. Chce me sa
sku toène sta� opo rou a zá ru kou
pre na šich èle nov ale i ne re gistro -
va ných za mestnancov MV v na -
šom okre se, pre to že v prí pa de po-
tre by rieše nia prob lé mov je vždy
dô le ži té, aby sa mal èlo vek o ko -
ho oprie� a od bo ry sú tu na to.

Ras ti slav Gašpar, predseda ZO
No vé Mesto nad Vá hom
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Vla ni v de cembri sme pí sa li o
no vom do nu co va com prostriedku
La paj+, kto rý bol na zákla de do -
èas né ho gesèné ho rozhodnu tia
mi nis tra vnútra Slo venskej re pub -
li ky tes to va ný niekto rý mi vy bra ný -
mi útvarmi PZ. V gescii vte dajšie -
ho Od bo ru ve decko–tech nic ké ho
rozvo ja Pre zí dia po li cajné ho zbo -
ru sa tes ty vy hodno ti li a na zákla -
de ich výsledkov bol La paj+ mi -
nistrom vnútra SR gesèným roz -
hod nu tím PPZ–VTR–G–1/2014
zo dòa 4.2.2014 tr va lo za ve de ný
ako do nu co va cí spú ta va cí a pred-
vádza cí prostrie dok pre vý kon slu -
žobných èin nos tí príslušní kov PZ.

Na zákla de po žia da viek viace -
rých útva rov PZ bol za kú pe ný
väèší po èet prostriedkov La paj+ a

postupne sa bu de ich po èet na vy -
šo va�, aby bo la naplne ná syste mi -
zá cia podpí sa ná mi nistrom vnútra

SR. Nuž a do dá va te¾ ne dáv no
zor ga ni zo val v te locvièni Aka dé -
mie PZ aj ško le nie inštrukto rov

Od bo ru vý cvi ku PPZ na použí va -
nie prostriedku La paj. Od bor vý -
cvi ku vy pra co val pre použí va nie

La pa ja me to dic ký po kyn, aby po-
stupne inštrukto ri na jed not li vých
útva roch za ra di li vý cvik v po uží va -
ní La pa ja do ostatnej slu žobnej
prípra vy po li cajtov, aby sa ten to
mo derný do nu co va cí prostrie dok
postupne za èal využí va� v pria -
mom vý ko ne služ by.

Pre zaují ma vos� uvádza me, že
prostrie dok La paj bol medzi èa -
som za ve de ný aj do služ by prí-
slušní kov Zbo ru vä zenskej a
justiènej strá že a je využí va ný aj
viace rý mi súkromný mi bezpeè -
nost ný mi služ ba mi. Vo svo jej vý -
stro ji ho ma jú príslušní ci útva rov
le tisko vej ochra ny na väèši ne me-
dzi ná rodných le tísk Slo venskej
re pub li ky, ale aj na pa lu bách lieta -
diel, vrá ta ne lietadla Le tec ké ho
útva ru MV SR. Ako prví z ra dov
mestskej po lí cie pro strie dok La paj
za èa li použí va� príslušní ci MP v
Prie vid zi. La paj však už obja vi li aj
v za hra ni èí. Využí va jú ho napr.
príslušní ci Ma ïarskej pro ti te ro -
ristickej jed not ky pri reali zá cii le -
tec kých eskort ne bez peè ných
osôb.

Slo ven ský vy ná lez La paj+ si aj
vïa ka záujmu o mo derni zá ciu vý -
stro je Po li cajné ho zbo ru zo stra ny
Od bo ru ve decko–tech nic ké ho
roz vo ja Pre zí dia po li cajné ho zbo -
ru, ale aj ostat ných zlo žiek PZ
SR, ra zí ces tu do sve ta a po má ha
zvy šo va� bezpeènos� slu žobných
zákro kov po li cajtov, ako aj iných
bezpeènostných pra covní kov.

Roman Hrubý
Foto Vlado Benko, MV SR

„La paj“ ide do pra xe
Uži toèný pre po lí ciu, še tr ný k pre vi nilcom

Èo vy na to?
Je to už ve¾mi dáv no, keï mi ko le ga v jed nej pražskej re dakcii po -

rozprá val, ako sa vy bral so že nou a dvo ma de�mi na vý let. V pražskom
Sta rom Meste svo jou „ško do veèkou“ za bo èil do akejsi uliè ky a už sa na
ne ho spo za ro hu vy rú til príslušník VB. Vy ¾a ka ný vo diè zistil, že si nevši -
mol zá kaz odbo èe nia, vlie zol vlastne do jednosmerky… „Tak, pán vo -
diè, už viete, aké ho do prav né ho priestupku ste sa do pus ti li?“ Ko le ga
priznal, že ve ru si tú znaè ku nevši mol, ve¾mi ho to mr zí… Príslušník po -
ky vo val hla vou a obze ral si osád ku vo zid la. „Pod¾a vás: na akú po ku-

tu to vy ze rá?“ opý tal sa pre vi nilca.
„Tak dvesto,“ hle sol ko le ga. „Tak
ve ru,“ pri ta kal príslušník. „Má te pe -
nia ze?“ Mal. „Tak si vy lezte z au ta!“

vy zval ho a po kra èo val: „Vi dí te tú pre dajòu potra vín tam na ro hu?“ Vi -
del. „Tak tam pôjde te a svo jim de �om na kú pi te slad kos ti a ovo cie v
hodno te najme nej dvesto ko rún!“ za ve lil. „Ja si tu po èkám!“ Po li cajt na-
ozaj po èkal pri aute, po tom vo di èo vi skontro lo val úèten ku z pre dajne,
nazrel do po riadne pl nej ige litky s ná ku pom a po ky nom ru ky ho po slal
preè.

Môj ka moš bol ešte ho di nu v šo ku. Po li cajt mu ná zorne uká zal, o
ko¾ko obe rá svo ju ro di nu, keï ne rešpektu je do prav né predpi sy. �ažko
po ve da�, èo by na ta kú to prax po ve da li nadria de ní ono ho príslušní ka
VB, ale mne sa je ho po stup pri rieše ní do prav né ho priestupku pá èi už
tridsa� ro kov, èo odvte dy uply nu lo. A vám?                    Pe ter Onde ra

Na ša ZO è. 8/19 pri OR PZ v
Se ni ci zá pa sí so sla bým záujmom
po li cajtov o èlen stvo v odbo roch,
pri èom pouka zu jú na to, že od bo -
ry pre nich niè ne ro bia. K to mu by
som chcel do da�, že na ša orga ni -
zá cia má asi 70 èle nov a pri orga -
ni zo va ní po du ja tí je to má lo na to,
aby sa na pl ni la ka pa ci ta èi už èo
sa tý ka úèas ti prí padne do pra vy,
tak že ne ja ké kultúrne po du ja tia,
prí padne vý le ty sa neopla tí orga -

ni zo va�. Èo je ale bezpredmetné
vzh¾a dom k to mu, že èinnos� od-
bo rov je na vo nok má lo pre zen to -
va ná od ve de nia odbo ro vej orga -
ni zá cie, kde ne vie me, akých ro ko -
va ní sa na ši predsta vi te lia zú èast -
ni li, èo vy ro ko va li a v èom je
zlepše nie – i keï je to pre zen to -
va né pre nás ako predse dov, ale
s onesko re ním a my informá cie
za se odovzdá va me ïa lej, tak že je
tam dos� ve¾ký èa so vý po sun a
nie je konkrétne uve de né, v èom
by ma lo by� zlepše nie opro ti pô -
vodné mu sta vu.

Na otáz ku, èo chce me ïa lej ro -
bi�: dob rá otáz ka, ale �ažšia odpo -
veï. Všetci èle no via vý bo ru na šej
ZO sú ra do ví po li caj ti, kto rí zá pa -
sia s vlastný mi pra covný mi
problé ma mi a ich za bezpe èe nie
je prvo ra dé. Taktiež niekto rí na-
dria de ní nie sú odbo rom priazni vo
naklo ne ní a nieke dy to da jú po cí -
ti�, tak že by sa ma la zlepši� infor-
mo va nos�, aby som do ká zal argu -
mento va� ná zo rom, kto ré sa vždy
for mou fá mov ší ria a nieke dy sám
ne mám preh¾ad o tom, èo je prav -
da, keïže nie som in for mo va ný.                                 

Pa vol Koprla, predse da ZO
8/19 Se ni ca

Základným problé mom na šej
orga ni zá cie je èlen ská základòa,
èle no via strá ca jú dô ve ru v OZP
(ka meò úra zu – retroaktívna úèin -
nos� zá ko na, tý ka jú ca sa výslu ho -
vých dô chodkov, èle no via sa cí tia
pod ve de ní a neistí). Viace ro èle -
nov ma lo zá mer odís�, ale na ko -
niec zosta li, èo som ve¾mi ra da.
Odišli len tí, kto rí ukon èi li pra -
covný ale bo slu žobný po mer.

Ïalším problé mom sú rôzne ne -
ove re né a ve ¾akrát ne pod lo že né
informá cie, kto ré ko lu jú Po li caj -
ným zbo rom.

Pre bu dúcnos� si mys lím, že je
ve¾mi potrebné intenzívnejšie pra -
co va� s èlen skou základòou a po-
trebný je transpa rentnejší infor -
maè ný tok.

Má ria Ilko vi èo vá, predsedníčka
ZO 8/62, SOŠ PZ Bra ti sla va

Ume nie udrža� èle nov

V uply nu lom ob do bí bol v na šej ZO najväèší pro blém s tým, že
star ší po li caj ti–odbo rá ri odchádza li do ci vi lu a na miesto nich pri -
chádza li mla dí neodbo rá ri, èím po kles la èlen ská základòa. Po urèi -
tom èa se sa však po da ri lo po èet èle nov zvý ši� najmä z ra dov vy -
šetro va te ¾ov a mlad ších po li cajtov. Mys lím si, že na na šom OR PZ je
dob rá spo luprá ca s okresným riadi te ¾om, ho ci nie je èle nom odbo -
rov.

Chce me sa na ïa lej za me ra� na zvý še nie po è tu èle nov na šej ZO,
vysvet¾o va ním, osve tou najmä u mlad ších ko le gov–neobo rá rov a
obèian skych za mestnancov, na ko¾ko stá le bu de dos� odcho dov do
ci vi lu a odbo rá ri sú hlavne star ší po li caj ti. Mlad ší ani po riadne ne ve -
dia, èo všetko v mi nu los ti od bo ry vy bo jo va li aj pre nich. Ta kisto aj
väèši na obèian skych za mestnancov chce využí va� všetky vý ho dy,
kto ré od bo ry vy bo jo va li, ale bez ocho ty nieèo pre to uro bi�. Èím me -
nej bu de èle nov OZP, tým úmerne bu de kle sa� aj si la odbo rov.

Mys lím si, že èlen ská základòa by ra pídne stúpla, ke by mal OZP
väèšie prá vo mo ci najmä pri perso nálnej a discipli nárnej po li ti ke na
jed not li vých sú èastiach PZ (OR PZ). Ko le go via by potre bo va li prí-
klad, keï sa od bo ry nieko ho za sta li pro ti slu žobné mu ve de niu nielen
aby ne bol bezdô vodne po tres ta ný, ale aj pri ude ¾o va ní discipli -
nárnych odmien, prí padne aby mu bo lo umožne né ka riérne postu -
po va� vyššie.                            Ro bert Galba vý, predseda ZO Ša ¾a

Sa mo stat ná orga ni zá cia je kro kom vpred

Viac osvety a propagácie

A ideme ďalej
Najväčší problém, je absolútny

nezáujem o dianie v OZP, to čo a
kto vykonal pre potreby príslušní-
ka alebo zamestnanca MV. Žiad-
na aktivita od mladých a len také
očakávanie čo dostane zadarmo.

Pravidelné odbery krvi na ZO
OZP č. 10-27, ktoré organizuje
náš člen, a už zabehnuté akcie,
PLES POLÍCIE (najväčšia uda-
losť v okrese, podľa ohlasov),
stretnutie dôchodcov pri príleži-
tosti dňa Polície v okrese.

Naďalej zväčšovať základňu,
a pracovať pre ľudí aspoň tak ako
doteraz.

Marek Ihnacik
predseda ZO Michalovce 

Zlepši� informo va nos�!
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tisla ve za ži la na pri ví ta nie po -
riadnu búrku, spo lu bo li na ro ko -
va ní s no vým pre zi dentom PZ a
na Úra de vlá dy SR ich pri jal mi -
nister vnútra Ro bert Ka li òák, kto rý
si na šiel èas, ho ci v ten deò pre -
bie ha lo riadne za sa da nie vlá dy. V
rozho vo re pre PO LÍ CIU pa ni pre -
zi dentka vy so ko oce ni la – aj v po -
rovna ní s iný mi štátmi vý chodnej
Euró py – vý sled ky prá ce OZP v
SR.

Dopra co va�!
Na vnútro po li tickej scé ne to

však už za èí na lo zno va vrie�,
keïže „sta ro no vá“ vlá da bo la pri
svo jom dru hom nástu pe v ove ¾a
horšej eko no mickej si tuá cii, ako
pri pre mié re. Mi ro slav Lit va po tvr -
dil, že už s mi nistrom otvo ri li otáz -
ku dopra co va nia no ve ly zá ko na è.
328, kto rú v predchádza jú com ob -
do bí spra co va lo mi nis ter stvo
vnút ra. Zá ro veò však po li cajné
od bo ry vy jadri li hlbo ký ne súhlas
so zá me rom vlá dy na 5–percent-
né zní že nie miezd a 10 – percent-
né zní že nie ma te riá lo vých vý -
davkov vo ve rejnej sprá ve. Na -
hlas sa tiež ho vo ri lo o úva he vlá -
dy zda ni� po li cajné (a ïalšie
výslu ho vé) dô chodky. Prvým kro -
kom vlá dy týmto sme rom bo lo za-
sta ve nie va lo ri zá cie výslu ho vých
dô chodkov v ro ku 2012 aj pre vy -
še 18–ti síc po li cajných dô chod -
cov.

Tieto té my bo li k¾ú èo vé na za -
sa da ní ra dy predse dov ZO, kto ré
sa najmä kvô li za bezpe èe niu prí -
tomnosti mi nis tra ko na lo 22. jú na
netra diène v Aka dé mii PZ. Zú -
èast nil sa na òom Ro bert Ka li òák i
po li cajný pre zi dent Ti bor Gašpar,
ho ci bo li v èa so vej tiesni. V tom
èa se už bo li zná me hlavné uva žo -
va né zme ny v zá ko ne è. 328: zvý -
še nie odvo dov na stra ne za -
mestnanca i za mestná va te ¾a, zá -
kaz sú be hu prá ce a po li cajnej
penzie, ra di kálne predåže nie do by
služ by… Od bo ry ne súhla si li naj-
mä so zda òo va ním dô chodkov,
pre to že by sa tieto prostriedky
stra ti li v štátnom rozpoète, pri -
púš�a li však možnos� odvies� tieto
prostriedky na oso bitný úèet, aby
prispe li k sta bi li zá cii. Ako zdô -
raznil Mi ro slav Lit va: „Nájs� dob ré
rieše nie v tejto si tuá cii sa ne dá.
Existu jú len rieše nia zlé, horšie a
najhoršie.“

Vá ha nie…
Té ma so ciálne ho za bezpe èe -

nia te da v ro ku 2012 do mi no va la
prá ci OZP, keï aj v ra doch aktív-
nych po li cajtov, odbo rov a výslu -
ho vých dô chodcov pa no va lo
množstvo pro ti chodných ná zo rov,
èo perma nentne „zhus�o va lo“ at -
mo sfé ru na pra co viskách i inde.
Aj slu žobné ve de nie pre to v le te
pristú pi lo k orga ni zá cii kraj ských
slu žobných aktí vov. Ve de nie re -
zor tu, ale aj zástupco via OZP bo li
na každom aktí ve. Nezho dy aj vo
vnútri re zor tu spô so bi li vá ha nie
ve de nia. OZP v SR rea go val zvo -
la ním mi mo riadne ho za sa da nia
predsedníctva 13. septembra, na
kto rom pad lo rozhodnu tie vyzva�
mi nis tra vnútra k aktívne mu po -
stu pu, k podpo re a reali zá cii pred-
lo že né ho ná vr hu no ve ly zá ko na è.

328 napriek pro testom niekto rých
sku pín. Od bo ro vý zväz po lí cie v
SR pre to zor ga ni zo val aj podpi so -
vú akciu k ve rejnej výzve, adre so -
va nej Ro ber to vi Ka li òá ko vi. Me -
saèník PO LÍ CIA ju zve rejnil v
septembro vom èís le, pozbie ra né
pod pi so vé hárky sa po èí ta li 28.
septembra na je sennej ra de pred-
se dov. Po da ri lo sa sústre di� hárky
so 16 213 podpismi za mest nan -
cov re zor tu.

Okrem bo ja o zá ve reènú po do -

bu no ve ly zá ko na è. 328 po lí cia v
tom èa se zá pa si la s dôsledka mi
roz poè to vých škrtov, no vi ny PO LÍ -
CIA otvo ri li zná my pro blém uby -
tovne na Sa ra tovskej a mi nis ter -
stvo v auguste 2012 za sta vi lo ten-
der na krátke zbra ne, vyhlá se ný
predchádza jú cim ve de ním v ja -
nuá ri 2011. Ve dú ca slu žobné ho
úra du MV SR De ni sa Sa ko vá pr-
výkrát predsta vi la pro gram ESO a
vlá da schvá li la „obno ve nú“ no ve lu
Zá konní ka prá ce, kto rý „po svo -
jom“ pre ro bi la predchádza jú ca
vlá da.

V dòoch 15. a 16. no vembra
2012 sa ko nal VII. zjazd Konfe de -
rá cie od bo ro vých zvä zov SR, vý -
znam ný o. i. aj tým, že de le gá ti
zvo li li za èle na predsta venstva
KOZ pre ne vý robné zvä zy aj pod-
predse du OZP v SR Ma riá na
Magdoška, èo pre náš ma lý zväz
zna me ná vý znam né oce ne nie.

Reálne vý cho dis ko
Už o nieko¾ko dní, 26. no -

vembra 2012 sa ko na la spo loèná
tla èo vá be se da Mar ti na Glvá èa a
Ro ber ta Ka li òá ka, te da mi nistrov
ob ra ny a vnútra, kto rí o. i. ozná mi -
li, že vlá da ustú pi la aj zo zá me ru
odvádza� de sa� percent z výslu -
ho vých dô chodkov „predèasných“
dô chodcov, èím pa dol posledný
ve¾ký pro blém na ceste k schvá le -
niu no ve ly zá ko na è. 328, kto rá by
ma la kompro misný súhlas všet-
kých za in te re so va ných strán. Tro -
chu predbehni me: par la ment
schvá lil no ve lu 14. marca 2013,
pre zi dent re pub li ky ju podpí sal 4.
aprí la 2013, te da presne rok po
dru hom nástu pe Ro ber ta Ka li òá -
ka do funkcie.

Zá ver ro ka 2012 sa niesol v
zna me ní nervózne ho ko lektívne -
ho vy jedná va nia na re zortnej i
vládnej úrov ni, najviac prob lé mov
spô so bi li plá no va né zme ny v rám -
ci pro gra mu ESO a ná stup viace -
rých od bo ro vých zvä zov do vy jed -
ná va nia.

De cembro vé za sa da nie ra dy

predse dov na vští vil aj mi nister
Ro bert Ka li òák a pred nad chá -
dza jú cim ro kom 2013 vlie val
úèast ní kom za sa da nia opti miz -
mus. Keïže v poslednom èa se sa
medzi po li cajtmi roz mno ži li disku -
sie o tom, ako dobre si ži jú po li caj -
ti v iných štá toch Euró py a ako sa
ma jú po li cajní dô chodco via v tý-
chto kra ji nách, predse da OZP Mi -
ro slav Lit va avi zo val prípra vu mi -
mo riadne ho za sa da nia ra dy pred-
se dov, na kto rej bu dú s predse da -

mi základných orga ni zá cií disku -
to va� po zva ní po li cajní odbo ro ví
funkcio ná ri z viace rých zá pad -
ných štá tov.

2013
Ja nuár 2013 bol rovna ko bo ha -

tý na od bo ro vé uda losti. Bra ti sla -
va sa prvýkrát v histó rii (22. a 23.
1. 2013) sta la miestom za sa da nia
vý kon né ho vý bo ru Euro COP–u,
èím si aj pre zi dentka Euro COP–u
An na Nellberg moh la pri pí sa� do
zozna mu už dru hú návšte vu Slo -
ven s ka po èas jedné ho ro ka. (do
konca októbra 2014 pri budli ešte
dve návšte vy pa ni pre zi dentky,
„vy rov na la“ tak po èet návštev Slo -
ven s ka s jej predchodcom Hein-
zom Kiefe rom. (Pri po meòme: Eu-
ro COP zdru žu je cca pol mi lió na
po li cajných odbo rá rov z 27 európ-
skych kra jín)

Zá vi die� mož no, ale…
Už o nieko¾ko dní, 29. ja nuá ra

2013 sa v ne vy kú re nej aule Aka -
dé mie PZ ko na lo mi mo riadne za -
sa da nie ra dy predse dov s medzi -
ná rodnou úèas�ou, keï zá slu hou
M. Lit vu prišla do Bra ti sla vy na-
ozaj hviezdna zosta va je ho ko le -
gov z vý kon né ho vý bo ru Euro -
COP–u, èel ných repre zentantov
ná rodných od bo ro vých cent rál. Z
Belgicka za ví tal Jan Schonke ren,
kto rý bol na Slo ven sku už viac-
krát, z Ne mecka pri šiel Heinz Kie-
fer, bý va lý dvoj ná sob ný pre zi dent
Euro COP–u, predse da ra kúske ho
od bo ro vé ho zvä zu Hermann
Grey linger i je den z podpredse -
dov èes ké ho po li cajné ho od bo ro -
vé ho zvä zu Pe tr To mek. Vystú pe -
nia hos tí preu ká za li ve¾ké rozdie ly
v úrov ni pla tov, dô chodkov, ži -
votných nákla dov a da òo vé ho za -
�a že nia po li cajtov v jed not li vých
kra ji nách Euró py, kto ré ve¾mi s�a -
žu jú po rovná va nie. Ho ca ko, tá to
akcia ma la svoj vážny vý znam a
do histó rie OZP sa za pí še zla tý mi
pís me na mi.

Vý znam ným medzní kom pre
histó riu OZP v SR bol aj mi mo -

riadny kong res Euro COP–u v
marci 2013 na barce lonskej pô de,
kde bol predse da OZP Mi ro slav
Lit va – po odcho de Nemca Fran-
ka Richte ra – opä tovne potvrde ný
vo funkcii I. vi ce pre zi den ta. Vo vý -
konnom vý bo re Euro COP–u bol
M. Lit va v tom èa se stá le ešte je -
di ným zástupcom kra jín vý -
chodnej Euró py.

Ide me po na šom
Re dakcia PO LÍ CIA v no vom ro -

ku dô razne pri po me nu la otáz ku
pra covné ho prostre dia, kde sa aj
z poh¾a du dodržia va nia zá ko nov
a predpi sov BOZP re zort vnútra
ne má èím chvá li�, ho ci by mal by�
príkla dom.

V rá zo vi tej Tercho vej sa kon-
com februá ra zišli repre zentá cie
OZP a èes ké ho NOSP, aby si vy -
me ni li skú se nosti z odbo ro vej prá -
ce v podmienkach krí zy a do hod li
spo loèný po stup aj v rám ci Euro -
COP–u v záujme tzv. no vých kra -
jín.

Na po me ry Mi nis ter stva vnútra
SR sa ko lektívne zmlu vy na rok
2013 pod pi so va li po merne nesko -
ro, v posledný februá ro vý deò.
Dô vo dov bo lo viace ro, ale do -
vedna šty ri od bo ro vé orga ni zá cie
na po kon signo va li so za mestná -
va te ¾om do ho dy pre ve rejnú, štát-
nu služ bu, pre ha si èov a pre po li -
cajtov na rok 2013 pri za cho va ní
všetkých, a miernom na vý še ní
niekto rých bo nu sov.

Jarné za sa da nie ra dy predse -
dov ZO OZP v SR sa ko na lo 15.
marca, deò po tom, ako par la -
ment schvá lil no ve lu zá ko na è.
328. Predse da OZP v SR Mi ro -
slav Lit va in for mo val o. i. o štarte
prác na no vom zá ko ne o štátnej
službe po li cajtov, te da zá ko na è.
73. Pod¾a vte dajších zá me rov mal
by� ná vrh no ve ly ho to vý do konca
ro ka 2013. (Dnes už vieme, že

ná vrh sa vypra cú va len na pod-
mienky PZ, ale tiež s onesko re -
ním.)

Až po sú èasnos�…
Ce lý rok 2013 a vlastne aj

2014 po tom od bo ry za mestná va lo
nieko¾ko nos ných, ale zdá sa, že
dlho do bých a ve¾mi sú èasných
tém. Bezpeènos� a ochra na zdra -
via pri prá ci, úz ko sú vi sia ca s kva -
li tou pra covné ho prostre dia, ostá -
va dlho do bo nos nou nielen pre
inšpekto rov BOZP nášho od bo ro -
vé ho zvä zu, le bo reali zá cia skva -
litòo va nia pra covné ho prostre dia
v re zorte napriek medzi tým
schvá  le nej no ve le zá ko na zaostá -
va za zá mermi. Je až šo ku jú ce,

že väèši na objektov v sprá ve MV
SR ne má od hy gie ni kov súhlas na
pre vádzku. Hy gie nik tak ani ne -
mô že za ká za� pre vádzku, le bo ju
vo väèši ne prí pa dov ni kdy ne po -
vo lil…

Pro blé my vý vo ja hodno tia ce ho
sys té mu a s ním sú vi sia ce ho ka -
riérne ho po stu pu sú kaž dé mu az-
da už dosta toène zná me. Vlastne
až do po lo vi ce ro ka 2014 pretrvá -
va li aj pro blé my v zá so bo va ní
výstrojný mi sú èiastka mi, ho ci od -
bo ry vy ví ja li ma xi málny tlak. Od -
bo ry stá le usi lu jú aj o odstrá ne nie
pla to vých ne rov nos tí za mestnan -
cov v centrách pod po ry, kto ré
spô  so bi la reali zá cia pro gra mu
ESO v pra xi. Ne da rí sa pokro èi� s
va lo ri zá ciou pla tov po li cajtov a
najvážnejším problé mom sú pla ty
èasti za mestnancov vo ve rejnej a
štátnej službe až pod úrovòou
štá tom sta no ve nej mi ni málnej
mzdy.

Nad še ní nie sú ani príslušní ci
Horskej záchrannej služ by, kto rí
už viac ro kov zá pa sia s ne -
dostatkom prostriedkov na ná kup
ma te riálne ho za bezpe èe nia, kto ré
má chrá ni� ich ži vo ty a zdra vie,
aby oni moh li zachra òo va� ži vo ty
iným. Ve de nie OZP vy vi nu lo ma -
xi mum úsi lia k nápra ve.

Napriek ur èi tým pokro kom ne -
vi die� zá sadnú zme nu ani v re -
zortnom základnom školstve.
Aka dé mia PZ pra co va la dva ro ky
bez rek to ra a o progra moch ce lo -
ži votné ho vzde lá va nia po li cajtov
sa za tia¾ viac ho vo rí, ako ko ná. Na
mno hých funkciách sú po li caj ti
bez potrebné ho vzde la nia, mno hí
ïalší s na do budnu tým, ale ne vyu -
ži tým vzde la ním za sa se dia na
prá porèíckych postoch, ti sícky po -
li cajtov dia¾ko vo a bez súhla su za -
mestná va te ¾a štu du jú vše li ja ké
tzv. okresné vy so ké ško ly, len nie

ta ké, kto ré by po moh li ich kva li fi -
ká cii po li caj ta. Ne po da ri lo sa pre -
sa di� zá mer stá lych po riadko vých
jedno tiek, potre bu je opo ru v zá ko -
ne. Ná vrh no vé ho zá ko na è. 73 je
však ešte stá le len v kontú rach…

Tieto, a mno hé ïalšie pro blé -
my za mestná va jú Od bo ro vý zväz
po lí cie v SR aj v sú èasnosti. Urèi -
te bu de o nich reè na VI. kon gre -
se v dòoch 13. a 14. no vembra
2014 a niekto ré poh¾a dy pri ná ša
aj náš „bi lanèno–pro gra mo vý“
roz ho vor s predse dom OZP Mi -
rosla vom Litvom v tom to èís le PO -
LÍ CIE.

spra co val Pe ter Onde ra

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

Tak plynul čas (III.)

Umenie počúvať... vľavo gen.riaditeľ Róbert Pintér, vpravo vedú-
ca služobného úradu MV SR D. Saková, v strede M. Litva

Rátanie podpisov na podporu novely zákona č. 328 priamo na
rade predsedov... 
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uplatňovanie v rámci ostatných
krajín, ktoré sa týmto problemati-
kám ešte nedostatočne venujú,
alebo ich prehliadajú.
l V členskej základni Euro-

COP–u je stále, zdá sa, pohyb,
odišla jedna španielska organi-
zácia, ale ďalšie sa hlásili...

Za nových členov sme od 1.
11. 2014 prijali konstáblov z Lon-
dýna, je to v rámci metropolitnej
polície zhruba 25–tisíc policajtov,
prebiehajú rokovania aj s ďalšími
zložkami Metropolitnej polície.
Prihlášku si podali aj odborári z
Gibraltáru, majú dve, samozrejme
neveľké, organizácie – klasickú
vnútornú políciu a druhú, tzv. ob-
rannú, ktorá má polovojenský
cha rakter, podobný španielskej
Guardia civil. Tam práve bola di-
skusia o ich schopnosti uhrádzať

náklady. Do kongresu preto budú
kolegovia z Gibraltáru v úlohe po-
zorovateľa, čo v praxi znamená,
že sa riadne zúčastňujú na práci
EuroCOP–u, ale náklady s tým
spojené si hradia sami a musia
tiež zaplatiť 10 percent z hodnoty
členského.
l Ďalšia téma: voľby do vý-

konného výboru?
Áno, na uvoľnené miesto boli

dvaja španielski kandidáti a zá-
stupca írskych policajtov namies-
to Mauricia Moyu, ktorý bol núte-
ný ukončiť svoje členstvo v riadia-
com výbore, keďže jeho organizá-
cia opustila EuroCOP. Členkou vý-
konného výboru sa stala dáma
Angels Bosch. Uskutočnili sa aj
voľby audítora. EuroCOP má
dvoch, jedno miesto sa uvoľnilo a
jediným kandidátom bol reprezen-
tant českého odborového zväzu,

jeden z podpredsedov Daniel Bla-
ha. Bol jednohlasne zvolený.

Vraj ste boli na chvíľu opäť
Čechoslovák....

V tejto súvislosti vznikla zaují-
mavá situácia, ktorú mi nedá ne-
spomenúť, lebo je pre nás úletom
do čias Československa. Podľa
stanov EuroCOP–u členovia ria-
diaceho výboru a audítori nemajú
hlasovacie právo, to majú len de-
legáti za jednotlivé zväzy. Keďže
Daniel Blaha tam bol ako delegát
za český odborový zväz, vo chvíli
schválenia za audítora stratil hla-
sovacie právo. Po krátkej porade
s českým predsedom Milanom
Štěpánkom, ktorý je tiež členom
riadiaceho výboru, a teda nemá
hlasovacie právo, padlo rozhod-
nutie, že ich hlasovacie právo v
danej chvíli zveria mne. Takže
druhý hlasovací deň som repre-
zentoval aj českých policajných
odborárov, teda hlasoval som aj v
mene zhruba 10–tisíc ich členov...

Menej príjemné veci sa prero-
kovali následne. Téma: samo -
vraž dy policajtov, o čom sa zle po-
čúva a ešte horšie diskutuje. Bola
nám predložená informácia o
pod mienkach v španielskej Guar-
dia civil, kde počet samovrážd vy -
so ko prekračuje priemer počtu sa-
movrážd v španielskej polícii a
veľmi výrazne priemer samovrážd
v celej španielskej populácie. Tie-
to čísla sú veľmi znepokojivým
sig nálom a EuroCOP sa tejto té-
me bude venovať vo všetkých
krajinách.
l Ešte kým som pustil mag-

netofón, spomínali ste čosi o
nebezpečenstve rádiového žia-
renia z policajných vysiela-
čiek...

Šokujúce boli informácie vý-
skumníkov o množstve rádiových
vĺn, ktoré vyžarujú aj z policajných
vysielačiek v systéme TETRA. Z
hľadiska noriem, ktoré limitujú
množstvo radiácie pre ľudský or-

ganizmus, je v tom Európa naj-
horšie. Oveľa tvrdšie normy majú
USA a pre nás bolo šokom, že
Rusko má povolené len 10 per-
cent z hodnôt, ktoré akceptuje Eu-
rópska únia. Keď urobili merania
v švédskych policajných autách a
v operačných strediskách, kde sú
vnútorné antény, tak namerali ob-
rovské množstvá. Najhoršie do-
padli bežné prenosné rádiostani-
ce, vysoký stupeň radiácie  spô-
sobovali aj antény, neodborne
montované na strechy motoro-
vých vozidiel. Z hľadiska množ-
stva žiarenia, ktoré môže ľudské
telo absolvovať bez zdravotných
dôsledkov, by napríklad švédsky

policajt mal pracovať s vysielač-
kou len 6 minút denne! Pozrieme
sa na to aj v našich podmienkach,
máme k dispozícii kompletný ma-
teriál zo švédskeho výskumu. Eu-
roCOP sa bude celej záležitosti
intenzívne venovať vzhľadom na
k tomu že sa očakávajú podobné
problémy aj v ostatných členských
krajinách. U nás máme zavedený
systém Matra, ktorý je ale technic-
ky veľmi podobný systému Tetra.
Ak to bude potrebné, EuroCOP
vstúpi ako zástupca pol milióna
policajtov do rokovaní priamo s
výrobcami uvedených systémov.

Zhováral sa Peter Ondera
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Keï vi dím, že Euro COP ako od bo ro vá cent rá la
má svo je po sla nie a je vní ma ná ako re pre zen tant,
part ner. S ta kýmto prístu pom som sa stretla aj tu na
Slo ven sku, po tvr di li mi to stretnu tia s mi nistrom
vnútra a s va ším po li caj ným pre zi dentom. Vi die�, že
váš OZP má svo je me no, svo ju vážnos� a je to ne -
po chybne aj zá slu ha vášho pred se du pá na Lit vu.
Po tvr dil mi to v rozho vo re aj mi nister Ka li òák. Sú
kra ji ny, kde ta ký to dialóg prak tic ky ne exis tu je. U vás
fun gu je. Tak ta ké to prístu py ma te šia a presvied èa -
jú, že na ša prá ca má svoj vý z nam. Potre bu je me
jed no tu a ak cie schopnos�. Bo li sme v Madri de na
pro testnej ma ni festá cii, na kto rej sa zú èast ni lo oko -
lo osemti síc po li cajtov. To sú akcie, na kto rých vie-
me uká za� aj ve rejnosti, že s na ším hla som sa mu sí
po èí ta�. Ne vie me zasta vi� hospo dársku krí zu, ale lo -
bing je aj o tom, aby sa ne škr ta lo na vnú tornej bez -
peè nos ti, pre to že sprie vodné ja vy po tom ohro zu jú
všetkých obèa nov a ce lú spo loènos� napríklad ná -
rastom kri mi na li ty.

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

Po li caj ti trpia dvak rát, pre to že sú vy sta ve ní dô-
sledkom pro testov v prvej lí nii, pri ochra ne ve rejné -
ho po riadku risku jú svo je ži vo ty a zdra vie, ho ci ako

obèa nia by urèi te radšej stá li na dru hej stra ne ba ri -
kád, le bo aj ich sa krí za by tostne do tý ka. My sa pri
stretnu tiach s predsta vi te¾mi vý konnej mo ci v kaž-
dom štá te usi lu je me argu mento va� tým, že keï bu -
de štát, resp. vlá da po nú ka� len ara ši dy, bu de ma�
len vïaèné opi ce. Je ve¾mi dô le ži té, aby po li caj ti bo -
li dobre mo ti vo va ní na svo ju prá cu, pre to že ich de -
mo ti vá ciou by trpe la ce lá spo loènos�. Sa mozrejme,
že vlá dy h¾a da jú mož nos ti úspor ve rejných pro-
striedkov – vnú tornú bezpeènos� ne vy ní ma júc. Je to
však ne bez peè ná ces ta. Dru há vec je otáz ka nákla -
do vosti po lí cie v jed not li vých štá toch. Sú tu ve¾ké
rozdie ly. Vèe ra som sa na tú to té mu rozprá va la aj s
va ším po li cajným pre zi dentom pá nom Gašpa rom.
Ako vrcho lo vý ma na žér mu sí dba� na to, aby
štruktú ry bo li efektívne. Po rov ná va li sme si tuá ciu
Slo ven s ka so Švédskom a vzni kol z to ho ná vrh na
reali zá ciu spo loèné ho pro jek tu. Po rov ná me štruktú -
ry, po è ty, sys tém vzde lá va nia, mo ti vá cie – to všetko
s cie¾om nájs� na jopti málnejšie for my a štruktú ry po -
li cajných síl. Ho vo ri li sme aj o po sta ve ní žien v po lí -
cii, keï vo Švéd sku má me po diel žien medzi 40–45
percent. U vás je to ove ¾a me nej, ale pán mi nister
Ka li òák pri na šom rozho vo re pri pustil, že v niekto -
rých oh¾a doch sú že ny ako po li cajtky lepšie – na-
príklad pri vy jedná va ní a bu de v tom to sme re
vïaèný aj za inšpi rá cie zo Švéd ska.  
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Èo vám ro bí ra dos� v prá ci?

Uve do mu jem si, že slo ven ský
po li cajt je sla bo zapla te ný v po -
rovna ní s iný mi európsky mi štát-
mi. Na dru hej stra ne mu sím po -
rovná va� príjmy v ce lom hospo -
dárstve, te da vy chádza me z rea li -
ty mož nos tí roz poè tu. OZP bol je -
di ný z od bo ro vých zvä zov, kto rý
po uká zal na vý voj v mzdách v
školstve èi v zdra votníctve – v po -
rovna ní s na mi. Už sa zo bu di li
ïalšie zvä zy, sa mi by sme ne do -
ká za li niè. Ale ak sa roz hod ne me
ís� do konfrontá cie pro testom na
uli ci, mu sím ma� isto tu, že tí ¾u dia
sku toène na uli cu pôjdu v dosta -
toènom množstve. To je pr vá vec.
Naštarto va li sme aj pro ce sy k dô -
chodko vé mu sys té mu za mest -
nancov a k So ciálnej pois�ovni, to
sa zá ro veò ne dá odvia za� od výš -
ky ich odme òo va nia, pre to že od
výš ky mzdy zá vi sí aj výš ka odvo -
dov. Ne mô že sa odtrhnú� jed na
sku pi na a ne mô žu by� po žia davky
odtrhnu té od mož nos tí. Všimni me
si, ako nesmierne nám na rástla
bo ha tá podni ka te¾ská vrst va, kto -
rá stá le – s pod po rou opo zí cie –
vypla ká va, že ten to štát za bí ja
podni ka te¾ské prostre die a ¾u dia s
rastom mi ni málnej mzdy vraj ni èia
ich konku ren cieschopnos�. Ne -
súhla sím. A urèi te nie som za to,
aby si podni ka te¾ z nákla dov ku -
po val Por sche. Nech si ho kú pi za
svo je a nech ne be dá ka. To sú ve -
ci, kto ré tre ba strá ži�. Nám chý ba
pre po li cajtov dru há eta pa re for -
my odme òo va nia, le bo na to do-
plá ca ka riérny po stup – urgent-
nos� tejto po žia davky významne
vzrástla po pre dåže ní do by služ by.
Pre ob èian skych za mestnancov
nám chý ba vy rie še nie pro blé mu
šiestich pla to vých tried, kto ré sú
vo ve rejnej službe pod úrovòou
mi ni málnej mzdy. To to sú pro blé -
my, nie pod ni ka te ¾o vo Por sche.
l Po dob nou bo ¾aèkou je

vzde lá va nie po li cajtov…
Sys tém vzde lá va nia po li cajtov

v re zorte mu sí me zme ni� už aj
kvô li ta kým sprá vam, ako je sprá -
va ge ne rálne ho pro ku rá to ra, kto -
rá je miesta mi aj ve¾mi subjektív-
na, ale existenciu niekto rých ne -
dostatkov si objektívne mu sí me
prizna�. Mu sí me ma� jas ný smer,
ako má vy ze ra� po li cajt v ro ku

2025. Najnižší plat po li caj ta mu sí
by� v trie de 1 a najvyšší v 9–ke.
Ne ma lo by sa sta�, aby èlo vek v
nižšej pla to vej trie de mal vyš ší
plat ako èlo vek vo vyššej trie de.
Pla tovka mu sí by� zo sú la de ná s
ka riérnym postu pom, aby ¾u dia
ma li záujem rás�. De for mo va ná
pla tovka za bí ja ka riérny po stup,
to je jas né. Ide o to, aby bol vý ber
¾u dí do funkcií objektívne pod lo že -
ný kva li tou a vý ko nom, nie roz -
hod nu tím nadria de né ho. Po li -
cajný zbor nie je ni ko ho súkromná
fir ma na pár ro kov. Ak chce me
sta bi li zá ciu, mu sí me ma� jas ný
po stup, kto, odkia¾ a kam mô že
postú pi�. A sme pri hodno tia com
systé me. Nieke dy si pri pa dám
ako v Ko cúrko ve. Za pre zi den ta
Spi šia ka všetci kri èa li, že sa to
ne dá na dikto va� zho ra, le bo ja
ako nadria de ný najlepšie viem,
aké kri té riá ma jú by�. Te raz je krik
z dru hej stra ny, že keï to bo lo na -
dik to va né zho ra, tak to bo lo lep-
šie. Tvr dím jed no: nadria de ný,
kto rý ne vie posta vi� hodno tia ce
kri té riá pre svo jich podria de ných
transpa rentne a v sú la de s úlo ha -
mi, kto ré útvar ro bí, ne má na svo -
jej funkcii èo h¾a da�. Ïa lej: nadria -
de ný na vyššom stup ni by mal vy -
rovná va� podmienky medzi útvar-
mi. Ak to ne ro bí, ne má na svo jom
mieste èo h¾a da�. Ïalší nadria de -
ný má vy rovná va� podmienky me-
dzi služ ba mi. Ak to ne vie, ne má
na svo jom mieste èo h¾a da�. Te -
raz v le te sa prvýkrát dá va li od -
me ny pod¾a hodno tia ce ho sys té -
mu a bo la z to ho búrka, le bo sa
uká za lo, o ko¾ko ro bia niekto rí
me nej a horšie, ale základný pro -
blém spô so bi li svo ji mi „postupmi“
niekto rí nadria de ní. To le ro va ním
tých to „po stu pov“ ma nažment
spo chyb òu je v oèiach hodno te -
ných nielen je ho bu dúcnos� ale aj
ka riérny po stup a bu dúcnos� PZ.
Objektívny hodno tia ci sys tém by
sme skrátka ma li ma�, inak je to o
štvorroèných cykloch a to je ces ta
do pek la nielen pre PZ.
l Pán predse da, zrejme sa o

týchto k¾ú èo vých té mach rozvi -
nie disku sia aj na kon gre se, z
nej by ma li výjs� jas né vý cho -
diská. Ešte sa k nim vrá ti me.

Zho vá ral sa Pe ter Onde ra

„Tá to prá ca bo la vždy o ume ní mož né ho…“
(Pokraèovanie zo strany 2)

Odborári žiadajú päť percent pre všetkých, vláda váha
(Pokraèovanie zo strany 2)

Prezidentka EuroCOP-u Anna Nellberg odpovedá mesačníku POLÍCIA na otázku:

Klub po li cajnej histó rie Lu èe nec
Dòa 1. septembra 2014 Klub po li cajnej histó rie Lu èe nec otvo ril v

priesto roch OR PZ v Lu èenci expo zí ciu his to ric kých re lik vií Po lí cie,
kto rá je sprístupne ná aj ši ro kej
ve rejnosti. Hlavným cie¾om je,
aby mla dí ¾u dia, èi už z ra dov
po li cajtov ale bo štu dentov, ma -

li možnos� spozná va� histó riu
bezpeènostných zbo rov na
úze mí nášho štá tu (podrobnej-
šie informá cie na www.kph.ilu -
min.sk). Expo zí cia bo lo otvo re ná aj vïa ka osobné mu aktívne mu prí-
stu pu plk. JUDr. Ma riá na Slo bodní ka, riadi te ¾a KR PZ v Banskej By -
stri ci, za èo mu úprimne ïa ku je me.

kpt. Pe ter Ká èe rík, OR PZ Lu èe nec



Tra diène v prvú októbro vú ne -
de ¾u, kto rá pri padla na 5. októbra
2014 sa v Ko ši ciach usku toènil
Medzi ná rodný Ma ra tón Mieru
2014. Športo vý klub po lí cie Po li -
cajná ško la Ko ši ce, SOŠ PZ Ko ši -
ce, UNI TOP a rek lam ní partne ri
or ga ni zo va li v rám ci MMM 8. roè -
ník Maj strov stiev re zor tu Mi nis -
ter stva vnútra SR /po li caj ti,
obèian ski za mest nanci, Ha siè -
ský a záchra nársky zbor MV/ na
tra tiach ma ra tón a polma ra tón
bez rozdie lu ve ko vých ka te gó -
rií.

ŠKP PŠ Ko ši ce za bez pe èil
pre te ká rom re gistro va ným za MV
SR uby to va nie, obèerstve nie a
ce ny pre pre te ká rov na me dai lo -
vých miestach v kaž dej ka te gó rií.

Výsledko vá lis ti na za všetky
ka te gó rie je zve rejne ná na web

stránke or ga ni zá to ra: www.ko si -
ce ma rathon.com, v èasti vý sled -
ky: Majstrovstvá Po li cajné ho zbo -
ru.

Te ší nás stú pa jú ca úèas� na
MMM zo stra ny za mestnancov re -
zor tu MV SR, ten to rok bo lo 15 re -
gis tro va ných pre te ká rov za ma ra -
tón a  33 re gis tro va ných pre te ká -
rov za polma ra tón. 

Najlepší pre te ká ri za MV SR:
v ka te gó rii Ma ra tón mu ži 1

miesto: ILAVSKÝ Mi ro slav, KR PZ
Tren èín

v ka te gó rii Ma ra tón že ny 
1 miesto: KRÁ LOV SKÁ Len ka,
OR PZ Mi cha lov ce

v ka te gó rii Polma ra tón mu ži 
1 miesto: KA MAS To máš, KR PZ
Ko ši ce

v ka te gó rii Polma ra tón že ny 
1 miesto: CHLUPKO VÁ Da nie la,
OR PZ Prie vidza

Pe ter BONK
ŠKP Po li cajná ško la Ko ši ce
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Čiastka 97
100. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
92/2013 o vydaní Ročného plánu
hlavných úloh Prezídia Policajného
zboru na rok 2014 v znení neskor-
ších predpisov

Čiastka 98
101. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky zaradených
do I. výcvikovej skupiny

Čiastka 99
102. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny národnej
kriminálnej agentúry prezídia Poli-
cajného zboru, odboru ochranných
služieb prezídia Policajného zboru
a oddelenia jazdnej polície Bratisla-
va odboru kynológie a hipológie
prezídia Policajného zboru

Čiastka 100
103. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení odbornej ko-
misie Policajného zboru     na vyko-
nanie skúšky odbornej spôsobilosti

príslušníkov obecnej policie v Koši-
ciach

Čiastka 101
104. Opatrenie prezidenta Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení
opatrenie prezidenta Policajného
zboru č. 71/2014 o zriadení komisie
na výkup psov pre potreby Policaj-
ného zboru

Čiastka 102
105. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa dopĺňa roz-
kaz prezidenta Policajného zboru č.
92/2013 o vydaní Ročného plánu
hlavných úloh Prezídia Policajného
zboru na rok 2014 v znení neskor-
ších predpisov

Čiastka 103
106. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy pracovníkov oddelenia fy-
zickej ochrany objektov a kuriérnej
služby odboru ochrany objektov
kancelárie prezidenta Policajného
zboru

Čiastka 104
107. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní nočných
strelieb príslušníkov Policajného
zboru určených útvarov Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky 

Čiastka 105
108. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky zaradených
do I. výcvikovej skupiny

Čiastka 106
109. Pokyn riaditeľa odboru do-

pravnej polície Prezídia Policajné-
ho zboru o postupe útvarov Policaj-
ného zboru pri používaní technic-
kých prostriedkov na meranie rý-
chlosti cestných vozidiel

Čiastka 107
110.  Nariadenie prezídia Poli-

cajného zboru o služobnej hipológii
Čiastka 108

111. Rozkaz prezidenta Policaj-
ného zboru o zriadení odbornej ko-
misie Policajného zboru na vykona-
nie skúšky odbornej spôsobilosti
príslušníkov obecnej polície v Nitre

Majstrovstvá re zor tu MV SR rám ci MMM 2014 Ko ši ce

Spo mienka 
na dlho roèné ho príslušní ka PZ a èle na OZP 
Jo ze fa Obu še ka,
kto rý v ro ku 2000 po 27 ro koch v PZ odi šiel do
dô chodku a dòa 5.11.2013 nás na vždy opus til vo
ve ku 62 ro kov. 

Spo mí na jú na ne ho najbližší prí buzní 
a ko lektív ZO OZP v SR Kežma rok.


