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V dòoch 13. a 14. novembra 2014 sa v Bratislave konal VI. kongres OZP v SR pod heslom:

Len spoloène sme silní

Predsednícky stôl štvrtok večer: (zľava) J. Kollár, R. Fico, M. Litva, M. Lučanský, za pultom M. Magdoško

Bratislava (on) – V bratislavskom hoteli SOREA Regia sa v dòoch 13. a 14. novembra
2014 zišli delegáti VI. kongresu Odborového zväzu polície v SR, aby po piatich rokoch
zhodnotili výsledky svojho úsilia a vytýèili smerovanie odborového zväzu pre ïalšie
päroèné obdobie. Rokovanie kongresu bolo neverejné. Hneď vo štvrtok večer účastníkov kongresu prišiel pozdraviť predseda vlády SR Robert Fico a predstúpil pred delegátov aj s príhovorom. O. i. v ňom znova ubezpečil, že vláda nepripravuje žiadne zmeny v
osobitnom systéme sociálneho poistenia policajtov.
Predseda OZP v SR na úvod
privítal vzácnych hostí zo zahranièia i z našej vlasti. Starším odborárom boli už dobre známi, o to
srdeènejšie privítaní Hermann

Lutz a Heinz Kiefer z Nemecka.
Hermann Lutz bol prezidentom
UISP, èo bolo európske združenie
policajných odborov, priamy predchodca EuroCOP–u. Práve Her-

mann Lutz výrazne pomohol OZP
v SR v jeho zaèiatkoch, keï odborári narážali na tvrdý odpor vtedajších vládnucich, najmä federálnych síl, ktoré v roku 1990 o od-

boroch v polícii nechceli ani poèu.
Pán Lutz, stojaci súbežne na èele
obrovskej nemeckej odborovej organizácie, tiež výdatne pomohol
OZP v jeho zaèlenení do európskych štruktúr a stal sa naozaj
dobrým priate¾om slovenských
policajných odborárov.
Rovnako jeho následník Heinz
Kiefer, dvojnásobný prezident
združenia EuroCOP, ktoré dnes
spája okolo pol milióna policajných odborárov z 27 krajín Európy. Pán Kiefer sa rovnako stal
èastým návštevníkom a priate¾om
Slovenska. V roku 2005, keï
praktiky vtedajšieho ministra vnútra Vladimíra Palka dvakrát vyhnali
èlenov OZP na Námestie slobody,
prezident Kiefer zmobilizoval aj
medzinárodné odborové štruktúry
a vedenie viacerých európskych
ministerstiev vnútra, ktorí dali slovenskému ministrovi vnútra najavo, že v moderných európskych
pomeroch sa už služobné perzekvovanie odborových predákov za
ich èinnos ve¾mi nenosí. S ministrom Palkom vtedy prezident
EuroCOP–u Heinz Kiefer strávil
namiesto vyèlenených 30 minút
takmer štyri hodiny vo vážnom
rozhovore…
Bohatá úèas
Medzi zahraniènými hosami
VI. kongresu nechýbal ani kolega

Miroslava Litvu z výkonného výboru EuroCOP–u, II. viceprezident EuroCOP–u Belgièan Roger
Mercatoris, ktorý predtým ešte na
Slovensku nebol. A na snemovanie prišiel aj najbližší, èeský kolega, tiež už èlen výkonného výboru
EuroCOP–u, prezident Nezávislého odborového svazu Policie ÈR
Milan Štepánek, s ktorým má vedenie OZP už viac rokov ve¾mi
úzke vzahy.
Kongres poctili svojou prítomnosou aj prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár a celé vedenie ministerstva vnútra i Policajného zboru.
Minister vnútra SR Robert Kaliòák
prišiel a vystúpil už vo štvrtok veèer i v piatok dopoludnia, pozorne
poèúvala vedúca služobného úradu MV SR Denisa Saková, prakticky všetci generálni riaditelia
sekcií MV SR, veèer boli prítomní
obaja viceprezidenti PZ Milan Luèanský a ¼ubomír Ábel, ako aj
všetci krajskí riaditelia PZ. V piatok prišiel policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý sa ospravedlnil
za štvrtkovú neprítomnos zo
zdravotných dôvodov.
Pozvanie na kongres prijali aj
zástupcovia poisťovne, s ktorou
OZP dlhodobo spolupracuje, teda
Wüstenrot poisťovne, prišiel pred(Pokračovanie na strane 2)

Vo¾by: Novým predsedom OZP v SR je Marián Magdoško. Podpredsedovia: Pavol Michalík, Roman Laco, Viktor Kiss

Zimnému zasadaniu Rady predsedov ZO OZP v SR dominovali vo¾by èlenov vedenia
Bratislava (on) – Na novembrový kongres OZP v SR nadväzovalo zimné zasadanie Rady predsedov základných
organizácií OZP v SR, ktoré sa uskutoènilo v dòoch 4. a 5.
decembra 2014 už skoro tradiène v rekreaènom zariadení
MV SR Smrekovec na Donovaloch.
Toto zimné zasadanie rady
urèite dostane prívlastok historické, pretože sa na òom takmer po
štvrstoroèí uskutoènila tajná vo¾ba nového predsedu OZP v SR.
Miroslav Litva už dávnejšie oznámil, že kandidova nebude a
vo¾bami sa menila aj zostava
troch podpredsedov, keïže Ladislav Graèík tiež na post podpredsedu nekandidoval, po 37 rokoch
v policajných službách odchádza
do penzie.
V atmosfére volieb
V úvode rokovania èlenovia
schválili program zasadania zimnej rady a volebný poriadok, odobrili aj návrh na zloženie volebnej
komisie, ktorá bola zároveò mandátovou, v zložení: Vitalij Džoga-

ník, Slavo Kulanga a Pavol Dorica. Ten sa stal aj predsedom komisie.
Miroslav Litva na úvod ospravedlnil neúèas pris¾úbeného prezidenta PZ gen. Tibora Gašpara,
úèas ministra vnútra bola v danej
chvíli neistá, a tak si èlenovia vypoèuli z úst predsedu aktuálne
informácie, prièom v urèenom èasovom rozpätí mohli ešte èlenovia
rady dopåòa kandidátov na post
predsedu a podpredsedov. Nijakí
však už nepribudli, volebný lístok
na post predsedu OZP v SR preto
obsahoval len dve mená už predtým známych kandidátov: terajších podpredsedov Mariána Magdoška a Pavla Michalíka. Obaja
sa èlenom v krátkosti predstavili,

resp. predostreli svoje motivácie.
Výsledok tajnej vo¾by: z aktuálne
prítomných 94 volièov poètom hlasov 69 post predsedu OZP v SR
získal Marián Magdoško, Pavol
Michalík dostal 24 hlasov. „Verím,
že svojou prácou presvedèím aj
tých ostatných, že ste si vybrali
dobrého predsedu,“ povedal M.
Magdoško a poïakoval za prejavenú dôveru.
V tajných vo¾bách podpredsedov OZP v SR mali èlenovia rady
na výber štyri mená: Pavol Michalík, Viktor Kiss, Roman Laco a
Štefan Džama, prièom mohli zakrúžkova maximálne tri. Všetci
štyria kandidáti takisto dostali
priestor na krátke vystúpenie pred
volièmi. Najúspešnejší v zápase o
pozíciu podpredsedu bol predseda bratislavskej krajskej rady Roman Laco, poèty ïalších hlasov
rozhodli aj o úspechu bývalého nitrianskeho predsedu krajskej rady
Viktora Kissa a aktuálneho podpredsedu OZP Pavla Michalíka.

Všetci zvolení funkcionári zaujmú
svoje pozície 1. januára 2015.
Možnosť pripomienkovať
Takpovediac na etapy si teda
plénum vypoèulo z úst Miroslava
Litvu aktuálne informácie. Priblížil
priebeh optimalizácie štruktúr
centier podpory a platového vyrovnania, prièom spomenul aj
anomálie, ktoré vznikajú, keï napríklad èasti zamestnancov síce
zvýšili plat do príslušnej tarifnej
triedy, ale o túto sumu im znížili
osobný príplatok, „èo sa nám nezdá logické, nevieme to pochopi
a bude to predmetom diskusie,“
poznamenal M. Litva. Bližšie sa
zmienil aj o hodnotiacom systéme, kde už beží vnútrorezortné
pripomienkové konanie a aj odborári majú možnos svojimi návrhmi
napomôc odstráni nedostatky.
M. Litva opätovne zdôraznil, že
osobitný úèet ministerstva vnútra
je vo ve¾mi dobrej kondícii, napriek tomu stále putujú po republike rôzne fámy bez reálneho zá-

Myšlienka mesiaca: Najväčšia chyba, ktorú v živote môžete urobiť, je mať stále strach, že nejakú urobíte.

kladu. Aj v záujme aktuálneho
preh¾adu o dianí v prípravách
zmien všeobecného dôchodkového poistného systému OZP v SR
požiadal KOZ SR o nomináciu
Pavla Michalíka do príslušnej pracovnej skupiny.
Vyrovnaný rozpočet
Podpredseda Ladislav Graèík
predstavil èlenom rady návrh rozpoètu OZP v SR na rok 2015 a po
diskusii k niektorým položkám ho
plénum ako vyrovnaný hlasovaním odobrilo.
L. Graèík predsedov požiadal o
disciplínu a dôkladné plnenie si
povinností pri vèasnom zasielaní
všetkých potrebných dokladov,
štatistík a evidencií ku koncu roka
i v ïalších termínoch. Konštatoval, že disciplína zasielania podkladov sa z roka na rok lepší, ale
stále nie je stopercentná, nájdu sa
ešte organizácie, ktoré je nutné
urgova. A pohrozil, že ak to bude
nutné, mená hriešnikov sa ocitnú
(Pokračovanie na strane 3)

Elbert Hubbard, americký spisovateľ a filozof
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Len spoloène sme silní
(Pokraèovanie zo strany 1)

seda predstavenstva Ing. Jozef
Adamkov a riaditeľka odboru alternatívnych distribučných sietí
Mgr. Ingrid Poláková.
Sčítanie ukázalo, že mandátové lístky si prevzalo 133 delegátov
z celkového počtu 148, čo predstavuje účasť 89,9 %. Na kongrese bolo 97 delegátov a 36 delegátiek.
Kongres schválil rokovací poriadok i návrh programu kongresu
a zvolil pracovné orgány kongresu. V pracovnom predsedníctve
boli – ako predsedajúci a zároveò
moderátor celého kongresu – Marián Magdoško s èlenmi Miroslavom Litvom, Dušanom Snahnièanom, Jozefom Pazúrom, Andrejom Ufnárom, ¼ubomírom Faltínom a Jánom Šefèíkom. Do návrhovej komisie boli vybratí: v úlohe predsedu Pavol Michalík, èlenovia Martin Ujlaky, Vitalij Džoganík, Dušan Harvát a ¼udmila Ptáková. Za stôl, urèený mandátovej
komisii zasadol ako predseda komisie Ladislav Graèík s èlenmi:
Mária Molnárová, Roman Laco,
Viktor Kiss, Robert Galbavý a Pavol Èeròan. Delegáti odobrili aj
overovateľov Eriku Sečányovú a
Daniela Čukalovského, ako aj zapisovateľku Alexandru Mockovú.
Filmový dokument zaujal
Priebeh uplynulých piatich rokov delegátom pripomenul filmový dokument, ktorý bol dielom za-

nietenej práce Mariána Magdoška
v úlohe scenáristu i režiséra.
Potom už prišli na rad vystúpenia zahranièných i našich hostí,
ktorým sa prispôsobil aj èasový
harmonogram kongresu, keïže
napr. ani organizátori kongresu do
poslednej chvíle nevedeli, èi a kedy medzi nich zavíta aj predseda
vlády SR Robert Fico. Ve¾mi nabitý pracovný program mal aj minister vnútra SR Robert Kaliòák, a
tak vlastne vo štvrtok veèer minister prišiel na kongres, keï sa
už premiér s úèastníkmi rozlúèil. V
piatok dopoludnia zasa zaèal svoje vystúpenie náš policajný prezident, vzápätí však znova prišiel
minister vnútra, ktorý pre èasovú
zaneprázdnenos poprosil policajného prezidenta o „prepustenie poradia“ za reèníckym pultom.
Hocako, delegáti takýto záujem hostí o vystúpenia vítali a zakaždým ocenili ve¾kým potleskom.
Vysoko ocenili najmä neformálny,
priate¾ský a bezprostredný tón
vystúpení, úprimnos i uznanie
policajnej práci. Väèšina reèníkov
ani nepoužila vopred písomne pripravené vystúpenia, vonkoncom
nie zdvorilostne a pritom fundovane hovorili k problémom, ktoré policajtov i obèianskych zamestnancov bezpeènostného úseku najviac ažia. Premiér, minister vnútra i policajný prezident pritom v
niektorých èastiach rozprávali
ve¾mi otvorene – predpokladajúc,

že sa ich slová nedostanú do nepovolaných uší. V podobnom duchu sa tradiène niesli i slová predsedu OZP v SR Miroslava Litvu.
Ocenenia aj zo zahranièia
Delegáti poètom neve¾kého odborového zväzu, èlena KOZ SR,

Mercatorisa i Milana Štepánka.
(Všetky vystúpenia nájdete v tomto rozšírenom èísle POLÍCIE –
pozn. red.) Reèníci vysoko ocenili
prácu Odborového zväzu polície v
SR v uplynulom období pri ochrane práv zamestnancov, osobitne

Predsednícky stôl piatok dopoludnia: (zľava) R. Mercatoris, J. Kollár, M.Litva, T. Gašpar, M. Magdoško
si tak na kongrese v priebehu
dvoch dní vypoèuli naozaj reprezentatívnu zostavu reèníkov z radov hostí – vystúpenia predsedu
vlády Roberta Fica, ministra vnútra Roberta Kaliòáka, prezidenta
PZ Tibora Gašpara i prezidenta
KOZ SR Jozefa Kollára, ako aj
vystúpenia
všetkých
zahranièných úèastníkov: Hermanna
Lutza, Heinza Kiefera, Rogera

konštruktívny prístup v styku so
služobným vedením a úsilie o
spoloèné h¾adanie východísk a
konkrétnych návrhov riešení pri
riešení problémov – s nezastupite¾ným osobným vkladom dlhoroèného a dosia¾ jediného predsedu OZP v SR Miroslava Litvu.
Zväz aj oceòoval
Záver prvého dòa konania kongresu mal spoloèenský charakter.

Na základe návrhov z èlenskej základne predstúpili pred delegátov
èlenovia, ktorí si z rúk predsedu
prevzali plakety a medaily ako
uznanie ich dlhoroènej práce.
(Zoznam ocenených takisto prinášame – pozn. red.) Po slávnostnej
veèeri úèastníci zotrvali v priate¾ských diskusiách ešte dlhé hodiny.
Ve¾ký posun
V piatok ráno kongres pokraèoval vystúpeniami prezidenta PZ
Tibora Gašpara i ministra vnútra
Roberta Kaliòáka, s motivujúcou
správou o èinnosti predstúpil pred
delegátov predseda Miroslav Litva. Prácu revízorov úètov a bilanciu výsledkov i poznatkov
zhrnula Eva Mihalíková. Delegáti
sa potom zaoberali novelou Stanov OZP v SR, s malým doplnkom schválili nové znenie Stanov a odobrili aj program zväzu
po VI. kongrese na obdobie rokov
2014–2019, (oba dokumenty sú
na vnútornej i vonkajšej webovej
stránke OZP–pozn. red., program
nájdete aj v tomto èísle). Následne prijali aj uznesenie z rokovania
kongresu a po hrejivých slovách
na rozlúèku predseda OZP v SR
Miroslav Litva s poïakovaním
všetkým delegátom i ostatným aktérom VI. riadny kongres OZP v
SR ukonèil.
Spracoval Peter Ondera
Snímky Vladimír Benko a autor

Úvodné slovo predsedu OZP v SR Miroslava Litvu vo štvrtok veèer
Vážení hostia, dámy a páni!
Kongres je príležitosou na bilancovanie výsledkov, zamyslenie
sa nad prejdenou cestou, ale aj
na vytýèenie nových cie¾ov na
ïalšie obdobie.
Odborový zväz polície od svojho vzniku v januári 1990 mal jasný cie¾ – ochrana právnych a sociálnych istôt policajtov. Na rozdiel od zamestnancov v iných
podnikoch a inštitúciách sme nemali žiadne odborárske skúsenosti, ale „preèo odbory“ nám bolo od zaèiatku jasné – úlohou odborov je zastupovanie záujmov
zamestnancov a práva odborov
sú garantované zákonmi a medzinárodnými dohovormi. A to najdôležitejšie: odbory sme považovali
za záruku demokratického vývoja
v polícii. To, èo nás prekvapilo, bola snaha èasti nového politického
spektra po revolúcii zakáza odbory. Tu sme mali jedinú šancu
nájs pomoc v zahranièí. Našli
sme ju ve¾mi rýchlo a už 21. 3.
1990 sa uskutoènilo rokovanie
našej delegácie s nemeckým odborovým zväzom GdP v Hildene.
Vtedy sme sa prvýkrát stretli s
Hermanom Lutzom, vtedajším
prezidentom GdP a zároveò prezidentom UISP. Stretnutie bolo
pre nás ve¾mi významné, pomohlo nám zorientova sa a vytvorilo
nám priestor uèi sa od kolegov,
ktorých nikto nemohol spochybòova, ani pochybova o demokratickom usporiadaní krajiny.
Našou snahou bolo sta sa súèasou medzinárodného spoloèenstva odborových zväzov polí-

cie a tak zabráni akýmko¾vek pokusom o spochybòovanie OZP a
opodstatnenosti jeho existencie v
polícii.
A že takýchto pokusov bolo
dos, najmä keï odbory hovorili aj
veci nepríjemné, o tom netreba
pochybova. Po splnení všetkých
podmienok sme sa v septembri
1992 na kongrese UISP v Grana-

M. Litva
de stali èlenmi UISP ako prví z
postkomunistických krajín. UISP
prešiel po integrácii s anglickou
federáciou zmenou názvu na EUROCOP. Život nám v roku 2005
potvrdil správnos našej cesty,
keï po protestnom zhromaždení
25. októbra a následných krokoch
ministra vnútra pána Palka nás pri
následnom protestnom zhromaždení podporili aj zástupcovia
policajných odborov z 25 krajín
pod vedením vtedajšieho prezidenta EuroCOP–u pána Heinza
Kiefera, ktorý je takisto dnešným
našim hosom.
Úlohy, ktoré nám prinieslo
obdobie od V. zjazdu do súèasnosti, boli mimoriadne nároèné a

boli skúškou schopností rieši úlohy v tlaku vyvolanom nedostatkom financií v dôsledku krízy,
ale aj v dôsledku dopadov opatrení v oblasti znižovania schodku v
štátnom rozpoète. Najnároènejšou z nich asi bola otázka stabilizácie osobitného systému sociálneho zabezpeèenia. Stála nás
ve¾a síl, mala dopad aj na èlenskú
základòu, priniesla konflikty s
asociáciou policajných vyslúžilcov
a zväzom profesionálnych vojakov, ale nakoniec sa podarilo aj
vïaka dobrej a aktívnej spolupráci s vedením MV SR nájs riešenie, ktoré stabilizovalo systém a
tentokrát verím, že natrvalo.
Ïalším nepríjemným problémom, s ktorým sme sa stretli, bolo krátenie objemu mzdových prostriedkov o 5,8 % v rozpoète na
rok 2011, èo znamenalo dopady, s
ktorými sme zápasili aj v ïalších
rokoch. OZP dokázalo dopady na
mzdy minimalizova iba za cenu
dohody s vedením MV SR a krytie
neobsadením vo¾ných pracovných miest. Dopady tohto opatrenia z èasti pociujeme dodnes cez
výšku priemernej mzdy.
Problémy, ktorý nás roky trápi,
sú mzdy obèianskych pracovníkov. Tu sme však iba malé kolieèko v stroji, nako¾ko ide o zamestnancov v štátnej a verejnej
službe. Vyjednávacie kompetencie sú totiž na úrovni KOZ.
Snažíme sa tlaèi na vyjednávanie
a zmenu prístupu zo strany KOZ
aj vlády SR. Nepovažujeme za
správny postup, že vyjednávanie
zaèína až po skonèení prípravy

štátneho rozpoètu. Mzdy a najmä
dlhodobá stratégia vyrovnávania,
respektíve doahovanie mzdovej
úrovne na úroveò priemeru EÚ by
mal by spoloèný problém vlády a
odborov, a nie iba nadstavbou
prípravy štátneho rozpoètu.
Ïalšou skúškou bola príprava
a realizácia projektu ESO. Myšlienka je logická a výsledkom by
mala by zvýšená kvalita služieb
pre obèana, avšak boli by sme neradi, keby bol dôsledkom znížený
štandard servisu pre útvary PZ a
prenos èasti administratívnej záaže na policajtov. Rovnako ve¾mi
dlhá bola doba prípravy na vyrovnanie záaže a platových tried
zamestnancov. Na druhej strane v
oblasti servisu sa v prospech pristupujúcich organizácií pri presunoch stratilo dos zamestnancov,
respektíve finanèných zdrojov, z
ktorých boli servisné èinnosti zabezpeèované u pristupujúcich
organizácií. Takisto je ažko pochopi postup, že sme zrušili 8
rozpoètových organizácii KR PZ a
prijali sme školstvo s 10 000 zamestnancami a ponechali sme ich
fungova v 330 rozpoètových

organizáciách. Nemenší problém
predstavuje nerealizovaná II. etapa platovej reformy (I. etapa v roku 2008), ktorá spôsobuje nezáujem policajtov o kariérny postup.
Pod¾a nás je potrebné tieto problémy vyrieši v rámci pripravovanej novely, respektíve nového zákona o štátnej službe policajtov.
To, èo je ale potrebné poveda
pri dnešnom našom stretnutí, že
som ve¾mi rád, že sme sa dnes
stretli s našimi hosami, že prijali
pozvanie na náš kongres. Je to
pre nás ve¾mi dobrý prís¾ub pre
riešenie problémov, ktoré boli naèrtnuté, ale aj tých, ktoré nás ešte
prekvapia v nasledujúcom èase.
Verím, že úèas našich hostí je
odrazom našej doterajšej dobrej
spolupráce a vzájomnej snahy
h¾ada spoloèné najlepšie riešenia, lebo aj problémy sú spoloèné.
Aj tu platí: „Len spoloène sme
silní!“
Ïakujem za pozornos a verím,
že zvyšok dnešného veèera ešte
strávime v diskusii pri riešení vecí,
ktoré Vás, aj nás trápia a že aj
dnešný veèer prinesie spoloèné
východiská pre ïalšiu spoluprácu.

Skvelá správa pre vaše nové bývanie. Fixný
úrok len 1,99 % ročne na 5 rokov, nízke mesačné splátky a garancia úrokov a splátok až
na 25 rokov
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Zimnému zasadaniu Rady predsedov ZO OZP v SR dominovali vo¾by èlenov vedenia
(Pokraèovanie zo strany 1)

aj v novinách, predsedovia budú
pod tlakom aj hrozbou sankcie:
krajské rady nedostanú z centrály
dotácie, kým si základné organizácie nesplnia povinnos aktualizácie èlenskej základne.
V rámci rôzneho si èlenovia vypoèuli z úst predsedu informáciu o
protestnej akcii fínskych policajtov
dòa 18. novembra, ktorú podporila aj dvojèlenná slovenská delegácia v zložení M. Magdoško a M.
Ilkovièová. Fíni protestujú proti zámeru vlády ïalej zníži poèet policajtov, ktorí sú už teraz v pomere
poètu obyvate¾ov k poètu policajtov ve¾mi úsporní. Sú v tomto
ukazovateli vysoko nad priemerom EÚ, a teda aj nad naším reálom… Predseda informoval, že túto tému mieni nanies aj v riadiacom výbore EuroCOP–u, aby sa
zodpovedne zanalyzovali poèty
policajtov k poètu obyvate¾ov v
rámci krajín EÚ.
Nedávny VI. kongres OZP v
SR pod¾a jeho slov zožal úspech,
získal kladné hodnotenia od domácich, ale aj od zahranièných
hostí na pôde EuroCOP–u. Plánovaný rozpoèet kongresu sa podarilo dodrža, celkovo teda kongres, jeho priebeh a prijaté závery
možno hodnoti ve¾mi kladne.
Naozaj rôzne
V bode Rôzne bola najrozvinutejšia diskusia o formách, ako

zvýši pracovný výkon, prípadne
èi je úèelné zriec sa niektorých
benefitov alebo ich èastí, aby sa
dosiahli ciele, ktoré predostrel minister už na kongrese. Diskutéri si
s vedením vyjasòovali aj to, kto

definitívnom stanovisku vlády ïalej nepovoli tlaku odborárov. „Tie
výsledky nás netešia,“ skonštatoval Magdoško, „oèakávania boli
ove¾a vyššie.“ Z nevýrobných zväzov vyslovil nahlas nespokojnos

Volebná komisia počíta hlasy. Chvíle napätia...
má plati náklady spojené so školeniami o ochrane osobných údajov.
Marián Magdoško priblížil plénu výsledky a dôsledky kolektívneho vyjednávania vyšších kolektívnych zmlúv pre verejnú a
štátnu službu. V médiách už 24.
novembra prebehla informácia o

Nové vedenie OZP v SR
Predseda OZP v SR plk. Mgr. Marián Magdoško sa narodil
19.8. 1962 v Bardejove, od roku 1982 je príslušník
PZ, prešiel viacerými funkciami na úrovni OO PZ
a OR PZ. Absolvoval Akadémiu PZ, patrí medzi
zakladajúcich èlenov OZP na východnom Slovensku. V roku 1991 bol zvolený za èlena predsedníctva OZP v SR, od roku 1992 nepretržite je podpredsedom OZP v SR. V EuroCOP–e zastupuje
náš Odborový zväz polície v SR, je èlenom výboru EuroCOP–u. Je ženatý, má dve deti.
Podpredseda OZP v SR plk. Ing. Pavol Michalík sa narodil 6.
mája 1959 vo Ve¾kom Rovnom, okr. Bytèa. Od roku 1980 do 1991 pôsobil v Drevoindustrii Žilina.
Dia¾kovo vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v
Bratislave. V roku 1991 sa stal príslušníkom PZ,
prešiel rôznymi funkciami ako vyšetrovate¾ ekonomickej trestnej èinnosti. Od 1. januára 2012 je
uvo¾neným podpredsedom OZP v SR. Ako odborár pôsobil v žilinskej základnej organizácii OZP,
neskôr sa stal predsedom žilinskej krajskej rady.
Je ženatý, má tri dcéry.
Podpredseda OZP v SR mjr. Mgr. Viktor Kiss Kiss sa narodil 8.
7. 1972 v Nových Zámkoch, v roku 1992 ukončil
SOŠ PZ v Pezinku, odvtedy prešiel viacerými
funkciami v rámci OR PZ Nové Zámky. V roku
2007 ukončil magisterské štúdium na Akadémii
PZ. V rokoch 2011 až 2013 pôsobil na inšpekcii, v
súčasnosti pôsobí na kriminálnej polícii OR PZ
Nové Zámky. Je ženatý, má dve deti.
Do OZP vstúpil v roku 1996 v Bratislave, v marci 2007 bol spoluzakladateľ ZO v Nových Zámkoch, pôsobil ako hospodár a člen výboru ZO. Od marca 2008 do decembra 2011 bol predsedom krajskej rady v Nitre, v súčasnosti je hospodár a člen výboru
ZO OZP v Nových Zámkoch.
Podpredseda OZP v SR mjr. Mgr. Roman Laco sa narodil 18.
apríla 1972 v Šali. Absolvoval gymnázium a následne Akadémiu PZ v rokoch 1997-2002. Začínal
pri Československých štátnych dráhach, od 1. 12.
1992 pôsobil na rôznych funkciách v Železničnej
polícii. Po zlúčení Železničnej polície s PZ pôsobí
na rôznych funkciách ako vyšetrovateľ OR PZ
Bratislava IV.
Odborársky bol činný v rámci Železničnej polície v rezorte dopravy, od 1. 4. 2011 je členom ZO pri Bratislava IV.,
teraz vo funkcii podpredsedu, od 1. mája 2011 je predseda Krajskej
rady pri KR PZ Bratislava. Je ženatý, má 2 deti.

len OZP, školstvo a èiastoène
justícia, väèšina zväzov avizovala, že nie sú v stave organizova
nátlakové akcie. Aj v rámci SLOVES–u, ktorý má okolo 600 základných organizácií, prejavilo
ochotu na verejný odpor len tridsa z nich. „Bohužia¾, stav je taký
aký je, výsledok kolektívneho vyjednávania bol úmerný sile slovenských odborov,“ zhrnul M.
Magdoško. Aký teda je? Pre rok
2015 budú ma pedagogickí zamestnanci stredných, základných

a materských škôl valorizáciu 5
percent, ostatní zamestnanci štátu – vrátane ozbrojených zložiek –
iba 1,5 percenta, ale od 1. júla
2015 im štát pridá ïalšie percento, dovedna teda 2,5 percenta v
druhom polroku, celoroèný
priemer 2 %. Pôvodný
vládny návrh bol pä percent pre školstvo a jedno
percento pre ostatných.
Podpredseda Magdoško ešte uviedol, že nepriechodný bol aj návrh
ZMOS–u na 2,5 percenta
pre všetkých. Vláda nesúhlasila, pritom školstvo
má už tretí rok po sebe prírastok 5–percentnej valorizácie. „Táto situácia nás
neteší a nemôžeme by s
òou spokojní,“ uzatvoril
Magdoško.
Pri vyjednávaní vo vnútri rezortu je situácia obdobná, zamestnávate¾ súhlasil s ponechaním všetkých doterajších benefitov,
ale so zdôvodnením nedostatku peòazí ostáva otvorená valorizácia a hodnota gastrolístkov,
kde odbory takisto žiadali navýšenie.
V rôznom èlenovia prebrali ešte viacero problémov, ktorým sa z
priestorových dôvodov v tomto
èísle nemôžeme venova, ale k
niektorým otvoreným témam sa
vrátime v januárovom èísle. Ve¾mi
zaujímavé bolo napríklad neplánované vystúpenie predsedu Nezávislého odborového svazu Policie ÈR Milana Štepánka, ktorý pri-

šiel na Donovaly aj s podpredsedom Petrom Tomekom potrias rukou odchádzajúcemu predsedovi
Miroslavovi Litvovi, ale na požiadanie vystúpil aj s prednáškou o
tom, ako, akými formami ich zväz
rozširuje èlenskú základòu, využívajúc pritom najmä širokú škálu
rôznych štedrých benefitov. Jeho
rozprávanie oznaèila väèšina poslucháèov za ve¾mi podnetné a k
námetom sa vráti aj redakcia.
Samozrejme, èlenovia rady
ve¾mi uvítali, keï medzi nich na
Donovaly „cestou zo Zlatých Moraviec“ znova prišiel minister vnútra SR Robert Kaliòák spolu s generálnym riadite¾om sekcie personálnych a sociálnych èinností MV
SR Ondrejom Varaèkom. Minister
odovzdal Ladislavovi Graèíkovi
rezortnú medailu za roky služby v
PZ a s ve¾kým uznaním poïakoval aj Miroslavovi Litvovi za roky
spolupráce. Obaja lúèiaci sa funkcionári viackrát zožali ve¾ký,
úprimný potlesk pléna. Novozvoleným funkcionárom minister
vnútra poprial mnoho úspechov a
èlenom rady v príhovore neformálne priblížil hlavné úlohy rezortu v nadchádzajúcom období.
(Bližšie v samostatnom materiáli
– pozn. red.) Predsedovia osobitne ocenili fakt, že minister si
utvoril dostatoèný èasový priestor
aj na poèetné otázky z pléna.
V závere rokovania rady èlenovia ešte pripomienkovali navrhnutý program zasadaní rady predsedov v roku 2015, schválené termíny publikujeme.
Zaznamenal Peter Ondera

Minister vnútra SR Robert Kaliòák na rade predsedov k programu rekonštrukcií policajných objektov:

Pôjde sa od najhorších, budova ministerstva až na koniec…
Minister vnútra na úvod skonštatoval, že sa v polícii podarilo
stabilizova zásobovanie výstrojnými súèiastkami i iným tovarom,
uskutoènila sa masívna obmena
vozového parku i poèítaèovej
techniky, zrekonštruovala sa èas
sociálnych zariadení a najmä
vïaka úsporám, dosiahnutým v
programe ESO, bolo možné vyplati aj nejaké odmeny. Možnosti
na zlepšenie ocenenia práce sa
èrtajú aj pre budúci rok, najnižším
príjmovým skupinám obèianskych
zamestnancov pomôžu aj odvodové ú¾avy. Budúci rok by rezort
chcel spusti rekonštrukcie väèšieho poètu policajných objektov,
nielen OO PZ, ale aj objektov OR
PZ a ïalších pracovísk polície.
„Pôjde sa od najhorších, budova
ministerstva pôjde až posledná,
pod¾a toho budete vidie, èi všetko
ostatné je už zrekonštruované
alebo nie,“ poznamenal s úsmevom. V Bratislave budú medzi prvými objekty OR PZ Bratislava I z

Termíny zasadaní Rady
predsedov ZO OZP
v SR v roku 2015
19. a 20. marca 2015
18. a 19. júna 2015
17. a 18. septembra 2015
10. a 11. decembra 2015

rozpoètu rezortu, minister však
zdôraznil úsilie o maximálne využitie eurofondov všade tam, kde
to bude èo len trochu možné.
Cie¾om je dosiahnu pracovné
podmienky na európskej úrovni,
meni sa budú aj interiéry. Rezort
ráta s využitím eurofondov napr.
pri obnove energetického hospodárstva v objektoch èi pri ich zateplení. Pod¾a slov ministra pôjde
o rekonštrukciu cca 250 objektov
v rokoch 2015 a 2016.
Z ïalších ve¾kých plánov minister spomenul kúpu nových rovnošiat z kvalitnejších, i keï drahších materiálov. ¼ahšia údržba
rovnošiat a ich trvanlivos má zvýšené náklady vykompenzova.
Rezort plánuje obmenu ¾ahších i
väèších terénnych vozidiel na východnú hranicu a do horských oblastí, pribudnú majú aj mikrobusy.
Z h¾adiska odmeòovania minister pripomenul iniciatívu parlamentu, vïaka ktorej rezort vnútra
ako jediný získal 15 miliónov eur
na posilnenie policajnej èinnosti.
Prostriedky je možné využi viacerými spôsobmi, všetky sú však
podmienené vyšším objemom odvedenej práce, nie sú to odmeny.
Minister pripomenul dialóg na
kongrese, kde túto tému otvoril a
oèakáva od odborárov použite¾né
motivaèné návrhy, keïže cesta
zvyšovania tarifných platov je
prakticky nepriechodná. Rezort
môže nabra aj nových policajtov,

reálny výkon sa však s nimi nedá
dosiahnu v krátkom èase. Robert
Kaliòák poukázal na rezervy vo
využívaní pracovného fondu, keï
ani relatívne poèetné obvodné oddelenie nie je schopné postavi do
služby èo len dve hliadky, pretože
má ve¾a ¾udí na OÈR, PN a pracovných rehabilitáciach. Minister
pripomenul, že vo využití policajtov sme na tom horšie, ako napríklad Rakúsko, ktoré má priaznivejší pomer poètu obyvate¾stva k
poètu policajtov (4,5 : 6,5) pri menej priaznivých podmienkach,
máme kratší pracovný èas a viac
výhod ako rakúski policajti. „Najmä mladí nechcú iné, len peniaze,
ale nemôžeme to da ako odmenu, ale za nieèo,“ zdôraznil.
Minister odpovedal na viaceré
otázky z pléna, jedna z prvých
smerovala k nákupu krátkych
zbraní. Náš rezortný šéf potvrdil,
že súaž bude èoskoro spustená,
má ís o nákup dvoch druhov
pištolí – pre špecializované jednotky a pre ostatných policajtov,
prièom by rezort okrem ceny
chcel výberom zoh¾adni aj možnos utvorenia nových pracovných miest pri výrobe zbraní –
možno aj po dohode s ministerstvom obrany. Mnister tiež potvrdil, že policajt bude ma možnos kúpi si pišto¾ na strelivo 9
mm Luger aj cez tzv. vaucher.
Spracoval– on–

4

DECEMBER 2014

Z vystúpení hostí na VI.riadnom kongrese OZP v SR
Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico:

„Vláda má naozaj záujem na skvalitòovanie podmienok pre prácu polície“
V

láda má naozaj záujem na
skvalitòovanie podmienok
pre prácu polície, tak po línii legislatívy, tak aj oblasti MTZ a spoloèenského ocenenia práce policajtov, uviedol premiér. „Patrím
medzi politikov, ktorí pozerajú na
svet reálnymi okuliarmi a èasto
som bol kritizovaný napr. za to, že
som išiel do Moldavy nad Bodvou,
keï polícia bola v pomerne ažkej
situácii, bola pod obrovským tlakom. Ale veï vy ste – teraz nehovorím o odborároch, ale o policajtoch, ktorých zastupujete – vy
ste tu na to, aby ste robili svoju
prácu, aby ste v súlade so zákonom, postupmi, ktorú sú predpokladané legislatívou, zabezpeèovali v tejto krajine elementárny poriadok, nie že požiadavkami politickými, ale požiadavkami zákonnými. Preto aj pri takých zákrokoch, ako boli v Moldave, ale to je
jedno, všade tam, kde budete postupova v súlade so zákonom, ak
aj použijete prostriedky, ktoré
umožòuje zákon, budete ma plnú
podporu nielen zo strany ministra
vnútra, ale budete ma aj moju
plnú podporu, my si vás nepotopíme, ak budete postupova v súlade so zákonom. Som presvedèený o tom, nevyhnutnou podmienkou spoloèenského napredovania
je vytvorenie bezpeènosti pre

obèanov v práci aj v súkromí. V
tomto má polícia jednoducho nenahradite¾né,
nezastupite¾né
miesto. Ale len kvalitne vzdelaný,
dobre vybavený a aj morálne èistý policajt so zodpovedajúcimi
podmienkami pre zabezpeèenie
primeranej životnej úrovne rodiny
je zárukou kvalitnej práce polície.
Toto je smerovanie, ktorým sa
snažíme rozvíja podmienky pre
políciu. Nie všetko, samozrejme,

bitne ministra vnútra zlepši
odmeòovanie policajtov.
„Keï som už pri ministrovi,
chcem poveda, že oceòujem jeho mimoriadnu iniciatívu, takých
ministrov nemám vo vláde ve¾a, je
to èlovek, ktorý má neuverite¾ný,
skutoène neuverite¾ný preh¾ad, jeden deò je na desiatich miestach,
a keï sedíme na vláde a je
chví¾ka k¾udu, buï sa pozerá na
nejaké nové vybavenie pre poli-

ide naraz. Základným predpokladom je výkonnos ekonomiky,“
zdôraznil predseda vlády a delegátom priblížil úsilie vlády a oso-

cajtov, autá, zbrane, zariadenia
pre hasièov, všetko to, èo patrí do
jeho rezortu. A som ve¾mi rád, že
s ním už druhé obdobie spolupra-

cujem. Sledoval som jeho ažké
presadzovanie krokov k stabilizácii vášho osobitného systému sociálneho zabezpeèenia a som mimoriadne spokojný s výsledkom,
ktorý v tomto smere dosiahol. Môžem vám s plnou vážnosou poveda, že neexistujú žiadne dôvody
pre zmenu tohto systému a vláda
ho garantuje tak ako je nastavený
a pripravený v spolupráci s odbormi, samozrejme policajtami a samotným ministrom,“ zdôraznil.
„Trápia ma podmienky odmeòovania obèianskych zamestnancov, v budúcom roku by sme sa
chceli podrobne venova týmto
otázkam, z h¾adiska stratégie celkového mzdového vývoja na Slovensku s cie¾om postupného dobehnutia priemeru Európskej
unie.“
Premiér sa ïalej venoval vládnej reforme ESO. „ESO – to je reforma, ktorá nemá obdobu. Vidím
tu ¾udí, ktorí majú na starosti reformu. Policajti, ktorí si robia svoju
prácu, vás ani nevnímajú. Chápem, že keby sme túto reformu
dali na širokú verejnú diskusiu,
tak ešte dodnes sedíme a diskutujeme, bolo treba nájs niekoho,
kto zavelí a povie – ide sa takto.
Zrušili sme komplet všeobecnú a
špecializovanú štátnu správu na
úrovni krajov, teraz dávame do-

hromady špecializovanú štátnu
správu na úrovni okresov. Nielenže je už pohromade, ale krok za
krokom predstavujeme verejnosti
silné okresné úrady ako najvýznamnejšieho
predstavite¾a
štátnej správy na miestnej úrovni,
ale predovšetkým sa pokúšame
spoloène skvalitnova služby pre
obèanov, ktoré poskytuje miestna
štátna správa. Sú to takzvané
kontaktné pracoviská, ktoré ste
nazvali familiárne KAMO. Sú to
neuverite¾né veci. Dnes èlovek
príde na vynovený okresný úrad,
stlaèí gombík, vypadne mu èíslo,
je tam 15 alebo 20 okienok, a vybaví si svoju agendu bez toho,
aby pobehoval po meste ako
bludný Holanïan. Klobúk dole civilnej èasti ministerstva vnútra za
reformu, ktorá nemá obdobu v
histórii Slovenskej republiky a verím, že cie¾, ktorý sme si postavili,
že dosiahneme úsporu v priebehu
troch – štyroch rokov na úrovni
700 miliónov eur, pevne verím, že
takto to bude, èísla sú zatia¾ ve¾mi
pozitívne.“
„Chcem vám zažela, aby ste v
príjemnej atmosfére absolvovali
kongres,“ poprial premiér a – vidiac slávnostne prestreté stoly –
salvu smiechu vyvolal otázkou,
kedy bude ïalší kongres…

Z vystúpenia ministra vnútra SR Roberta Kaliòáka:

„Bez odborov by sa ministerstvo vnútra nikam nedostalo“
Minister vnútra SR Robert Kaliòák prišiel medzi delegátov
VI. kongresu OZP v SR v prvý deò rokovania, teda vo
štvrtok veèer tesne po odchode predsedu vlády a hneï
s¾úbil, že príde aj na druhý deò a s¾ub splnil. Preto má jeho vystúpenie dve èasti. Minister hovoril vo¾ne, bez písomného podkladu.
V úvode minister zdôvodnil
svoje meškanie, ospravedlnil sa a
ocenil, že premiér urobil vo svojom èasovom harmonograme ma-

ximum, aby medzi delegátov kongresu mohol prís.
R. Kaliòák pripomenul, že je
ministrom – s krátkou prestávkou
– od roku 2006, a tak už môže vyhodnocova spoluprácu s odbormi. S dávkou humoru povedal, že
úloha ministra je èasto zvláštna,
lebo keï sú dobré výsledky, „tak
som za vás zlízol smotanu a za to
vám chcem poïakova. Príležitosti zlíznu smotanu mám ve¾mi
èasto, èoraz èastejšie mi chodia

na stôl pozitívne správy, ktoré historicky nikdy neboli.“ Spomenul
minuloroèné výsledky v dopravnej
nehodovosti, v tomto roku ocenil
prácu kriminálky, ktorej výsledky
sú „na zarámovanie do Guinnessovej knihy rekordov aj u krajov,
kde by to predtým neèakal, výrazne popracovali…“ Pochválil aj
výsledky poriadkovej polície,
niektoré kraje pod¾a jeho názoru
stále dosahujú svoj dobrý štandard, napríklad Banská Bystrica,
Trenèín èi Košice, ale prekvapila
aj Bratislava „nad rámec akýchkovek oèakávaní, že bude ma 38
percent objasnenos… to sú fakty,
ktorými sa môžeme chváli.“ „Pri
nepríjemných správach,“ podotkol, „môžem nastavi keï nie
hruï, tak aspoò chrbát, mnohé
akcie, ktoré sa pod¾a mòa podarili, mediálne sa zneužili, napr. Moldava. Je mojou úlohou, aby som
negatívne správy dal na svoju
zodpovednos,“ dodal. „Poïakovanie patrí odborovým funkcionárom a èlenom, toto ste ma vlastne
nauèili vy.“ Vyzdvihol najmä silné
putá spolupatriènosti, ktoré sa v
polícii utvárajú aj medzi rodinami,
„nikto z civilov to nepochopí, je to

pre mòa mimoriadny zážitok. Som
rád, že mám možnos by súèasou tohto tímu.“

rád, že sme priniesli ve¾mi životaschopné riešenie a nástupcovia
by nemali dôvod akýmkovek spô-

Minister sa ïalej vo svojom
prejave venoval podmienkam pre
policajnú prácu a vrátil sa k obdobiu formovania novely systému
sociálneho zabezpeèenia policajtov, najmä k protichodným
poh¾adom aktívnych policajtov a
výsluhových dôchodcov. „Nikdy
nepísali policajti, len výsluhoví dôchodcovia, že nedostali valorizáciu. Písal som im, že nemôže fungova, aby policajti s nevalorizovaným platom platili valorizované
dôchodky…“ Celkom opaèné názory mala verejnos, ktorej sa zasa nepáèil osobitný systém dôchodkového zabezpeèenia policajtov ako celok… „Som ve¾mi

sobom ho meni, pretože na to neexistuje príèina, potvrdilo to aj ministerstvo financií. Som rád, ako
ste na tom spolupracovali, ïakujem za obrovskú podporu odborov, že sa nám podarilo presvedèi
ostatných.“
V ïalšej èasti vystúpenia minister priblížil delegátom svoje
predstavy, ako ïalej pohnú s
platmi civilných zamestnancov,
„ktoré sú hrozivo malé“ a popísal
systém, ktorý zvolila vláda – presunom odvodov do èistej mzdy,
èo pomôže najmä ¾uïom s najnižšími príjmami vo verejnej a štátnej
službe. Potvrdil, že valorizácia nebude vysoká, „maximálne na

úrovni minulého roka“. „Tá druhá
vec je, že h¾adám priestor, aby
sme boli lepší.“ Priestor minister
vidí v úsporách, ktoré vzniknú najmä vïaka programu ESO. Podobne pri stagnujúcich platoch
policajtov: „Navrhnú jednoduché
zvýšenie platov policajtov môžem, ale viete, aká bude reakcia.
Máme nieko¾ko projektov, zajtra si
povieme viac. To isté platí aj o
ESE.“ Hovoril aj o problémoch,
ktoré v polícii ešte doprevádzajú
napríklad èinnos centier podpory
èi zavádzanie hodnotiaceho systému, má však názor, že tieto projekty bolo potrebné spusti, aj keï
s nedostatkami, ale preto, aby sa
pohli zmeny. Na margo hodnotiaceho systému poznamenal: „Museli sme to vyskúša, hoci nebol
ideálny, ale vyskúša to bolo treba. Celé snaženie je k tomu, že
raz nastane zmena. Minister je
len krátkou epizódou v živote policajta, každý zažije nieko¾ko ministrov, ale èo zavedieme, chceme, aby sa stalo pravidlom, aby
sa to stalo prirodzenou súèasou
nášho života. Máme ho tu a zaèína ži, dalšie roky už bude prirodzenou súèasou a nikto nebude ma dôvod ho meni. Tak je to
so všetkými zmenami, ktoré som
sa snažil presadi.“
Došlo aj na tému zásobovania
výstrojnými súèiastkami: „Teším
sa, že sa nám podarilo znova naplni sklady, dva roky dozadu ho(Pokračovanie na strane 5)
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Z vystúpení hostí na VI.riadnom kongrese OZP v SR
Prezident PZ gen. Tibor Gašpar: Chceme dosiahnu, aby väèšina bola spokojná

Problémov na riešenie je však ešte vrchovato
V úvode svojho vystúpenia
prezident vyjadril svoj postoj k odborom. Povedal, že síce nikdy ne-

bol èlenom odborov, ale keï si
bližšie pozrel na webstránke OZP,
aké priority a ciele si odborový
zväz kladie, skonštatoval, že sú to
veci, ,,ktoré sa ve¾mi prelínajú minimálne s mojím názorom.“ Uvítal
príležitos vystúpi na kongrese,
aby mohol rozpráva priamo s delegátmi a vyjadril presvedèenie,
že rovnako priamo sa jeho myšlienky a názory ,,dostanú dole“.
Policajný prezident sa sústredil
na dve témy: hodnotiaci systém a
organizaèné zmeny v polícii. Pripomenul, že sa dlhodobo usiluje o
maximálnu spravodlivos hodnotiaceho systému, ale tento proces
má svojich protivníkov, len èo ide
o peniaze. ,,Ak chceme dosiahnu, aby väèšina bola spokojná, najviac krièia neschopní
riadiaci pracovníci, ktorí neboli
schopní nastavi kritériá a neschopní policajti. Odkrýva sa zaèína to, že nie všade je to v poriadku s výkonom služby.“ Pripomenul, že systém ani v súèasnosti
nie je definitívny, v závislosti na
podmienkach sa bude vyvíja, meni, predpisy sa budú novelizova.
,,Osobne vás prosím, aby ste sa
aj vy zaangažovali do tohto procesu. Prijmem aj kritiku, ale prijmem
aj konštruktívne návrhy.“ Spomenul, že keï prezídium zriadilo
stránku na webe, kde mohli dáva
policajti svoje pripomienky a návrhy k hodnotiacemu systému,
,,chceli sme názory od 23–tisíc
policajtov, tak ich bolo pä alebo 6.
Až keï sme prišli k rozdeleniu odmien, v tom okamihu nastúpil problém…“
K plávajúcim štruktúram: ,,Za
posledné roky sa nám to naprieè
Slovenskom ve¾mi, ve¾mi rozplávalo, èo spôsobilo, že policajt na
východnom Slovensku má inú
platovú triedu a inak je odmeòovaný ako policajt v tom istom zaradení na západnom Slovensku.“
Spomenul ako príklad PMJ, kde
boli rozdielne tabu¾ky v každom
kraji pri tej istej funkcii, ,,dokonca
funkcionári na PMJ v jednotlivých
krajoch mali rozdielne triedy.“ Podobný chaos panoval pod¾a prezidenta aj na iných zložkách, ve¾ké
rozdiely sú v poskytovaných príplatkoch, napríklad za nerovnomernos, je to stále nedoriešená
téma, ktorou sa už dlho zaoberá
aj vedenie odborov, ale bez výsledku a spôsobuje to medzi
¾uïmi ve¾kú nespokojnos. Podobne je to s rizikovým príplatkom. Vážnym problémom je pod¾a

prezidenta aj súèasné nastavenie
deviatich platových tried ako
výsledok poslednej platovej reformy. ,,Je lepšia, ale ostalo strašne
ve¾a problémov, pomyselné schodíky kariérneho postupu sú po
piatu triedu, ostatné sú znivelizované. Ak má niekto v trojke vyšší
plat ako v šeske bez príplatkov,
sú také situácie a je ich ve¾a… Vyšetrovatelia sa za posledných pár
rokov dostali na okraj záujmu a
predbehli ich ¾udia so stredoškolským vzdelaním, ktorí majú
príplatky, lebo sa príplatkami
vykrývalo všelièo možné…“ Spomenul aj príplatok za zdraviu
škodlivé prostredie, ku ktorému
sa viaže aj dodatková dovolenka,
napríklad na kynológii, kde èas
policajtov príplatok má, iní zasa
nie. ,,Dodatková dovolenka je
ïalší problém k tomu. Nechcem
ani ja, aby sme siahali na istoty,
ale h¾adáme rezervy na zvýšenie
efektívnosti a chceme, aby to vyjadrovalo snahu o kariérny postup. Komu na OO PZ ponúkneme, aby išiel na vyšetrovanie, tak
sa smeje, lebo by išiel s platom
dole. Generálny prokurátor nieko¾kokrát kritizoval úsek prác policajtov v prípravnom konaní za
nekvalitu. Preèo je nekvalitná?
Pretože je nekvalitný systém
odmeòovania, žiadna stabilizácia,
na okraji záujmu…“ ,,Musíme si
postavi priority, keï otváram knihu, každý má problém, aj riadiace
príplatky na základných útvaroch
sú rozdielne. Ako to teraz vyrovna? Ak to otvoríte, tak sa ozvú
iné služby, každý má iné. V otvorenej pracovnej atmosfére každý
chce opravi deformácie z minulosti, ale na to by bolo treba ïalší
rozpoèet… Mám na stole typizáciu obvodných oddelení PZ v
dvoch variantoch, kde sa už navrhuje zjednotenie po celom Slovensku, a už sa niektorí ozývajú,
že chcú preklopi do vyššieho typu, lebo je tam vyšší riadiaci
príplatok…“ ,,Typizácia OO PZ
nemá ma význam pre spravodlivé riadiace príplatky, ale pre stabilitu štruktúr a pravidlá hry naprieè
Slovenskom, to isté typizácia pre
OR PZ,“ zdôraznil prezident a pripustil, že to vôbec nie je jednoduché.
Prezídium si dalo spracova
analýzu zaaženosti policajtov na
OO PZ pod¾a množstva rôznych
kritérií a vyšiel im index zaaženosti v rozpätí od 39 percent do
190 percent. ,,To je celé zle! Interval nemôže by taký ve¾ký, tu je
niekde zrada. Niekde vybavia pä,
niekde desa spisov, niekde vedia
postavi dve hliadky, inde nie. Máme 16 obvodných oddelení, ktoré
nie sú schopné stava ani jednu
hliadku… Neviem, akou cestou,
ale máme zle rozdelených policajtov naprieè celým Slovenskom,
živelné pride¾ovanie tabuliek,
niektoré kraje sú na tom relatívne
dobre, ale sú tu aj kraje, ktoré sú
poddimenzované, napríklad Trnava, Trenèín, Nitra, zèasti Bratislava. Kým niektoré kraje postavia
7–8 èiat PMJ, inde dve.“

Prezident zdôraznil, že optimalizácia policajných štruktúr na Slovensku je silná téma, keïže aj OO
PZ èasto vznikali živelne, pod
rôznymi tlakmi a keï je snaha
niektoré slabé oddelenie zruši,
hneï krièí samospráva… „Je ažké vysvetli, že je lepšie silné obvodné oddelenie, ako slabé
okresné riadite¾stvo PZ.“
,,To sú aktuálne problémy:
zrovnoprávnenie riadiacich štruktúr, typizácia OO PZ a OR PZ, kriminálna polícia: nerovnomernos.
Urobili sme poriadok v PMJ. Máme ambíciu s vaším predsedom,
cesta príplatkov pokrivila celú platovku, ak vyznávame princíp spravodlivosti a poriadok. Za seba a
vedenie chcem poïakova za
spoluprácu s odbormi. Vnímam ju

témam, ktoré traumatizujú policajtov, ako je napríklad nerovnomernos èi typizácia oddelení.
,,Uvítali by sme rýchlejšie, razantnejšie rozhodnutia, už sa prerokúvajú neuverite¾ne dlho,“ poznamenal.
Prezident PZ zhrnul: ,,Vieme,
èo zmeni a èo posunú, vychádza
to z poznania, je tu priestor na vylepšenie organizaèných štruktúr,
platových náležitostí, spravodlivosti v odmeòovaní, to všetko malo nejaký vývoj podmienený ekonomickými možnosami, ale aj
subjektívnymi vplyvmi,“ pripustil.
,,Boli tu obdobia rôzne, u nás je
móda robi každé tri roky reorganizácie a keï už útvary fungujú,
tak ich zase ideme reorganizova.
Zmeny, ktoré sme teraz realizovali

gen. Tibor Gašpar
ako nevyhnutnú. Ak sa nám nieèo
darí presadzova, tak je to vïaka
vám, pôsobíte dole v teréne.“
Prezident PZ sa poïakoval prítomným, osobitne predsedovi Litvovi, ,,s ktorým mám bezprostrednú spoluprácu.“ Vyjadril nádej, že
aj v budúcnosti bude spolupráca
pokraèova a že aj v budúcnosti
¾udia ocenia, že toto obdobie bolo
progresívne.
So svojím vstupom sa prihlásil
aj podpredseda Marián Magdoško a pripomenul, že aj na decembrovej rade predsedov bude
priestor na diskusiu ku k¾úèovým

alebo realizujeme, robíme s ambíciou dlhodobej udržate¾nosti, aby
sa nestalo, že ich urobíme unáhlene a nekvalitne.“
K hodnotiacemu systému: Prezident PZ potvrdil, že na zámere
hodnoti raz roène sa niè nezmenilo, tento model má by o. i. administratívne menej nároèný. Preto
sa pracuje aj na jeho elektronickej
podobe ako súèasti budúceho
elektronického personálneho spisu. ,,Ale ak chce riadiaci pracovník spravodlivo hodnoti, musí si k
tomu priebežne utvára podklady,“
zdôraznil a spomenul pár prípa-

dov, ako sa finanèné odmeòovanie odzrkadlilo na názoroch ¾udí,
ako si zaèali porovnáva výsledky
medzi oddeleniami i medzi službami, èi v regiónoch.
,,Nie je našou ambíciou, aby
sme my zvrchu do budúcna diktovali pravidlá hry. Nemyslím si, že
sa dá objektívne porovnáva
Stropkov s okresom v Bratislave.
Prišiel som s filozofiou, že kritériá
si majú nastavi priami nadriadení
a tu bol kameò úrazu, pretože
sme od nich chceli samostatnú
èinnos.“ Tak sa pod¾a jeho slov
niekde tvorili aj kritériá, ktoré nemali niè spoloèné s výkonom služby a jej efektívnosou. ,,Ak budeme hodnoti, ko¾ko má operatívec
informátorov, to ešte neznamená,
že bude jeho odha¾ovacia èinnos
na vyššej kvalitatívnej úrovni. Ide
mi o to, aby sme spoloène nastavili kritéria, aby vzišli zdola z praxe, aby sme si ich potom zjednotili, kde je to možné.“ Stretáva sa aj
s prípadmi, keï v jednom okrese
dve obvodné oddelenia používali
úplne rozlièné merate¾né kritériá.
,,Zámerom je využi hodnotenie aj pri iných zložkách platu,
viem si predstavi medziroèné
zmeny v osobnom príplatku – nie
celom, zdôrazòujem – ale s nejakou èiastkou si to viem predstavi,
prerozdeli príplatky na rok a po
roku si zasa povieme, kto je lepší
a kto horší. Malo by to by motivujúce, aj keby neboli prostriedky na
odmeny, aby sme mohli odmeni
takouto formou tých, ktorí sa snažia a dosahujú lepšie výsledky.
Platové náležitosti sú vždy citlivá
otázka, aby to bolo spravodlivé,
chcem zapoji vás, na najnižšej
úrovni, aby sa nestalo, že niekto
zaène argumentova, že to ste
nám vy nadiktovali z Bratislavy.
Považujem to za neukonèený proces, bude sa vyvíja aj po mojom
odchode.
„Darmo mi povie krajský riadite¾, že za týždeò spravil 30 akcií
dopravnobezpeènostných,
keï
výsledok je zlý. Nie je dôležitý po(Pokračovanie na strane 7)

„Bez odborov by sa ministerstvo vnútra nikam nedostalo“
(Pokraèovanie zo strany 4)

vorili, že to už nie je to isté, ale
všetci si pamätali rok 2010, keï
bolo všetko už plné, lebo v roku
2006 boli sklady prázdne, to isté
je teraz.“ Minister pripomenul významné, ve¾ké nákupy z oblasti
MTZ, ktoré sa zrealizovali za jeho
pôsobenia, teraz sú na rade zbrane.
Minister zdôraznil aj úlohu, akú
zohrali odbory aj v oblasti výstrojných súèiastok, lebo nedostatky v
tejto oblasti systematicky podrobovali verejnej kritike – aj s menami. „Bez odborov by sa ministerstvo vnútra nikam nedostalo. Bez
toho, aby ste nevytvárali tlak. Kritizovali ma aj niektorí vrcholní
predstavitelia rezortu, a pozerám
sa teraz na generálneho riadite¾a
Pintéra. Bez toho, aby neboli tie
skvelé PR èlánky v èasopise PO-

LÍCIA, by možno sám nenašiel takú motiváciu urobi veci rýchlejšie.
Je ve¾mi dôležité pre náš život, že
keï sa doèítam v POLÍCII, že je
problém, tak viem, že ho treba rieši, lebo v opaènom prípade sa o
tom doèítam aj nabudúce. Bez vytvárania tlaku by sme sa nikam
nedostali, páèi sa mi, že si (odborári–pozn.red.) nikdy nedávali
servítky pred ústa, stretnutia s
predsedom, to je spàška vecí, èo
treba rieši. Je to vaša zásluha,“
povedal R. Kaliòák. „Ak máme pocit, že sme sa za tie roky posunuli
dopredu, tak je to predovšetkým
vaša zásluha. Ja som v podstate
bol skôr nástroj na riešenie tých
vecí. Nie možno všetko sa podarilo, ale máme ešte nejaký èas pred
sebou.“
Z úloh, ktoré stoja pred rezortom, pán minister podèiarkol

nový zákon o štátnej službe. „Pre
mòa je najpodstatnejšia stabilizácia kádrov tak, aby sme úplne zamedzili politickému cyklu. Mám
predstavu, že nový zákon nám
urobí predpoklad pre absolútnu
stabilizáciu dôstojníckych hodností… výmena politická by mala
nastáva predovšetkým na úrovni
ministra, jeho štátnych tajomníkov
a najbližších spolupracovníkov, vo
zvyšku by polícia mala by naozaj
odborný útvar, ktorý by nemal by
závislý od toho, kto vyhrá vo¾by. K
tomu smeruje zákon, ktorý by
sme chceli budúci rok prija, to bude tým záverom tohto štvorroèného cyklu.“
V závere svojho vystúpenia minister vnútra poznamenal: „Som
ve¾mi rád, že tu bol premiér, v
spoloènej tímovej práci sa pohneme ïalej.“
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Jozef Kollár, prezident Konfederácie odborových zväzov SR
Z hostí som mal vystúpi ako posledný, asi preto, že to
najlepšie býva nakoniec… Ale požiadal som predsedajúceho najmä preto, že sa tu necítil ako hos, pretože OZP je
stabilnou súèasou KOZ a ja ako prezident KOZ som súèasou vášho odborového zväzu. Odovzdávam pozdrav v
mene predstavenstva KOZ a odborových zväzov, združených v KOZ.
Po zhliadnutí vèerajšieho filmu
som mal ve¾mi silný dojem, že sa
nemáte za èo hanbi, za posledné
obdobie ste urobili obrovský kus
práce, keï aj „vïaka“ rôznym reformám, ktoré neobišli ani políciu,
bol váš odborový zväz stabilný a
takto sa správa aj v rámci KOZ. O
chví¾u budú dva roky, èo som bol
zvolený za prezidenta KOZ. Môžem poveda, že OZP je jeden z
obrovsky stabilných prvkov konfederácie, ktorý neprináša do vašej
èinnosti chaos, ako sa to semtam
niektorých odborovým zväzom
podarí, ale prináša stabilitu, konštruktívne návrhy a spôsoby, ako
rieši tieto návrhy. Nie vždy sú
úplne vypoèutí, èo èloveka niekedy aj mrzí, ale stále h¾adáme cesty, ako zlepši postavenie zamestnancov, ako ich chráni a pomáha im pri ich èinnosti. Preto
dnes tu všetci svorne ïakovali
predsedovi, a to sa aj pri tejto
slávnostnej príležitosti musím poïakova aj podpredsedom Mariánovi Magdoškovi a Lacovi Graèíkovi, ktorí ve¾mi sympatickým spôsobom prichádzali s návrhmi. Nikdy nechceli spôsobi zlé rokovanie priamo na orgánoch, ale prichádzali s vopred prerokovanými
návrhmi s jasným cie¾om. Je to už
dávno, keï Marián vtrhol do mojej
kancelárie pred rokovaním predstavenstva konfederácie s takým
výrazom, že som sa až z¾akol, èo
sa stalo. Bolo to preto, lebo pri príprave princípov postoja KOZ k dôchodkovým systémom pracovná
skupina zabàdla do nieèoho, èo vy
už dávno máte vyriešené. Takže
našastie sa to udialo v dobrej
atmosfére a pokraèovali sme vo
svojej práci, ale bolo na òom vidie, ako ve¾mi mu na týchto veciach záleží. To je len kratuèký príklad, že tá spolupráca s OZP je
ve¾mi stabilná, dobrá a myslím si,
že to bude pokraèova aj do budúcna. Vašu prácu si každý váži.
Dnes pri rozhovore s pánom prezidentom zaznelo, že máloktoré
povolanie má takú zodpovednos,
ako polícia, že niekedy rozhoduje
o živote a smrti, a je to pravda.
Heslo Pomáha a chráni, èo je na
vozidlách polície, si zaèínajú ¾udia
váži viac a viac a je to cíti aj medzi obèanmi, že polícia získava
väèšiu dôveru a ja si myslím, že k
tomu prispieva hlavne OZP.
Váš kongres sa koná v období,
keï si pripomíname 25. výroèie
boja za slobodu a demokraciu.
Nie som si taký istý, èi sme si tú
slobodu vybojovali pre všetkých.
K slobode èlovek potrebuje aj finanèné zázemie. Je slobodný èlovek, ktorý žije a má príjem pod
hranicu chudoby? Je slobodný
èlovek, ktorý odpracuje osem hodín, chodí do práce a v èistom nezarobí ani to¾ko, èo bola stanove-

ná hranica chudoby Európskou
úniou? Asi ažko. Preto aj mottom
KOZ na rok 2014 bol vyhlásený
boj proti fenoménu pracujúcej

robil som v štátnej
službe aj vo výrobnom podniku,
viem
porovna
každú jednu prácu, viem, èo to
prináša a vo verejnej službe sú
úradníci, ktorých verejnos èasto
oznaèuje za ¾udí, èo niè nerobia a
berú za to ve¾ké peniaze, èo
absolútne nie je pravda. Minulý
rok sa podarilo dosiahnu 16 eur
pri kolektívnom pojednávaní. Po
štyroch rokoch to bol posun
dopredu o aspoò nieèo. Tento rok

Jozef Kollár
chudoby. Preto už vo februári
2014 sme vyšli s návrhom, aby
minimálna mzda pre rok 2015 bola stanovená vo výške 400 eur.
Môžem poveda, že som bol
oznaèovaný za demagóga a že aj
keï sme to prerokovali v predstavenstve, bol som oznaèený za
èloveka, ktorý sa pohybuje v iných
sférach a nedokážeme to urobi.
Ale po správnom dávkovaní a rokovaní s vládou sme dosiahli to,
že sa hovorí o istej hranici, ktorá
sa blížila k hranici chudoby a to je
tých 380 eur. Bolo to nespoèetné
množstvo rokovaní s Asociáciou
zamestnávate¾ských zväzov a s
Republikovou úniou zamestnávate¾ov, ktorí pravidelne každý rok
opakujú to isté, ako zvýšime mieru nezamestnanosti a ako ¾udia
prídu o prácu… Zabudli na dôstojnos èloveka. Ekonomika je jedna
vec, ale keï už aj Ústava, ktorú
málokto dodržiava, hovorí, že èlovek má právo na prácu a práca
má zabezpeèi dôstojný život pre
seba a rodinu, nehovoriac o Európskej sociálnej charte… Neustúpili sme z našich pozícií a po
rokovaní a argumentovaní vláda
prijala minimálnu mzdu 380 eur s
novinkou, že vláda zaviedla odpoèítate¾nú odvodovú položku. S
tým, že zdravotné poistenie je odpustené a minimálna mzda sa dostala neviem po ko¾kých desaroèiach na úroveò, èiže prihliadli aj
na zamestnávate¾ov. Aspoò o nieko¾ko eur sme prekroèili hranicu
chudoby, stanovenú Európskou
úniou. Verím, že tento historický
posun dopredu neostane historickým, ale že rozumným vyjednávaním budeme túto hranicu posúva
ïalej a ïalej .
Ïalšia vec, ako dosiahnu slobodu, je aj kolektívne vyjednávanie vyšších kolektívnych zmlúv
pre verejnú a štátnu službu. Tu je
kameò úrazu, ktorý ma ve¾mi trápi
a dlho. Vo svojej odborárskej praxi som prešiel rôznymi etapami,

sme mali predstavu ideálnu, pripravili sme materiál, ktorý ve¾mi
rozèúlil ministra financií, váš podpredseda bol pri tom prítomný s
vtedajším štátnym tajomníkom
školstva. Pýtali sa, akú máme
drzos, a my sme neurobili niè iné,
len sme spravili platovú tabu¾ku,
ako predchádzajúce vlády pokrivili tabu¾ku zamestnancov v štátnej
a verejnej službe, kde minimálna
mzda je až v piatej triede v piatom
stupni. Vždy sa zabúdalo, keï sa
zdvíhala minimálna mzda, zabúdalo sa na úpravu platov pre tieto
skupiny ¾udí. Samozrejme, že
sme nežiadali navýšenie o 63 percent, ako to niektorí pochopili,
chceli sme len otvori oèi a chceli
sme navrhnú, aby sme h¾adali
spôsoby postupnými krokmi, ako
tú tabu¾ku naplni. O to je nemilšie, keï poèujem z úst ministra
financií, ktorý mi pred pár dňami
povedal, že to bude jedno percento. Z úst vášho ministra som vèera poèul možno dve percentá…
Nebudeme ešte robi závery, 18–
teho je ïalšie kolo rokovania, kde
nás rada predsedov poverila dosiahnu rovnaké navýšenie v štátnej a verejnej službe pre všetkých. A tu už máme jeden rozkol.
Keby som bol politik, možno by
som to robil takisto, že pol roka
predtým poviem, že školákom
zdvihnem o pä percent, iným jedno percento, aby sa odbory rozhádali…
To sú problémy, o ktorých diskutujeme vo vnútri KOZ a h¾adáme spoloèné riešenia. Teraz prichádzam k slovám pána premiéra
zo vèera, že existuje na Slovensku permanentný sociálny dialóg.
Môžem potvrdi. Ak sa ale hovorí,
že teraz je sociálny dialóg ¾ahší,
lebo máme sociálnodemokratickú
vládu, tak vôbec to tak nie je. Dialóg je síce korektný, èastý, rokujeme, ale nie je jednoduchý a nie je
¾ahký. Musíme by vždy argumentaène pripravení zvládnu aj

nie jednoduché situácie. Na druhej strane, nie sme tí, ktorí nevedia zhodnoti reálnu situáciu a našu ekonomiku. Ale zdvíham hodenú rukavicu pána premiéra, keï
povedal, že od budúceho roku by
sme mali ve¾mi intenzívne hovori
o stratégii odmeòovania zamestnancov vo verejnej a štátnej
službe a odstráni postupne ten
priepastný rozdiel voèi priemernej
mzde v národnom hospodárstve.
Osobne a úprimne dávam s¾ub,
že presvedèím a zaènem rokova
o stratégii odmeňovania zamestnancov hneï na zaèiatku roka èo už len s vaším terajším podpredsedom Magdoškom. Každý
rok robíme tú istú chybu, že dávame návrh kolektívnej zmluvy
vyššieho stupòa niekedy v júni, na
to dostávame tú istú odpoveï èasovú, že zaènú rokova až vtedy,
keï budú známe východiská
štátneho rozpoètu. Pri východiskách štátneho rozpoètu nám
povedia, že musia by urobené
korekcie v Bruseli a že budeme o
výške rokova, až ked to bude v
Bruseli schválené a až keï bude
rozpoèet prerokovaný vo vláde. A
potom nám povedia, že už na to
nemáme peniaze, pretože štátny
rozpoèet pri dodržaní schodku
štátneho rozpoètu bude taký a ta-

ký. To je zásadná chyba, ktorú robíme a ktorú si priznávam. Ale
s¾ubujem, že od zaèiatku budúceho roka ju napravím. Takýmto krokom priznávam: váš odborový
zväz k takýmto krokom nabádal
konfederáciu už nieko¾ko rokov.
Treba si prizna chybu, h¾ada
riešenie a napravi chyby.
V ïalšom prezident KOZ informoval delegátov o ïalších zámeroch konfederácie zvýši atraktívnos èlenstva v odboroch a oceni
¾udí, „ktorí prejavujú svoju osobnú
statoènos, bojujú za ostatných,
obetujú svoj vo¾ný èas.“ Hovoril aj
o zámeroch konfederácie dosiahnu zmeny v systéme terajších ,,dôchodkových hurásystémov“ a usilova o odstránenie zdaòovania a odvodovej záaže sociálneho fondu – minimálne
v èasti poskytovania sociálnej výpomoci, na èo je už prís¾ub ministerstva financií. ,,Je totálny
nezmysel, že keï pomáham èloveku, ktorý sa dostáva z ažkej
sociálnej situácie, a on z toho ešte
musí odvies dane… a to nehovorím, že keï ostane prácenechopný, tak nedostane péenku,
lebo už má iný príjem…“
V závere prezident KOZ poprial delegátom úspešný priebeh
rokovania.

Dvojnásobný prezident EuroCOP–u Heinz Kiefer:

„Mnohé ma spája s vami…“

Keï som si vypoèul môjho predreèníka pána Lutza, chcel som si
to zjednoduši a plne podpísa, èo povedal moj kolega pred chvílou,
pretože sa s jeho slovami plne
stotožòujem. No ale chcem vás
pozdravi a u nás sa hovorí, že pri
pozdrave môžeš hovori o všetkom, ale nesmie to trva dlhšie
ako pä minút. Verte, že to dodržím.
Ked som vèera pricestoval a videl mnohé známe tváre z minulých stretnutí, použijem podobenstvo s futbalom. Toto je stretnutie ako domáci zápas. Mnohé
ma spája s vami, so Slovenskom,
a ve¾mi mnoho s OZP. Väzby, ktoré sme v minulosti utvorili, išli
hlbšie. Vzišli z nich priate¾stvá, ktoré siahajú až do rodiny a sú potešením pre mòa až do dnešného dna. Spomínal sa tu rok 2005. Mali
sme zasadanie výboru v Londýne, Miro Litva mi už predtým spomínal problémy, ktoré súviseli najmä s vtedajším ministrom vnútra, ktorý sa škandálnym spôsobom snažil vyvíja nátlak na èlenov odborov.
Miro mi to opísal a vedenie EuroCOP–u sa okamžite rozhodlo, že
zasiahne. Mòa ako prezidenta vyzvali, aby som podnikol príslušné
kroky a to sme aj urobili. Vyzvali sme kolegov, aby sa obrátili na
ostatných ministrov v Európe a vysvetlili mu, že takéto nieèo sa nespája s demokraciou. Až vtedy som si uvedomil význam medzinárodného spoloèenstva na tejto úrovni. Tlak sa stupòoval, každý z
nás zabezpeèoval stretnutia, a opä došlo k upraveniu vzahov medzi ministrom a odborovým zväzom. Takých situácií bolo v Európe
viac. EuroCOP zasahoval, bol to pre mòa klúèový zážitok. Milan Štepánek spomínal, že ¾udia vnímajú EuroCOP ako nieèo efemérne.
Ale ja som tu odvèera osobne, každý sa ma môže dotknú. Miro vždy
ostal na pôde reality a hoci je Brusel ďaleko, boli sme si vždy blízko.
Nemám právo ude¾ova rady, ale na vašu radu som bol v Tatrách a
Marián Magdoško ma varoval, že keï pôjdem von, môžem sa stretnú s medveïom èi vlkom, ktoré sú nebezpeèné. A váš predseda povedal, nech sa uk¾udním, že v Nízkych Tatrách zomrelo viac ¾udí v
dôsledku požívania vodky, než po útoku medveïov. Tak som si zobral k srdcu túto radu a vám si dovolím da tiež jednu radu. Miro ako
veèný predseda ma vždy upozoròoval, radil, èo je našou úlohou ako
EuroCOP–u. Ak si zvolíte nového predsedu, nezabudnite na svojho
starého predsedu, využite jeho vedomosti a skúsenosti, lebo ak nie,
to by hranièilo až s nedbanlivosou. Ïakujem vám, prajem vám všetko dobré, želám vám orientáciu na budúcnos.
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Z vystúpení hostí na VI.riadnom kongrese OZP v SR
Milan Štepánek, predseda Nezávislého odborového svazu Policie ÈR:

„Nebojte sa poveda, že je to dobrá znaèka!“
Po nieko¾kých mesiacoch fungovania som zašiel ako predseda
zaèiatoèník na Slovensko do dobre fungujúceho OZP a mohol
som spozna tak vynikajúce osobnosti, ako je Miroslav Litva a Heinz
Kiefer. Bol to pre mòa
zaèiatok nového fungovania, inej komunikácie. Odvtedy sa
stretávame u nás, u vás
i na pôde EuroCOP–u.
Spolupráca je prínosná pre
obe strany, odbory v polícii majú
nezastupite¾ný význam, a budem
to hovori aj ¾udom, ktorí si to nemyslia, èi už sú to politici alebo
kolegovia, ale je to tak. Služba u
polície je tak špecifická, tak nároèná, že radoví policajti, ale aj ich
nadriadení potrebujú niekoho, kto
bude hovori za nich, kto sa ich
zastane a utvorí nejaké podmienky. Najlepší je asi príklad. Jeden
môj dobrý priate¾, vysoký funkcionár v polícii mi pred pár rokmi hovoril, že si váži našu prácu a rešpektuje ju, ale myslí si, že v dobre
fungujúcej firme nie sú odbory potrebné, lebo všetko funguje. Tento
èlovek stúpal po kariérnom
rebríèku a za nieko¾ko rokov mi
povedal, že už si to nemyslí, dospel k názoru, že práca odborov
obzvláš v polícii je významná. A
ako sa ïalej zoznamoval s rôznymi skutoènosami, raz zobral pero
a podpísal prihlášku do nášho

zväzu. A nie je sám. To si myslím,
že je jeden z dôkazov, že odbory v
polícii majú význam nielen pre toho policajta na zapadlom oddelení, ale aj pre najvyššie
vedenie, pretože sa zastávajú všetkých, aj
funkcionára, a robia
všetko, aby fungovala v prospech všetkých, ktorí v nej pracujú a aby fungovala v
prospech ¾udí, pre ktorých polícia pracuje. A to je
vec, ktorou sa môžeme pochváli.
Keï nosíte odznaèik s vašim logom, nebojte sa poveda, že je to
dobrá znaèka, dobrá firma, ktorá
svieti. Budovali ste ju dlho a bude

sme vybudovali zväz, ktorý funguje. Nehanbil by som sa poïakova
vášmu predsedovi, pretože som
spoznal málo takých osobností a
takých pracovitých ¾udí, ako je Miro. Naozaj si to zaslúži. Verím, že
zväz bude fungova ïalej, aj ked
tu už Miro nebude, èo ma mrzí,
ale zasa rešpektujem, že tak
dlho… neviem, èi ja tak dlho vydržím… (smiech) A to, že robíte
dobre, že to Miro robil dobre, urèite je vidie, keï je to vidie daleko
za hranicami,
Keï už hovorím o hraniciach,
tak to zasa nie je tak ïaleko, keï
sme sa rozišli, už sa zasa zbližujeme. Èo sa nás týka, už sme
priblížení nieko¾ko rokov. Roger je

Český odborový predák Milan Štepánek a Marián Magdoško v družnom rozhovore...
naïalej fungova dlho a ve¾mi
dobre. Naozaj, nehanbite sa to
poveda, hovorím to aj doma,
vt¾kam im to do hlavy, že vy aj my

súèasou vedenia EuroCOP–u, je
to da¾šia významná organizácia,
kde spolupracujeme a kde má
ve¾ký podiel váš predseda. Možno

niekto vidí EuroCOP ako nieèo vysoko imaginárne, na èo sa nedá
siahnu, ale len do tej chvíle, keï
potrebuje pomoc. Osemnásteho
novembra ideme do Fínska, kde
potrebujú pomoc a pomôžeme im.
Takže tá jednota v celej Európe je
potrebná, aby sme mohli presadzova, èo presadzujeme u
nás. Pracujeme s Miroslavom na
akènom pláne na roky 2015 až
2019, už máme jasný základ a
cie¾, ktorý ukáže, že EuroCOP naozaj pracuje pre nich. Váš režisér
a scenárista Marián Magdoško
vèera premietol dokument, ktorý

ukázal, èo všetko ste urobili za
ostatné roky, a že si zaslúžite
uznanie a ocenenie. Ja verím, že
budeme ïalej spolupracova,
stretáva sa a odovzdáva si skúsenosti. Budeme ïalej spolupracovníci a priatelia. Do budúcnosti
vám prajem hodne úspechov v
ïalšej práci, ktorá prinesie uspokojenie nielen vám, ale najmä ¾uïom, pre ktorých robíte. Rád by
som vám poprial hodne zdravia,
šastia, spokojnosti, najmä spokojnos v osobnom živote, pretože
bez nej nemôžete vykonáva ani
odbornú ani služobnú èinnos.

Problémov na riešenie je však ešte vrchovato
(Pokraèovanie zo strany 5)

èet, ale efektívnos a plánovanie
tam, kde to môže ma dopad na
bezpeènos a plynulos. Ako to ja
vnímam: máme ve¾ké rezervy v
základnom výkone služby. Nemusíme plánova rôzne akcie nad rámec základného výkonu služby,
ak budeme dobre využíva a efektívne plánova základný výkon
služby. Máme tu ve¾ké rezervy,
najmä policajti prvého kontaktu,
ich základné èasy služby sa plánujú zle, formálne, nekontrolujú
sa, ako by sa mali. Je to priestor,
ktorý chceme zmeni, aby sme inštruktážny záznam v službe
prestali používa formálne, ale koneène ho používali ako reálnu riadiacu pomôcku, reálny prostrie-

dok. Keï niekomu z 12–hodinovej
služby naplánujeme 4 hodiny administratívy, hoci jeho priorita je
by vonku, napríklad v špièkách z
h¾adiska dopravy, my vtedy striedame na oddeleniach, dve hodiny
sa chystáme prevzia službu, dve
hodiny odovzda a vonku nie je
nikto. Nemôžeme kopírova pracovnú dobu, musíme reflektova
na to, èo sa deje vonku. Vnímam
to ako problém, a vieme to merate¾nými kritériami upravova. Teda
do konca februára sa bude
hodnoti, je dôležitý moment, aby
sa zobjektivizovalo hodnotenie
útvarov, aby sa nestalo to, èo
predtým, že priemerka bola vysoká v kraji so zlými výsledkami a
opaène.“

Vianoce – èas, ktorý znamená viac než dobrú veèeru

Hoci je do Vianoc ešte pomerne ïaleko, pravidelne rozliènými formami dostávame informácie o tom, ako si ich už teraz
spríjemni, èo všetko nakúpi, ako
si ich zabezpeèi, aby boli tie najlepšie, najkrajšie, najbohatšie a
podobne. V obchodoch už veselo znejú vianoèné melódie, koledy. Každý si môže prís na to svoje, pred a povianoèné výpredaje,
výhodné ponuky, rozlièné dobroty, dostatok všetkého.
Obdobie, v ktorom sa nachádzame oznaèujeme slovom Advent. Poznáme aj adventné kalendáre, plné dobrôt a všelijakých maškàt. Advent je ale hlavne doba vnútornej prípravy, oèakávania, doba pokoja.
Každý si môže slobodne vybra, ako sa bude na Vianoce pripravova, ako ich chce preži. Ak
niekomu vyhovuje zhon, stres,
množstvo ponúk, tak si to môže
naplno vychutna. Èasto poèúvam, že taká je doba. Nuž, doba
je taká, akou si ju my urobíme.
Je namieste pýta sa, èi sme
nestratili schopnos pripravova
sa na nieèo, èaka, teši sa úprimne aj z malièkostí, èi dokážeme
na chví¾u pouvažova – úprimne
nad celým týmto našim životom.
Zdá sa že zákon zisku a ¾udskej
túžby po bohatstve, uznaní, zabezpeèení a komforte nepozná
asi hranice. Tieto ¾udské túžby sú
tu od pradávna, aj v Biblii je mno-

ho zmienok o náramne bohatých
¾uïoch onej doby, o ich postojoch
a úvahách, ako aj Boží poh¾ad na
ich život.
Keï hovoríme o túžbach èloveka, je èas opýta sa: èo vlastne
od Vianoc oèakávam? Niektorí
oèakávajú plné vrecká – dobrý
zárobok, iní oèakávajú množstvo
darèekov, ve¾kolepé štedroveèerné hostiny, dobrú zábavu, oddych. Povieme si, veï na tom nie

je niè zlé. To je z urèitej èasti
pravda, zvykli sme si na množstvo vymožeností dnešnej doby.
Je výborné, keï ich vie èlovek
využíva – s rozumom.
Niekedy sa cítime ako otroci
doby, asi najviac hovoríme, že
nemáme èas, nestíhame, nedokážeme to zmeni. Každý má
to¾ko slobody pre svoj život,
ko¾ko si jej zoberie. Záleží len na
nás, nako¾ko sa necháme vtiahnu do víru uponáh¾aného sveta,
nako¾ko necháme na nás pôsobi
všetko to, èo nám riadi život.
Kto túži po pokoji, po dobrom
a zmysluplne strávenom živote,
môže v období adventu zaèa po-

stupne objavova, èo hovorí o našom bytí tá pradávna zves z Biblie. Môže sa postupne pripravova na to nádherné Vianoèné posolstvo. Môže sa uèi trpezlivosti
a pokore, nazeraniu na život z
inej perspektívy. Záleží na nás,
na tom, èo chcem vo svojom živote realizova, akými princípmi
sa riadi, èo chcem dosiahnu.
Dnešná doba nám nahovára, že
jedinou istotou sú peniaze, matéria. Že za peniaze si môžeme kúpi èoko¾vek, – názory, priazeò,
ale aj spravodlivos. No dostatok
èi prebytok peòazí, materiálneho
zabezpeèenia ešte nikomu nezaruèil bezproblémový život. ¼udská chamtivos a závis ešte nepriniesla nikdy pokoj do vzahov.
Možno niekde v skrytosti túžime po spravodlivosti, že raz musí nasta nejaké posledné zúètovanie. Doba adventu nás vedie aj
k tejto téme. Kresanská viera
nesie v sebe totiž aj vyznanie, že
raz nastane posledný súd, a tí,
èo zlo konali, budú na veky odsúdení, a tí,èo dobre èinili, dosiahnu
veènú rados a pokoj.
Vianoce, to nie je len zves o
nejakých dávnych bájkach a príbehoch, to je zves o tom, že sa
skutoène narodil Mesiáš – Ježiš.
Ak teda poèúvame vianoèné koledy, príbehy, vnímajme pozorne
ich obsah. Ak Vianoce hovoria o
historickom narodení Ježiša, musíme si zákonite uvedomi, že

raz, tento Ježiš bude aj tým našim spravodlivým sudcom.
Je doba adventu, prípravy na
Vianoce. Je pekné chcie ma
všetko prichystané, aby sme
mohli ma ve¾kolepé sviatky. Ale
naozaj na niè nezabúdame? Nebojíme sa položi si otázku, ako
to vyzerá s naším vnútrom, našimi zásadami, postojmi, našimi
myšlienkami a túžbami? Dokážeme vôbec ešte hovori o hriechu,
o podstate zla, o svedomí? Ak
nie, nájdime odvahu k tomu, aby
sme skúmali ako žijeme. Ak nevieme kde zaèa, je tu jedineèná
ponuka adventu, prípravy na to,
aby Vianoèné posolstvo sme nielen poèuli, ale mu aj rozumeli a
prijali ho pre svoj život.
Nebojme sa zájs poèas adventu a sviatkov do chrámu, nie z
nejakej povinnosti, že sa to patrí,
ale z túžby necha pôsobi na seba zves z Božieho slova o ponuke záchrany pre svoj život. Kto s
úprimnosou túži ma vo svojom
živote dobré hodnoty, tomu Boh
ponúka neopísate¾ný zdroj pokoja, nádeje a lásky do jeho života.
Úprimne prajem všetkým
nám, aby sme sviatky, ktoré nás
majú vies k ¾udskosti, veï aj Boh
sa stal èlovekom, nepremárnili v
povrchnosti, ale aby obsah vianoènej zvesti každého z nás
priblížil k tomu, aby sme boli èlovekom, ktorý vie poda pomocnú
ruku, ktorý dokáže prís a by na-

blízku, keï to niekto potrebuje,
ktorý neodsudzuje a neopovrhuje
druhými. „Lebo zjavila sa milos
Božia, spásonosná všetkým ¾uïom, vychovávajúca nás, aby
sme sa odriekli bezbožnosti a
svetských žiadostí a mierne,
spravodlivo a pobožne žili na
tomto svete“ (Títovi 2,11–12)
Chcem sa zároveò poïakova
aj v mene duchovných za všetky
milé prijatia a stretnutia poèas roku 2014 pri aktivitách úradu ekumenickej pastoraènej služby. Radi spomíname na pekné zážitky z
detského tábora vo Ve¾kom
Slavkove, ve¾mi nás teší záujem
o stretnutie rodín poèas septembra na spoloènom spoznávaní krás našich tatranských štítov,
poèas celoslovenského policajného a hasièského výstupu. V
našich spomienkach sú zapísané
nezabudnute¾né chvíle na cestovate¾skom seminári v Nemecku a
Francúzsku, i všetkých ostatných
milých stretnutiach na pracoviskách pri rôznych iných príležitostiach. Veríme, že z Božej milosti sa budeme môc aj v roku
2015 spoloène stretáva a preži
tak èas našich životov spoloène s
vami pri príjemných, pekných a
radostných stretnutiach.
Radostné a pokojom naplnené Vianoèné sviatky praje
Milan Petrula, ev. farár,
riadite¾ Úradu ekumenickej
pastoraènej služby MV SR
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Z vystúpení hostí na VI.riadnom kongrese OZP v SR

Z vystúpenia ministra vnútra R. Kaliòáka v piatok 14. novembra dopoludnia
Minister sa v príhovore vrátil k
téme odmeòovania policajtov,
ktoré v tarifnej èasti dlhodobo
stagnujú. Na jednej strane verejnos, ale už aj poslanci cestou
gesèného výboru naliehajú na
zvýšenie policajného výkonu najmä na základných útvaroch, ale o
zvyšovaní platov policajtov nechce nikto poèu. „Každé euro

policajt „aj desa týždòov do roka
nie je v práci.“ „Je úvaha, že kto
sa dobrovo¾ne vzdá dvoch týždnov èi už z dovolenky alebo z rehabilitácie, dostane bonus. Odozva bola, že dobrovo¾ne fajn, ale
nebolo by to systémové a mzdári
by mali chaos. Posledná téma:
vrátenie sa k štandardnému pracovného èasu, ktorý by sa fi-

musíme zdôvodni,“ podèiarkol.
Vedenie ministerstva preto uvažovalo nad možnosami, ako zvýši
najmä výkon policajnej práce a
kde na to zobra mzdové prostriedky. Pod¾a slov ministra sa
èrtá viacero možností, ale za každú „musíme nieèo obetova“ a do
mesiaca sa musia policajti rozhodnú, ktorá alternatíva by sa im
najviac pozdávala, „kým sa budú
spresòova balíky na ministerstve
financií.“
Minister podrobil kritike pomerne èasté zneužívanie práceneschopnosti a ošetrovanie èlena
rodiny policajtmi, v prípade maximálneho využitia pomerne nadštandartných možností zákona

nanène kompenzoval, teda zvýšenie fondu pracovného èasu o
pol hodiny denne.“
Minister vyzval odborárov, aby
do mesiaca zaujali stanovisko:
„Rozoberte si to a cestou vedenia
OZP by sme to uzatvorili, myslím
si, že to nie je zlý nápad,“ uzatvoril.
Na záver si pán minister nechal ešte jednu tému: „Doterajší
predseda sa rozhodol, že nebude
kandidova. Všetci, èo tu sedíte,
viete ve¾mi dobre, že predseda
Miroslav Litva bol, je a stále aj bude dušou odborového zväzu, ja
osobne mu ve¾mi ïakujem za to,
že ma nauèil, èo to znamená
diskutova a myslie na policajtov

nielen z poh¾adu štatistík kriminality a dopravnej nehodovosti, ale z
poh¾adu bežného ¾udského života, že ustál turbulentné èasy a nikdy sa nebál postavi voèi mocným s jasnými a otvorenými názormi. Mali sme spolu stovky hádok a stokrát bol ve¾mi zlý na
mòa, ale myslím si, že to reprezentuje to, že kondíciu, ktorú majú policajné odbory, považujem za
najlepšiu. Dúfam, že pán prezident KOZ mi odpustí, lebo línia
odborov je ve¾mi jasná, štruktúrovaná, tvrdá, prísna, nenechá ministra zaspa na vavrínoch, ak nejaké vôbec sú a toto všetko robí z
OZP pod¾a mòa slovenskú jednotku z poh¾adu obhajoby a schopnosti obháji práva zamestnancov.
Emil Machyna z OZ KOVO by so
mnou nesúhlasil, ale myslím si, že
sme lepší ako OZ KOVO (smiech
v sále). Èo je najpodstatnejšie, že
predseda, ktorý bez problémov
zariskoval svoje pracovné miesto
a èoko¾vek len preto, aby dodržal
svoje slovo a s¾ub, ktorý dal svojim volièom, teda vám všetkým.
Miroslav Litva je stelesnením vôbec odborového hnutia, je s ním
od zaèiatku a ja som iba zelenáè v
tom, ako diskutujeme, ale nechal
vo mne hlboký dojem a chcem mu
aj touto formou mimoriadne poïakova. Veci, ktoré sme spolu dosiahli od roku 2006, sú predovšetkým jeho zásluha. Namotivova, donúti, niekedy aj dokopa… Veci, ktoré sú, sú výsledkom našej spolupráce a predovšetkým skvelého predsedu
odborov Mira Litvu. Verím, že nás
všetkých prežije, my ho nepustíme….“

Bývalý prezident UISP Hermann Lutz:

„Pre mòa sa Slovensko stalo nieèím ako rodinou“
Nemám úrad, ktorý by som zastával, nereprezentujem ani políciu ani EuroCOP, ale podarilo sa
mi spozna cez odbory túto krajinu
zblízka. Rád by som sa poïakoval za pozvanie a za možnos zúèastni sa vášho kongresu. Azda
som bol na všetkých vašich kongresoch, tuším s výnimkou jedného. Poviem hneï na zaèiatku, že
si neviem vaše odbory predstavi
bez Mira a bez vašej spolupráce.
Jemu patrí najväèšia zásluha za
to, èo ste dosiahli za posledných
24 rokov. Pre mòa sa Slovensko
stalo nieèím ako rodinou. Poznám
vaše problémy od zaèiatku, pamätám si, ako to zaèalo u vás.
Poznám históriu rozdelenia Èeskoslovenska, viem, že vtedy mnohí mali obavy, èi Slovensko vôbec
má šancu hospodársky preži.
Viem to, lebo som bol pritom a
viem tiež, aké ažké to bolo pochopi. Miro odovzdával toto posolstvo vedúcim pracovníkom polície, lebo polícia nepozostáva len
z rôznych zložiek a administratívy,
ale aj riadiace sily sú súèasou tejto polície a rovnako sú závislé ako
bežný policajt , pretože dostávajú
svoje pokyny od politikov. Sú teda
na jednej lodi a patria do tých
istých odborov a rovnako sú závislé od práce odborov.
Preto bolo potrebné mnohých

presvedèi, že je zmysluplné a
správne pracova v odboroch.
Jedno som sa nauèil od svojho
otca, ktorý mi hovoril: chlapèe, nikdy sa neskloò! A tu je príklad Mira, ktorý sa nikdy neohol. Keï si
pomyslím na to, že bolo proti ne-

som tu dnes videl vášho ministra,
a prežil som aj ïalších, tak vidím,
že máte do èinenia s èlovekom,
ktorý s vami rozpráva otvorene,
na rovnakej úrovni oèí. Diskutuje
s vami bez toho, aby ste sa stali
personami non grata. Ja vám

Hermann Lutz
mu zaèaté discilinárne konanie za
èiny, ktoré robil na obhajobu
odborov, ked si pamätám, že vo
vašej polícii bol problém s alkoholom a bola tu snaha vystavi políciu vojenskej jurisdikcii… také veci sa dejú len v diktatúrach. Vtedy
sme museli zasiahnu a pomôc.
Všetky tieto veci Miro prekonal.
Preto môžem poveda: ste na
dobrej ceste. Podarilo sa vám získa akceptáciu aj v politike. Keď

chcem poïakova, že som mal takúto príležitos sprevádza vaše
úspechy, že som si tu utvoril priate¾stvá, cestovali sme k vám na
dovolenku, poznám Malé Karpaty,
poznám Vysoké Tatry, cítim sa tu
ako doma a chcem sa poïakova
za pozvanie. Želám vám ïalšie
úspechy, aby ste každoroène o
malý kúsok pozdvihli úroveò vašej
práce.

Z vystúpenia Rogera Mercatorisa,
II. viceprezidenta EuroCOP–u
Vèera veèer som sa tu ve¾a dozvedel o dobrej spolupráci EuroCOP–u a Slovákov. EuroCOP potrebuje túto spoluprácu a váš odborový zväz sa stal
ve¾mi cenným partnerom.
Chcel by som vám viac priblíži prácu
EuroCOP–u. Sú to výzvy, s ktorými sa každý deò boria polície v jednotlivých krajinách, ¾udia ako vy a ja. Zastrešujeme vyše
pol milióna policajných odborárov v 36
organizáciach, sídlo je v Luxemburgu, je to
nezávislá a nezisková organizácia, financovaná z èlenských príspevkov. Došlo k spojeniu mnohých odborových policajných zväzov
v rámci Európy.
Policajné zbory v únii nie sú imúnne voèi rozhodnutiam Bruselu,
EuroCOP sa musí vysporiada aj s rozhodnutiami parlamentu, ak
chceme vyvíja vplyv, lebo majú bezprostredný dopad na policajtov
v Európe, a tým aj na bezpeènos každého obèana. Napriek
obmedzeným finanèným prostriedkom máme snahu dosiahnu len
to najlepšie. Našimi hlavnými cie¾mi sú sociálna Európa pre políciu,
interná bezpeènos a bezpeènos pre každého príslušníka polície,
solidarita a spolupráca. Ako všetci viete, v rámci dnešnej spoloènosti nie je možné presne definova všetky riziká a nie je ¾ahké
bojova s nimi, pretože sú ve¾mi rôznorodé. Je to široké spektrum
nových foriem kriminality, napríklad kyberzloèiny, zneužívanie najmä
informaèno–technických prostriedkov, zneužívanie mailov, identít a
detská pornografia, sú to reálne ohrozenia obèanov Európy. Je to
príklad, ako sú policajné zbory nútené neustále rozvíja svoje schopnosti bojova proti novým rizikám. Je na pracovníkoch, aby sa sústavne vzdelávali a zdokona¾ovali svoje schopnosti.
Okrem týchto schopností, potrebných na ochranu obèanov, musia sa policajné zbory vysporiada aj s finanènými kráteniami, ktoré
sa uplatòujú v jednotlivých krajinách a majú dopad aj na bezpeènos
policajtov v celej Európe. Kapacity národných policajných zborov sú
v dôsledku krátenia rozpoètov výrazne obmedzené. Krátenie znamená, že máme menej peòazí na MTZ a v najhoršom prípade to môže vies k tomu, že nebude možné kupova rovnošaty èi autá. V Katalánsku, napríklad, viedli škrty až k tomu, že policajti boli požiadaní,
aby si nepriestrelné vesty platili z vlastných prostriedkov. To má dopad nielen na bezpeènos policajtov, ale aj na efektívnos a úèinnos
v boji proti kriminalite a v koneènom dôsledku to ohrozuje aj obèanov. Je nevyhnutné, aby potrebné MTZ a zdroje pre políciu boli k
dispozícii v rámci Európy, ktorá má otvorené hranice – vrátane
dostatoèných ¾udských zdrojov a finanènej podpory, pretože kriminalita nezastavuje na hraniciach EU. EuroCOP sa aktívne usiluje o
zlepšenie tohto stavu a pravidelne informuje Európsku úniu o situácii v jednotlivých èlenských krajinách. Aktívne, konštruktívne sa podie¾a na tom, aby sa zlepšilo pracovné prostredie pre policajtov a zároveò tak prispelo k posilneniu bezpeènosti obèanov v Európe. Všetko si vyžiada svoj èas, náš hlas ale bude v tejto diskusii vypoèutý,
dosahujeme výsledky. Je to hlas rešpektovanej organizácie, ktorá
má presne zameraný pristup k riešeniu tejto situácie. Bolo zdôraznené, že rozvoj osvedèených metód v rámci Európy by prispel k
posilneniu dôvery a solidarity medzi èlenskými krajinami. Priority:
vzdelávanie, bezpeènos a zdravie na pracovisku, MTZ pre políciu a
rozpoèet. Na základe mnohých stretnutí s politikmi, našimi akciami v
celej Európe, publikovaním v médiách a s podporou médií sa stáva
EuroCOP jednou z najuznávanejších inštitúcií, dynamika poskytuje
prostredie na aktivity. Snažíme sa upozorni aj verejnos na policajné
témy, ale oèakávame aj od vás, aby ste sa obrátili na nás, pýtali sa
na naše skúsenosti a na naše stanoviská. Chceme pomôc aj politikom, aby vyvíjali stratégiu, ktorá by nám policajtom pomohla.
V máji boli vo¾by do Európskeho parlamentu, došlo k urèitým posunom v rámci inštitúcií. EuroCOP má príležitos upozorni nových
vyslancov. EuroCOP pripravuje vyhlásenie o ochrane zdravia policajtov na pracoviskách a o odborárskych právach vo vzahu k policajtom, toto vyhlásenie má povzbudi záujem politikov, aby získali informácie o práci policajtov. Zaèiatkom roka sme èlenským organizáciam poslali dotazník, aby sme získali lepší preh¾ad a odpovede boli
ve¾mi podnetné, zdôraznili problémy, s ktorými sa dennodenne boria
v súvislosti s pracovným prostredím, napr. choroby, stres, psychicky
nároèný spôsob práce, srdcovocievne ochorenia… Preto sa EuroCOP sústredí na hlbšie poznanie príèin týchto prácou podmienených ochorení. Pre EuroCOP je výsostne dôležité, aby príslušníci
polície získali tak lekársku, ako aj emocionálnu podporu. Z nášho
poh¾adu je bezpodmieneène nevyhnutné, aby boli tieto práva etablované v pravidlách krajín. Pre EuroCOP je dôležité, aby sa charta
základných práv rozšírila všade aj na políciu, aby všade mali právo
zhromažïovania a združovania, aby boli tieto práva rozšírené na
právo vyjednáva a uzatvára kolektívne zmluvy. Zatia¾ sú tieto práva v jednotlivých krajinách upravené ve¾mi odlišne, úlohou polície je
chráni práva obèanov, ale policajti sa musia chráni aj sami, pretože najdôležitejšia hodnota v našej spoloènosti je život v bezpeèí.
Ïakujem za príležitos prihovori sa k vám na tomto kongrese.
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Správu o èinnosti OZP v SR po V. zjazde predniesol predseda Miroslav Litva
Vážené dámy, vážení páni,
Kongres je príležitosou na
zhodnotenie programu, ktorý si
OZP schválil na predchádzajúcom zjazde a zbilancovanie èinnosti za toto obdobie. Aj v tomto
období sme sa riadili rovnakými
zásadami ako v predchádzajúcich
obdobiach od svojho vzniku.
Chcel by som len poprosi, aby tie
zásady, ktoré sme v odborovom
zväze dodržiavali, trvali aj ïalej.
Jedna z nich je ve¾mi jednoduchá,
ale držali sme sa jej roky – nekritizuj, ak nemáš lepšie návrhy ako
tie, ktoré sú ti prednášané. A preèo sme boli lepší ako iné zväzy?
Preto, že sme nemali len požiadavky, ale aj návrhy riešenia. Nie
vždy sme sa dokázali dohodnú,
niektoré veci nám možno trvali
dlho, pretože si treba uvedomi,
že odbory nie sú tým, kto riadi firmu. Odbory sú tie, ktoré zastupujú zamestnancov, nanášajú návrhy, h¾adajú riešenia, ale rozhoduje v koneènom dôsledku zamestnávate¾. Keby to bola súkromná firma, tak to je v pohode,
zlé rozhodnutia prinášajú rýchly
koniec. Problém je, že žijeme v
štáte a prežívame aj v podmienkach mnohých nešastných rozhodnutí a ako zamestnanci si ich
vždy po týchto politických zmenách, spôsobených vo¾bami, odnášame.
Nešastím našej spoloènosti je
aj to, že vždy najtvrdšie hodnotíme toho, kto tu práve je, a akosi si
vylepšujeme postoje tých, ktorí tu
boli predtým. Èiže hodnote triezvo a racionálne všetko, v èom sa
hýbete. Hovorili sme o tých 16 eurách. Ja som stará generácia, hovorím, že 16 eur bolo pre mòa 500
korún, keby boli ostali koruny.
Pästo korún nebola zanedbate¾ná suma, ale je jasné, že za zmenu poh¾adu zodpovedajú aj nárasty cien. No predsa sme sa po
troch rokoch koneène pohli dopredu. A verím, že to bol štart, odraz,
a mali by sme to takto hodnoti.
Po V. zjazde sme si mysleli, že
je to prelomové obdobie, sú zabehnuté niektoré veci, dohodnuté
pravidlá spolupráce. Ale veci sa
menili, vo¾by priniesli zmeny, nové
poh¾ady, museli sme obhajova to,
èo sme už považovali za normálne a štandardné. A museli sme

spôsobili takú paniku v Policajnom zbore, že zastavi ju bolo
prakticky nemožné napriek tomu,
že sme ako odborový zväz robili
možné aj nemožné. Vlnou odchodov ku konca roka došlo k destabilizácii osobitného úètu. Bohužia¾, došlo na to, nestabilita úètu
sa ukázala práve kvôli vlne
odchodov, lebo to bolo riziko. A
voèi takej nestabilite treba poistky,
aby sa to ešte dalo stabilizova.
Nášmu odborovému zväzu sa to
podarilo, a vedel by som aj pove-

súkromníkov. Hovoríme o solidarite, ale už nevieme, èo to je. Pri
stole boli tri skupiny, zainteresované na stabilizácii. Zamestnávate¾, ktorý mal eminentný problém,
lebo nemal z èoho kry schodok,
peniaze vláda nevyèlenila, riešilo
sa to presunom z iných položiek
nášho rozpoètu, mali sme nezaplatené faktúry, na tento úèel sa
krátili výdavky aj na výstrojné súèiastky. Potom bola skupina dôchodcov a tretia stránka boli aktívni policajti, ktorí prispievajú na

Predseda vlády SR R. Fico prichádza na kongres OZP v SR v doprovode M. Litvu
da, že cez koho, dosta do vyhlásenia vlády pani Radièovej podmienku o zachovaní osobitného
systému sociálneho zabezpeèenia. Samozrejme, za podmienok
prijatia opatrení na zachovanie
dlhodobej stabilizácie, a tie sa dajú vyklada rôzne. Kedže vždy v
období týchto paník asi jediný, kto
tu ostáva, je odborový zväz, prišli
sme s konkrétnymi návrhmi, ako
stabilizova systém. Zaèalo sa rokova a vtedy sme až zistili, že
nieèo také ako analytika na úseku
sociálneho zabezpeèenia u nás
neexistuje, žijeme v krajine rozprávok. Všetci sme si mysleli, že
policajti sa dožívajú v priemere
57,8 roka, ale neviem, kto to vymyslel. No dobre sa z toho poèítali

S M. Magdoškom a M.Litvom diskutuje predseda predstavenstva Wustenrot poisťovne J. Adamkov a riaditeľka
odboru I. Poláková
bojova aj s názormi nezorientovaných nových politikov. Ešte ani
nemali poskladanú vládu, no jedno z prvých vyhlásení bolo zruši
osobitný systém sociálneho zabezpeèenia ako èiernu dieru. Tým

naše databázy, màtvych za desa
rokov spätne, zobrali si databázu
aktívnych policajtov z h¾adiska veku, dåžky služby a príjmov, a to bola iná rozprava. Vznikla pracovná
skupina, vedúci služobného úradu hovoril, že ako policajti okrádame jeho deti, lebo tie dlhy budú
musie spláca… Dostávali sme
sa do reálu a tí, ktorí prskali, keï
nastúpil minister Kaliòák, zabudli
na to, že už od novembra 2010
bola táto úloha daná ministrovi
vnútra uznesením vlády – v spolu-

tie výsledky, len realita bola iná.
Zaèalo sa pracova na stabilizácii,
prvýkrát sme mali ako partnerov
chlapcov z Inštitútu finanènej politiky MF, to boli odborne dobre
pripravení ¾udia, zobrali si všetky

práci s ministrom obrany pripravi
návrh na zmeny systému s cie¾om
dlhodobej udržate¾nosti. Kedže to
bolo roku 2010, ešte sa nám dobre dýchalo, ale v závere roka, keï
odišlo takmer dvetisíc ¾udí vrátane
hasièov, už sme boli jasne v
schodku a išli sme dolu vodou.
Opatrenia bolo treba prija èo najskôr. Ale to preš¾apovanie, neochota zo strany ostatných rezortov, najmä z obrany, s nièím
nesúhlasili, ale ani niè nenavrhovali. To isté ostatní. Takže to nedávalo východiská, èlovek mal
niekedy pocit, že sa spoliehajú na
zázrak alebo že skoro umrú. Bol
spracovaný reálny návrh, ale bol
to návrh z roku 2011. Prišla ïalšia
ve¾ká odchodová vlna a návrh bol
bezpredmetný. Padla vláda, zastavil sa legislatívny proces a situácia sa zhoršovala. Keï prišiel
pán minister Kaliòák, v jednom z
prvých vystúpení konštatoval katastrofálny stav. Bol ve¾mi prekvapený, ako sa z plusového úètu,
keï odchádzal, stal hlboko stratový úèet. No a vtedy zaèala verejná
diskusia.
Chví¾u trvalo, kým sme nadviazali komunikáciu, prvý zámer vlády bol zdani výsluhové dôchodky,
v èom sme nevideli žiadne východisko, pretože dane sa zvláštnym
spôsobom prerozde¾ujú a obyèajne ani neviete, èi sa objavia vo
vašom rezorte a ak aj áno, urèite
nie na osobitnom úète, a nie je
tým zaviazaná žiadna nasledujúca vláda. Zaèali sme komunikova
o nevyhnutných zmenách. Minister chcel dosiahnú úplný konsenzus. Policajti a výsluhoví dôchodci sa rozdelili na spoloènos

úèet, lebo náš úèet je priebežný.
A chvalabohu, že nie sporivý.
OZP nežije vo vzduchoprázdne ako asociácia policajtov vo výslužbe alebo zväz vojakov, OZP
má zložitejšie postavenie, pretože
má na pamäti aj výsluhových dô-

te. Jedna poznámka – všetci túžime po západných platoch a zaslúžime si ich, ale pre to musíme aj
nieèo obetova a porovnáva aj
západné podmienky práce. Mal
som to šastie, že som mal dobrých uèite¾ov, Hermanna Lutza a
Heinza Kiefera, cez EuroCOP
som mal možnos analyzova. Tak
som o tom vedel dos, budeme
h¾ada riešenie, ktoré bude kompromisom medzi tým, èo máme a
èo majú oni, lebo to je ïaleko
tvrdšie – a tým, èo dokáže naša
ekonomika. Myslím si, že takýto
kompromis sme našli, aj keï s nepochopením, aj keï sme museli
prija opatrenia viac do vnútra, lebo v rámci tých troch zložiek aj
medzi nami a pánom ministrom to
bolo niekedy ako na burze, èo sa
týka podielu odvodov zo strany
zamestnávate¾a a zo strany zamestnancov.
Ïalšie podmienky, ktoré sa
premie¾ali v diskusiách boli o tom,
èi zavies odvod pre predèasných
dôchodcov. Boli by sme to vedeli
vyváži valorizáciou, ale naši dôchodcovia sa cítili ukrivdení, že sú
ako obèania druhej triedy, lebo
nemajú takú istú valorizáciu ako
pod¾a zákona è. 461. Tak im bolo
vyhovené a majú presne takú valorizáciu dôchodkov ako v civile. A
zrazu zistili, ako im bolo predtým
dobre. To je tiež o živote. Mohli
by tie opatrenia o nieèo mäkšie,
keby sa bola zapojila aj tretia skupina, teda výsluhoví dôchodcovia.
Lenže oni ignorovali, torpédovali
všetko. Vieme, ako by boli skonèili, mali sme urobenú právnu analýzu európskych judikatúr, urobilo
sa, èo sa urobi muselo, prijal sa
návrh novely. Minister to verejne
nepovedal, len naznaèil, že to
utiahne v pôvodnom stave zákona, zvyšok svojho obdobia to do-

Za oficiálnymi hosťami R. Mercatorisom a J. Kollárom zaujalo miesto pracovné predsedníctvo. Na snímke zľava: Ján
Šefčík, Jozef Pazúr, Dušan Snahničan, Ľubomír Faltín, Andrej Ufnár
chodcov, ktorých si vysoko vážime – až na tých, èo odišli príliš
skoro. Systém z roviny uvedomelosti musíme dosta do roviny nárokovej. Druhá poloha: musíme
myslie aj na súèasných aktívnych
policajtov, aby ten systém fungoval, keï pôjdu do dôchodku, a
mohli si užíva dôchodok s jeho
výhodami. To si mnohí, kým pracujú, neuvedomujú. No a tretia
vec, že nemôžeme stále presúva
položky v rozpoète, to nešlo donekoneèna. Diskutovali sme ve¾mi
dlho na túto tému, ale s niektorými
sme sa nedokázali dohodnú. Keï
sa policajt po dvoch rokoch služby
teší, že o trinás rokov pôjde do
dôchodku, tak toho nepresvedèí-

káže vykry a potom je koniec systému, lebo bude nezachránite¾ný.
Keï videl ten výsledok diskusií,
zastavil práce. Len vïaka našej
rýchlosti, že sme dokázali vyzbiera 16 230 podpisov v priebehu
týždòa, ktorými sme ho vyzvali, sa
veci zasa pohli. A dnes môžem s
radosou konštatova, že sme solventní, systém je stabilizovaný, a
to nás tí chlapci z Inštitútu finanènej politiky donútili ráta – za
predpokladaného vývoja, èo sa
týka životnosti a dåžky služby – až
do roku 2060. Systém bude takto
stabilný, hoci máme ešte rizikovú
skupinu. To je tých 9, 5 tisíca policajtov, ktorí k termínu úèinnosti
(Pokraèovanie na strane 10)
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zákona spåòali podmienku 15 a
viac rokov služby. lch sa žiadna
zmena nedotkla. Tam sme si nemohli dovoli zmenu, lebo by
vznikla tretia ve¾ká vlna odchodov.
Tento systém treba stráži, lebo
je výhodnejší pre ¾udí, ktorí tu boli
predtým. Stále však ešte umožòu-

je rýchle rasty dôchodku, ak zakotvím na rok na vyššej funkcii a
pridajú sa k tomu nárazové skoky
v osobných príplatkoch. Mohli ste
jedným rozhodnutím prís o osobný príplatok, ale ak ste boli v
priazni, tak ste mohli ma maximum. Preto bolo prijaté nariadenie ministra, že sa môžete hýba
maximálne o 25 percent hornej
výmery, èo je 30 percent funkèného, èím sme zabránili tým extra
skokom. Pevne verím, že ak sa
rozbehne hodnotiaci systém,
tlmenie takýchto „kamarátských
výpomocí“ bude ešte úèinnejšie.
Je to za nami, bola to asi
najažšia úloha v našej histórii,
akú sme plnili. A, samozrejme,
podpísala sa aj na našej základni.
Nie je všetko zlato…
Vzápätí prichádzala ïalšia kopa dezinformácií, aké ve¾ké sú dôchodky vonku za hranicami, aké
malé u nás. Preto sme v januári
2013 pozvali zástupcov zo zahranièia, bol tam aj pán Kiefer, zástupca èeskej polície, belgickej i
rakúskej polície, mali ste možnos
poèu, ako to je v reáli a ružové
okuliare o iných systémoch boli
preè. Ale informovanos v tomto
smere je, ako aj po roku zisujem,
stále nedostatoèná. Ja som rád,
že je to za nami a ïakujem vám
všetkým, èo ste urobili, lebo stabilizácia je najmä vïaka podpore,
ktorá bola zo strany OZP, teda
vás.
Hodnotiaci systém: dilemy
a podmienky
To bolo jedno kolo. Riešili sme
aj iné veci. Ïalšia rana bol hodnotiaci systém. Bol som predmetom
kritiky, že som to podporil. Povedal som, že systém podporíme za
urèitých podmienok, ak sa tento
systém prenesie do odmien, do
kariérneho postupu a do osobných príplatkov. Systém musí by
objektívny, merate¾ný, spravodlivý. Dnes sme sa dostali do polohy, že cez hodnotenie sa osobný

príplatok stáva urèitým nárokom.
Keï predtým sa požiadavky vždy
odbili tým, že osobný príplatok je
nenárokový a odmeny sú nenárokové, tak toto je nárokové. Máte
možnos sa bráni a prejavi osobnú statoènos, že keï s nieèím nesúhlasím, tak to nepodpíšem. Keï
s nieèím nesúhlasím, tak sa odvo-

ju výšku osobného príplatku. Ak to
urobil z nevedomosti alebo z nezorientovanosti èi z nedostatku
skúseností, zrejme jeho osobný
príplatok tieto skutoènosti predtým nezoh¾adnil a je ho potrebné
zreálni. Ak to ale urobil vedome,
s cie¾om pomôc kamarátom alebo sa hra na väèšieho šéfa než je

lám. No a hovorí sa ešte jedno, že
kto sa bojí, nech nejde od lesa. Tí,
ktorí nemajú to¾ko osobnej odvahy, tak nech potom mlèia aj vo
vzahu k odborom. Náš národ si
zvykol, že na sažnosti je tu OZP.
Aj neodborári. Ale to už je o tej
osobnej statoènosti.

prezident, tak spochybnil svoje
miesto na riadiacej stolièke.
Èo mi chýba: keï sme o tom
diskutovali, aj stanoviská niektorých krajských riadite¾ov a vedenia bolo, že veï riadiaci pracovníci sa ešte len uèia. Ale èo robili
doteraz na riadiacich stolièkách?

va zodpovednos. Ak sme boli
zvyknutí, že máme kone chovné a
ažné, je jasné, je že chovné kone
budú protestova odušu, lebo zrazu by sa mali zapoji do voza a aha. Predstavuje to námahu a zvýšený výdaj energie, na ktorý neboli nauèení. Ale zmeni to treba.
A ten zvyšok, ktorý nebol spravodlivý, to treba dopracova. Niektoré zmeny už sú dohodnuté, už
sme sa koneène dohodli aj na
tom, že tie výsledky treba porovnáva aj medzi útvarmi. Aj iné
staršie hriechy so systemizáciou
riešime s pánom prezidentom,
musíme nájs východisko, aby vysoký objem osobných príplatkov
niektorých útvarov nebol iba na
základe tradície. Bavili sme sa s
poriadkovou políciou o zaaženosti obvodných oddelení a došli
sme k tomu, pod¾a èoho sa navrhovali poèty na obvodných oddeleniach. Že to bola nejaká tradícia… práce idú možno pomaly,
ale treba ich robi, aby sme sa dostali dopredu.
Kameň úrazu: ESO
Kameò úrazu – projekt ESO.
Každý ho vnímame ináè, na zaèiatku sme aj v odboroch mali rôzne názory. Èasová tieseò sa nám
dnes prejavuje na kope vecí, dôsledkom sú chyby. Dávam ale za
pravdu tomu, že keby sme urobili
200 konferencií a 40 aktívov, urèite sa nedohodneme. Tu musí prís
niekto s návrhom. Ja viem, že to
bolí, ale ak hovoríme o racionalizácii, tá bude bolie vždy. Že sa
dejú chyby, to je jasné, ale mrzí

Na kongrese nechýbali ani generálni riaditelia sekcií MV SR na čele s vedúcou služobného
úradu MV SR Denisou Sakovou
¼udia spoèiatku videli, že sa
hodnotenie ráta formálne, všetci
boli spokojní. Ale ak sme to chceli
prenies do osobných príplatkov,
krivdy by boli. V tom máme rozdiel
názorov s vedením, lebo tie krivdy
sa stali, na troch poradách krajských riadite¾ov sa to rozoberalo,
aj na pondelòajších poradách vedenia po konfere. Chýba mi len
vyvodenie dôsledkov. Myslím si,
že súèasou práce každého
nadriadeného je aj oceòovanie
práce podriadeného aj cez hodnotenie jeho prínosu. Veï pod¾a
nieèoho sú vám priznávané osobné príplatky, nadriadený by to mal
vedie robi. Ak urobil chyby v procese hodnotenia, tak popiera svo-

Ako rozdávali osobné príplatky a
odmeny celé tie roky a ešte sa nenauèili hodnoti? Najvyšší èas,
aby pocítili aj trstenicu, lebo na
rozdiel od európskych vychovávate¾ov pod¾a mòa je aj trest súèasou výchovy – minimálne preto, aby sa chyby už neopakovali.
Pevne verím, že hodnotiaci
systém nie je dokonèený, treba ho
dokopa. Moje stanovisko: väèšiu
zbraò v rukách pre dosiahnutie
spravodlivosti nemáte. Považujem za chybné názory, že sa budeme dištancova od hodnotiaceho systému. Nie, my na òom musíme aktívne participova, èi už na
poradách, verejne cez médiá, za
každý krivý krok treba presadzo-

ma, že ich odstraòovanie ide
strašne pomaly. Ja stále hovorím
– prvý màtvy generálny riadite¾ a
chyby sa zaènú odstraòova rýchlejšie. Kedže sme všetci dobráci, tak nám to trvá dlhšie, ale vypipla to musíme, hoci sú to tvrdé
súboje. Mám tu odkaz od kolegyne, že som nepriate¾ centier podpory, že som ich úplne rozbil vo
svojich pripomienkových konaniach, že som príliš zlý a nedoprajem ¾uïom. Áno, som taký. Keï
chceme spravodlivos pre všetkých, tak za rovnakých podmienok. Ja tvrdím, že centrá podpory
sú servis a policajt je na výkon.
Aby mohol pracova, musí ma
všetko, èo potrebuje – pod¾a eko-

nomických možností rezortu a
štátu – nemal by trpie na neschopnos, liknavos, neochotu
tých, ktorí sa majú o neho stara.
Lebo ak hovoríme o policajtovi vo
výkone, keï spraví chybu, tak to
má od 5 do 15 percent od jedného
po tri mesiace. A tu hovoríme o
objektívnych príèinách a o nepochopení zabezpeèovaných útvarov? Musíme h¾ada riešenie.
Èo sa nám ešte v ESE vypomstilo? Oèakávali sme, že každý príde poctivo, servis sa dá na
kopu a z neho budeme budova.
Policajný zbor dal karty na stôl,
prišiel o všetko. Okresné úrady,
ktoré mali pre svoju ve¾kos akože
skumulované funkcie, tak utajili
èas svojich zdrojov, hasièi detto.
V živote som si nemyslel, že zo 4
200 èlenného HaZZ máme 3 100
mokrých a 1 100 suchých hasièov. To si neviem dos dobre predstavi, tam sa nám poschovávali
¾udia, ktorí mali prejs do centier
podpory, pretože myšlienka je to
ve¾mi dobrá: všetky peniaze na
kopu, servis zredukova a ak to
budeme robi z jedného bodu, bude to lacnejšie, rýchlejšie, kvalitnejšie, racionálnejšie… Tí, èo si
zašili zdroje doma, majú sa lepšie, lebo starosti prešli na centrá
podpory. Niekde sa postrácali peniaze, niektorí na to mali servis na
zmluvy zvonku.
Máme pred sebou ažké obdobie. To, èo sme chceli a èo je služba obèanovi navonok, teda
klientské centrá KAMO, budujeme ich z nášho rozpoètu, ktorý
nemá na tento úèel naviac niè.
Modlím sa, aby sa dobudovali èo
najskôr. To je ESO. Nevidím proces ako úplne nezvratný. V budúcnosti – berte to ako moju myšlienku nedohodnutú – možno by
centrá mohli dosta trochu viac
samostatnosti a zodpovednosti,
možno by sme aj tú strechu nad
nimi mohli zruši. Keby to fungovalo, tak ju vlastne nepotrebujeme. Budeme h¾ada riešenie, aby
ESO fungovalo a budeme h¾ada
spoloène. Je to servis pre políciu.
Servis tu nie je sám pre seba, bez
polície nemá èo existova.
Nešťastné výstrojné
súčiastky…
Další problém – a zasa na hlavu odborov – sú výstrojné súèiastky. Boli sme pri nástupe nového vedenia obviòovaní, že èo
sme robili predchádzajúce dva roky. Vytiahnite si staršie vydania
POLÍCIE, v marci 2011 sme naniesli problém na operatívnej porade ministra a žiadali prijatie
opatrení buï po linií novely zákona o verejnom obstarávaní, alebo
chceme hlavu riadite¾a odboru verejného obstarávania. Bolo potrebné prija opatrenia, neprijali
sa. Nastúpil nový minister a riešil
zákon o verejnom obstarávaní.
Nehovorím, že sa to úplne podarilo. A potýkame sa s tým. Prázdne
sklady sa nedali zaplni za chví¾u.
Èas peòazí išla na úkor neúspešných obstarávaní a èas na dotáciu osobitného systému sociálneho zabezpeèenia, tam tie peniaze
potom chýbali.
Vzdelávanie
Roky hovoríme o celoživotnom
(Pokraèovanie na strane 11)
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vzdelávaní. O vzdelávaní, ktoré
nikto v rezorte ešte nevidel. To, èo
tlaèíme: spresnenie kvalifikaèných požiadaviek vysokoškolákov
na tabu¾kových pozíciach. V prechodnom období bude ma policajt možnos doplni si vzdelanie
na našej akadémii. Myslím si, že
keï bude vzdelávanie dobre nastavené, aby ho tam neuèili o rímskych vykopávkach, ale o tom, èo
potrebuje v polícii, tak bude prínosom pre všetkých.
Kariérny postup
Kariérny postup – zasa bolestivá úloha. My sme spracovali zá-

kov to bude trva, ako to bude
medziroène pokraèova. Všetky
predstavy o zásadných medziroèných nárastoch sú sny a fatamorgány.
Kolektívne vyjednávanie
Èas kolektívneho vyjednávania preskoèím pre nedostatok èasu, ale aspoò jednou vetou. Stále
sú rezervy u vás. Keï sa pripravujú kolektívne zmluvy, naháòame
to v marci. Všetci hovoria, že je
ešte èas, ale pripravujeme. Potom
mi Marián v strese spracuje a
predloží návrh. Medzitým èakáme
na vaše pripomienky. Je ich to¾ko,
že sa potíme dva dni, ale žiadnu

nízku úmrtnos. Pri priemernej
úmrtnosti za šes rokov máme rezervu na 24 rokov, treba stráži
zodpovedný výber.
Preskoèím rekreácie aj zdravotnú starostlivos. Bezpeènos a
ochrana zdravia pri práci: Vïaka
inšpektorom za odvedenú prácu.
Potrebujeme sa sústredi na túto
tému, máme už ïalšieho inšpektora špeciálne na výzbroj, balistickú ochranu, výstroj policajta.
Verím, že zvýšeným dôrazom sa
podarí odstráni dlhodobé nedostatky, prezbrojujeme už dvadsa
rokov a ešte stále sme nezaèali.
Vnútroodborová činnosť

Kongres poctili účasťou aj všetci riaditelia KR PZ

sady kariérneho postupu a vidíme
v nich budúcnos Policajného
zboru. Ak bude fungova. S pánom ministrom sme sa dohodli
natvrdo v jednom, že v kompetencii ministra by to malo by po
okruh policajný prezident, generálni riaditelia. Všetci pod nimi kariérny postup. Myslím si, že sme
práve zabránili povolebným zemetraseniam a zabránili sme tomu, aby sa niekoho kamarát stal
krajským riadite¾om, aj keï predtým riadil len motorové vozidlo a
žiadnych ¾udí. Nez¾ahèujem, vedel by som aj o menách, ale som
slušný. Toto musíme zabezpeèi.
Druhé: presadili sme a tvrdo si na
tom stojíme aj po hádkach, vyjadrujeme sa ku všetkým výnimkám z kariérneho postupu. ¼udia s právnickým vysokoškolským
vzdelaním nemajú záujem o postup? Je najvyšší èas zobudi sa.
Chápem, ak zarobí vo dvojke viac
ako vo štvorke, kde má nároènejšiu prácu, preèo by išiel za
menej peòazí robi nároènejšiu
prácu?
Naši „občania“
Podmienky pre obèianskych
zamestnancov: dva roky tlaèíme
KOZ do toho, èo dnes pán prezident KOZ s¾úbil. Veril svojim klasikom, nie je to vina prezidenta, to
rozhodnutie, kedy zaháji vyjednávanie. Odznelo to vèera, povedal to premiér, nerobte si ilúzie
o 10 percentách. Ale rád som poèul, že vláda zaène v budúcom roku pracova na stratégii postupného vyrovnania priemerných platov
s priemernými platmi v rámci Európskej únie. Uvidíme, ko¾ko ro-

nevieme nájs. A potom príde èas
schválenia kolektívnych zmlúv, a
medzitým ste si vyresetovali pamä, v schválenej zmluve vám
chýba to, èo ste v èase návrhov
nepredložili. Na druhej strane, nie
všetko sa dá presadi. Vždy je to
nejaký kompromis, ale môžeme
presadzova len to, o èom vieme,
nie to, èo nevieme.
Oblasť právnej ochrany
Urobil som si svoju analýzu,
za roky 2009 až 2014 sme poskytli 116 právnych ochrán, priemerne
roène sme vynaložili 15 568 eur.
Priemerné roèné príjmy sú 14 799
eur, priemerná roèná vymožená
suma je 1 364 eur. Èo vidím ja,
stav právnej ochrany je zatia¾ vyrovnaný z h¾adiska výdavkov a
príjmov, rezerva, ktorú máme za
predchádzajúce roky, tvorí zásobu na 6 rokov. Môžeme teda pochodova spokojne, ale èo musíme urobi, zvýši dôraz na kvalitu
rozhodovacej èinnosti, lebo z
niektorých výborov mám pocit, že
priznajú ochranu aj na veci, ktoré
sú pochybné. Dôvod je jednoduchý – všetci sme kamaráti, a niè
nás to nestojí. Ale v centrále, do
ktorej vkladáte všetci peniaze, o
tom vieme. Teda: zvýšenie zodpovednosti pri posudzovaní právnej
ochrany zo strany výborov na základných organizáciach, zvýši
dôraznos pri vymáhaní súm za
vyhraté spory.
Podporný fond rady predsedov
Poviem základné èísla: vyplatili
sme podpory 51 991 eur v 52 prípadoch. Toto neovplyvníme, aj
keï, chvalabohu, v posledných
troch rokoch máme mimoriadne

Háklivá je vnútroodborová èinnos, pristavím sa pri nej. Obdobie
stagnácie, došlo k poklesu èlenskej základne, vieme preèo. Mohli
by sme sa uspokoji, že voèi KOZ
sme lepší, ale to by sme zatvárali

mám preto, že odbory robili opatrenia aj voèi mladším, ktorí platia
na ich dôchodky.
Druhý dôvod – spôsob výberu
od dôchodcov. Priame platby, ak
sa s ním vidíte raz za rok, tak raz
roène je to desa percent jeho
roèného dôchodku. Keï to rozdelíte na dvanás platieb, tak to vie
predýcha. Domyslie.
Tretí faktor – obdobie h¾adania
východísk na stabilizáciu. Museli
sa zapoji aj dôchodcovia. Brali to
tak, že odbory idú proti nim. Neuvedomili si, že hrozilo zdanenie
ich dôchodkov a odvody. Navrhovali sme to do 55. veku, veï ktorý
obèan má takýto dôchodkový
štandard, ale èas ¾udí nás opustila. Prejavili sa dva princípy, èo ma
mrzí, že naši sa zapojili ako ovce
za vojakov, potrebovali nás ako
štít. Nikto mi nevysvetlí, preèo dôchodok u vojakov je o dvesto eur
vyšší ako u policajtov. Nikto by to
neobhájil, že majú 120 miliónov
schodok na osobitnom úète, dotuje sa to z rozpoètu armády a tá
plaèe, že nemá na nákup novej
výzbroje.
Téza, že štát musí ma na armádu, aj keï na chleba nebude,
to neplatí v žiadnom štáte. Filozofia B: my aby sme mali a po nás
potopa. Niektorým našim dôchodcom chýbali informácie, plávali tu dezinformácie. Bolo potrebné stabilizova sociálny systém,
smerovalo to aj na policajtov, èo
ešte nemajú 15 rokov. Museli sme
to urobi, inak by to nikto nedofinancoval. Naštvali sa teda aj mladí, lebo sa predlžovala doba služby. Keï som išiel do ZNB, bral
som to, že idem na celý život. Vedel som, preèo tam idem, chcel
som nájs firmu, kde sa dodržiavajú zákony. Bol to síce hlboký
omyl, ale to už je o inom. Dnes

èlenskej základne. Nie sme spokojní a všetci sme tu zodpovední.
Koneène jedna úloha, za ktorú
nezodpovedám sám… Máme aj
základné organizácie, ktoré rástli,
ale… Ako chceme stabilizova,
keï nepresviedèate, nechodíte za
èlenmi, neinformujete, neprenášate informácie, potom je ažké
oèakáva informovanú èlenskú
základòu. Tá potom podlieha dezinformáciam a fámam. Ak funkcionár nemá èas zúèastni sa na
rade predsedov, ako chce informova? Na radách sa pravidelne
zúèastòujú vysokí funkcionári, je
to priestor, je to dialóg, nemáte
lepšiu možnos dosta sa k informáciam z prvej ruky. Máme vám
ich nosi domov? Toto by sme mali odstráni. My ako vedenie sa
zúèastòujeme na každej schôdzi,
na ktorú nás pozvete. Sú také základné organizácie, že nám ani
neoznámite, že bola schôdza. Pozývajte nás, aby fungovali spätné
väzby.
K práci v EuroCOP–e
Zapojenie v EuroCOP–e. Sme
aktívni, až nepríjemní s èeským
kolegom Štepánkom. Na úrovni
EU sa krásne rozpráva, lenže na
konci máme pocit, že sme ve¾a
poèuli a niè nevieme. Nanášame
konkrétne problémy, dochádza ku
konfliktom pri konfrontáciach na
generálnom direktoriáte pre vnútorne záležitosti a spravodlivos.
Ak poèujeme nie, ideme na diskusiu znovu, až kým to niekto nevydrží. Nechcite výsledky za chví¾u.
Spolupráca s Èechmi: sme ako
rodní bratia, uèíme sa vzájomne,
prospieva to obom stranám. Pracovali sme aj s Bulharmi a Litovcami, snažili sme sa im pomôc, ale turistické sklony nemáme, dúfajme, že prehodnotia svoj
prístup.

Členovia návrhovej komisie: (zľava) A. Mocková, R. Laco, M. Ujlaky, Ľ. Ptáková, V. Džoganík
oèi, Stav ovplyvnilo nieko¾ko
faktorov – ve¾ký odchod starších,
skoro 3 700, z toho èas boli naši
èlenovia. Preèo odišli aj naši dôchodcovia – prvé je výška èlenského do 62 rokov. Môj osobný
názor vo vzahu k obèianskym zamestnancom, že to nie je niè nenormálne. Ešte jedna boles – èím
vyšší mám dôchodok, tým je to
väèšia suma, ale ten dôchodok

mladí policajti po prípravnej štátnej službe podpisujú rôzne petície, a to boli vybratí zo širokého
zástupu záujemcov. Zázraèná
zmena postojov za dva roky služby. Asi nejaký vírus v prostredí, v
ktorom pracujú!
Stabilizácia
Máme v programe jednu úlohu
– prostredníctvom funkcionárov
zabezpeèi stabilizáciu a rast

Vnútorné hospodárenie
OZP je zdravá organizácia,
postavená na dobrom ekonomickom základe, funguje. Za tých
24 rokov sme ani raz nemali nevyrovnaný rozpoèet, aj keï ma mnohí z vás oznaèujú za strýka
Držgroša. Ale vïaka tomu sme
akcieschopní a tak by to malo by
aj ïalej.
Ïakujem za Vašu pozornos.
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Naši ocenení
Pamätná plaketa OZP v SR

Èernek Pavol
Faltín ¼ubomír
Miháliková Eva
Šefèík Ján
Štafuríková Beata

Medaila OZP v SR III. stupňa

Bronèeková Renata
Kováè Patrik
Pilát Jozef
Rajtóková Slávka

Medaila OZP v SR II. stupňa

Èierna Andrea
Èukalovský Daniel
Holbová Lýdia
Ihnacik Marek
Kladivík Jaroslav
Kucbelová Ingrid
Táncoš Alexander
Tomaško Jozef

Medaila OZP v SR I. stupňa

Beòo Ján
Gardlík Jozef
Horsica Imrich
Klika Marián
Lenárt Anton
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Program Odborového zväzu polície v SR po Vl. kongrese OZP v SR

I. Odborový zväz polície v Slovenskej republike (ïalej len „OZP v SR“) bude podporova a presadzova princípy demokracie, morálky a sociálnej spravodlivosti v súlade s
Listinou základných práv a slobôd.
II. V spolupráci s European Confederation of Police (ïalej len „EuroCop“) bude presadzova udržanie oprávnených nárokov a záujmov príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky (ïalej len „PZ“) a pracovníkov rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky (ïalej len „MV SR“).
III. OZP v SR bude chráni právne a sociálne istoty príslušníkov PZ a pracovníkov rezortu MV SR najmä prostredníctvom rokovaní so služobným vedením.
IV. OZP v SR pri obhajobe práv a záujmov svojich èlenov bude svoju èinnos koordinova s odborovými zväzmi združenými v Konfederácii odborových zväzov Slovenskej
republiky (ïalej len „KOZ SR“).
V. Pre naplnenie svojich cie¾ov bude OZP v SR vyžadova od NR SR, vlády SR, vedenia MV SR, KOZ SR a funkcionárov PZ na všetkých stupòoch realizáciu odborových
záujmov v týchto oblastiach:
1. Uplatòovanie demokracie a demokratických práv príslušníkov PZ a pracovníkov rezortu MV SR.
2. Ochrana sociálnych a právnych istôt príslušníkov PZ a pracovníkov rezortu MV SR.
3. Ochrana životných a pracovných podmienok príslušníkov PZ a pracovníkov rezortu MV SR.
4. Realizácia systému celoživotného vzdelávania príslušníkov PZ a pracovníkov rezortu MV SR.
5. Uplatòovanie kariérneho postupu v PZ a MV SR v plnom rozsahu.
6. Uplatòovanie opatrení pre dlhodobú udržate¾nos a stabilitu osobitného systému
sociálneho zabezpeèenia policajtov.
VI. Pre naplnenie svojich cie¾ov bude OZP v SR vyžadova od Rady predsedov ZO
OZP v SR a funkcionárskeho aktívu základných organizácií OZP v SR realizáciu odborových záujmov v týchto oblastiach:
1. Upevòovanie a rozvoj aktívnej vnútroodborovej èinnosti OZP v SR.
2. Podiel na realizácii úloh OZP na regionálnej úrovni.
3. Zodpovedná hospodárska a finanèná èinnos OZP v SR.
4. Poèetný a odborný rast aktívnej èlenskej základne na útvaroch PZ a MV SR.
VII. Uplatòovanie demokracie a demokratických práv príslušníkov PZ SR a pracovníkov rezortu MV SR.
V tejto oblasti bude OZP v SR najmä:
1. Orientovaním svojej èinnosti aktívne prispieva k rozvoju demokratickej a zodpovednej spoloènosti budovanej na obèianskych princípoch. Nepripustí zneužitie PZ SR
niektorou z politických strán na ochranu jej záujmov.
2. Zaujíma stanoviská a prijíma opatrenia s cie¾om nepripusti pokles úrovne ochrany, práv, potrieb a oprávnených záujmov príslušníkov PZ SR a pracovníkov rezortu MV
SR v otázkach sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja.
3. Prostredníctvom KOZ SR zastupova individuálne a kolektívne záujmy OZP v SR.
4. Spolupracova s médiami v oblasti obhajoby policajtov a pracovníkov, ako aj prezentácie práce OZP v SR. Pre lepšiu informovanos základných organizácií OZP v SR
neustále skvalitòova vlastnú tlaè a prenos informácií k èlenskej základni.
5. Dôsledne presadzova realizáciu Zákona NR SR è. 73/1998 Z. z. na všetkých úrovniach organizaènej štruktúry rezortu MV SR.
6. Pravidelne dvakrát roène vyhodnocova kolektívnu zmluvu medzi MV SR a OZP v
SR a vies aktívne kolektívne vyjednávanie, ktoré bude napomáha realizácii Programu
OZP v SR.
VIII. Ochrana sociálnych a právnych istôt príslušníkov PZ SR a pracovníkov rezortu MV SR.
Nepripusti pokles dosiahnutej životnej úrovne v dôsledku zvyšovania životných
nákladov, h¾ada a aktívne presadzova postupné kroky k reálnemu nárastu v mzdovej

oblasti s cie¾om postupného približovania sa k priemernej úrovni v EU v závislosti na vývoji HDP, presadzova prijatie zodpovedajúcich kompenzaèných opatrení v sociálnej oblasti.
V tejto oblasti ïalej:
1. Zabezpeèi dôsledné uplatòovanie Štatútu právnej ochrany ako prostriedku obhajoby èlenov OZP v SR.
2. Zabezpeèi aktívnu úèas odborov pri príprave zákonov a interných právnych
predpisov MV SR dotýkajúcich sa sociálnych a právnych istôt policajtov ako i podmienok
výkonu štátnej služby príslušníkov PZ SR a pracovných podmienok pracovníkov rezortu
MV SR.
3. Aktívne presadzova potreby a oprávnené záujmy príslušníkov PZ a pracovníkov rezortu MV SR v rozvoji zdravotného poistenia.
IX. Ochrana životných a pracovných podmienok príslušníkov PZ SR a pracovníkov rezortu MV SR.
V tejto oblasti:
1. Požadova doriešenie vyváženého systému komplexnej zdravotníckej, kúpe¾nej,
rekreaènej starostlivosti a rehabilitaèných pobytov.
2. Prostredníctvom základných organizácií OZP v SR zabezpeèi náležitú kontrolu rizikových pracovísk a pracovného prostredia a vytvára tlak na znižovanie rizík.
3. Zúèastòova sa na tvorbe právnych noriem a predpisov pre zabezpeèenie ochrany
a zdravia pri práci.
4. Dobudova aktív inšpektorov bezpeènosti práce v ZO OZP v SR.
X. Upevòovanie a rozvoj vnútroodborovej èinnosti OZP v SR.
V tejto oblasti:
1. Prostredníctvom aktívneho prístupu funkcionárov OZP v SR na všetkých stupòoch
zabezpeèi stabilizáciu a rast èlenskej základne OZP v SR.
2. Za úèelom skvalitnenia úrovne funkcionárov ZO OZP v SR uskutoèòova pre nich
krátkodobé odborné kurzy.
3. Na zasadnutia Rady predsedov OZP v SR prizýva predstavite¾ov MV SR a Prezídia PZ k prehåbeniu vzájomnej informovanosti o aktuálnych problémoch rezortu MV SR.
4. Na pravidelných zasadnutiach KR OZP okrem riešenia regionálnych odborových
úloh zaraïova i pravidelné hodnotenie stabilizácie a rastu èlenskej základne ZO OZP v
SR v príslušnom kraji.
5. Pre skvalitnenie èinnosti a informovanosti èlenskej základne zintenzívni pravidelnú
schôdzovú èinnos v zmysle Stanov OZP v SR.
6. Na zasadnutiach Rady predsedov OZP v SR pravidelne prerokováva problematiku vnútroodborovej èinnosti v ZO OZP v SR.
XI. Podiel na realizácii úloh v medzinárodnej èinnosti.
V tejto oblasti:
1. Upevòova postavenie OZP v SR v EuroCop–e, aktívne a zodpovedne zabezpeèova úlohy, vyplývajúce z tohto èlenstva. Uchádza sa o usporiadanie zasadnutí EuroCop–
u v Slovenskej republike.
2. Udržiava kontakty s policajnými odborovými centrálami èlenských štátov s cie¾om
získava skúsenosti a poznatky z plnenia ich úloh.
XII. Hospodárska a finanèná èinnos OZP v SR.
V tejto oblasti:
1. Dodržiava Zásady hospodárenia s finanènými prostriedkami v ZO OZP v SR a
OZP v SR.
2. S finanènými prostriedkami OZP v SR, sústredenými na úète OZP v SR, uskutoèòova aktívnu finanènú politiku s cie¾om ich aktívneho zhodnocovania a minimalizovania rizikovosti straty.
3. Z dlhodobého h¾adiska vytvára podmienky pre existenciu OZP v podmienkach postupného znižovania výšky èlenských príspevkov bez znižovania rezerv.
Program OZP v SR je otvorený dokument, ktorý môže by dopåòaný poèas volebného
obdobia o aktuálne úlohy pod¾a ekonomického a sociálneho vývoja v Slovenskej republike v zmysle Stanov OZP v SR.
Program bol schválený VI. kongresom OZP v SR dòa 14. 11. 2014 v Bratislave.
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Správa o èinnosti Revíznej komisie OZP v SR
Správu predniesla Eva Mihalíková. „Revízna komisia – revízori
úètov je neoddelite¾nou súèasou
a hlavným nástrojom pre dodržiavanie Stanov OZP v SR, s vnútornými predpismi schválenými
orgánmi OZP v SR, s uznesením
orgánov a so všeobecne záväznými právnymi predpismi,“ povedala na úvod a pokraèovala:
„Revíziu hospodárenia vykonávajú revízori úètov zväzu. Tieto
kontroly sa delia na plánované
pod¾a plánu revízií na príslušný
rok a taktiež na neplánované kontroly na základe uznesenia Rady
predsedov ZO OZP v SR alebo
predsedníctva OZP v SR. Revízori úètov vykonávajú revíziu hospodárenia na základe písomného
poverenia.
Posledné roky náš odborový
zväz prešiel ve¾ký kus cesty nielen po organizaènej stránke, ale aj
z h¾adiska hospodárenia. Odborový zväz polície v SR, aby mohol
efektívne existova, v rámci
vnútroodborovej èinnosti prijal celý rad dokumentov, ktoré koordinujú prácu jednotlivých orgánov
OZ. V zmysle èl. 7 odst. 1 Smernice Odborového zväzu polície v
SR pre výkon kontrolnej èinnosti
boli Radou predsedov ZO na zasadnutí dòa 28. 9. 2007 v Smižanoch poverení k vykonávaniu kontroly v základných organizáciach
revízori úètov. Revízori úètov sú
nezávislý revízny a najvyšší kontrolný orgán OZP v SR, urèený na
priebežné kontrolovanie èinnosti
všetkých orgánov, funkcionárov a
èlenov. Sleduje a dohliada, èi ich
èinnos je v súlade so stanovami,
uzneseniami orgánov, ako i so
všeobecne platnými právnymi
predpismi, prièom nezasahuje do
ich èinnosti a ani ich nenahrádza.

V predchádzajúcom období
boli siedmi revízori úètov. V poslednom období sa tento poèet
znížil na štyroch, úbytok je prirodzený, a to z dôvodu, že niektorí èlenovia odišli do výsluhového
dôchodku, alebo mali iné vážnejšie dôvody. Môžeme s èistým svedomím poveda, že aj tento malý
poèet ¾udí vie urobi ve¾a poctivej
a zodpovednej práce na úseku
kontrolnej èinnosti.

Revízori sú teda funkcionári,
ktorí dozerajú a pomáhajú ZO pri
ich práci a napomáhajú odstráneniu urèitých nedostatkov, ktoré
vnikli v ZO.
Aby táto práca bola efektívna,
je potrebná spolupráca všetkých
zainteresovaných strán. Od roku
2010 do dnešného dòa boli vykonané kontroly v zmysle plánu
kontrol na jednotlivých základných organizáciách v poète 58. V
roku 2010 sa vykonalo 8 kontrol, v
roku 2011– 7, v roku 2012 – 20, v
roku 2013 – 14 a v roku 2014 – 9
kontrol.
Najèastejšími
nedostatkami,
zistenými pri kontrolách boli: chyby v odvodovej povinnosti a nesúlad s úètovaním príjmov a výdavkov v základných organizá-

ciach, ako aj neplnenie si odvodovej povinnosti do daného termínu. Máme aj také základné organizácie, ktoré si dlhodobo neplnia
túto základnú povinnos. Zároveò
však je nevyhnutné konštatova,
že rozdielnos v prístupe vedenia
dokladovej agendy, postupov
úètovania dokladov a ostatných
súvisiacich èinnosti majúcich
vplyv na transparentnos vynaložených finanèných prostriedkov
dáva za pravdu, že je nutné zjednoti základné pravidla a zásady
hospodárenia. Získané poznatky
z praxe nám ukázali, že je potrebné sa venova tomuto problému a
vyškoli predsedov a hospodárov
základných organizácií. Školenia
boli organizované každý rok v mesiaci január v rámci jednotlivých
krajov a boli zamerané na správnos úètovania, evidencie a hospodárenia s majetkom. Organizátormi školení boli JUDr. Graèík a
pani O¾ga Nováková z OZP v SR.
Odbornou lektorkou bola Ing.
Lonèeková, zástupkyòa firmy, ktorá zodpovedá za úètovníctvo v
OZP.
Od roku 2009 sa zaviedlo elektronické úètovníctvo, èo u¾ahèilo
prácu hospodárov. Zjednotili sa
postupy práce a používanie
správnych dokladov pri úètovaní
príjmov a výdavkov ZO OZP v SR,
ktoré sú zverejnené na intranetovej stránke OZP, kde sú uverejnené aj pomocné materiály a návody k úètovníctvu , spisovej agende
a pod, a majú by nápomocné
odborárom.
Revízia úètov na centrále OZP
v SR v Bratislave je vykonávaná
dvakrát roène. Tieto kontroly vykonávajú dve revízorky úètov.
Kontroly sa zameriavajú na dodržiavanie všeobecne záväzných

predpisov pri hospodárení s finanènými prostriedkami zväzu,
úèelu nakladania s majetkom zväzu, správnos a úplnos odvodov z
èlenských príspevkov do zväzu,
dodržiavanie rozpoètu zväzu, jeho èerpanie v súlade s rozhodnutiami orgánov zväzu. Pri kontrolách neboli zistené vážne nedostatky a prácu èlenov OZP v SR,
ktorí vedú finanènú agendu, môžeme hodnoti ako ve¾mi dobrú.
Kontroly prebehli v ZO OZP a
KR OZP pod¾a plánu kontrol v
zmysle poverenia na vykonanie
kontroly.
V rámci východoslovenského
kraja boli urobené za posledných
pä rokov kontroly vo všetkých základných organizáciách, v niektorých aj dvakrát. Máme aj také ZO
OZP, ktorým sme sa museli venova viac a kontroly bolo nutné zopakova viackrát pre pretrvávajúce problémy. Medzi takéto problémové ZO OZP patrila aj ZO OZP
Spišská Nová Ves. Táto základná
organizácia vôbec nefungovala a
neplnila si svoje základné povinnosti, pri kontrole sa nedalo overi
hospodárenie s finanènými prostriedkami a nakladanie s majetkom OZP v SR. Revízorom neboli predložené žiadne doklady o
základnej organizácii. Dôvodom
bol predseda ZO, ktorý ukonèil
svoju èinnos bez toho, aby zvolal
èlenskú schôdzu a odovzdal
agendu. O zistených nedostatkoch revízori úètov informovali
predsedu OZP v SR a Správu o
vykonaní kontroly zaslali Rade
predsedov ZO k ïalšiemu riešeniu. Koneène sa ¾ady pohli a organizácia zaèína pracova. Zvolili si
nový výbor a nového predsedu.
Do budúcnosti veríme, že sa nebudeme stretáva s nedostatkami,

ktoré môžu vzniknú pri nezodpovednosti niektorých odborárov.
Ïalšou problémovou ZO bola
ZO OZP v Trebišove. Po sažnosti
novozvoleného výboru v ZO OZP
v Trebišove bola urobená následná kontrola z dôvodu, že boli neoprávnene vyplatené odmeny
hospodárke po ukonèení jej
funkèného obdobia a vyplatenie,
no neprevzatie si jubilejných odmien danými odborármi. Kontrolou sa potvrdili podozrenia, preto
bol urobený protokol, ktorý bol
odstúpený na OZP v SR k ïalšiemu riešeniu.
Kontrolóri sa èasto stretávajú s
problémom minimálnej spolupráce a komunikácie predsedu s
hospodárom, ktorý èasto spracúva agendu bez toho, aby poznal
schválený rozpoèet a pravidlá.
Èasto sa stáva, že úètuje iba to,
èo mu napíše predseda ZO OZP,
bez doložených dokladov.
Vážené delegátky, delegátky,
vážení hostia, záverom by som sa
chcela srdeène poïakova za prácu kolegom – revízorom úètov,
ako aj všetkým, ktorí sa podie¾ajú
na dodržiavaní hospodárnosti,
efektívnosti a úèelnosti pri hospodárení s finanènými prostriedkami
a so zvereným majetkom OZP v
SR. Aj po VI. kongrese OZP v SR
revízori úètov zamerajú svoju èin
nos na realizáciu prijatých úloh,
vyplývajúcich z uznesení orgánov
OZP v SR.“

Všetky publikované vystúpenia účastníkov i hostí kongresu
sú redakčne upravované.
Redakcia

Závereèné slovo predsedu OZP v SR Miroslava Litvu
Máme za sebou ažké obdobie, pretože dopady krízy, dopady znižovania schodku štátneho rozpoètu sa nepriaznivo podpisujú aj na rozpoètoch.
Vzniká napätie v rezorte a ažšie sa vyjednávajú veci, ale môžem poveda, že toto ažké obdobie sme prešli so cou, èo sa dosiahlo, na to môžete by hrdí, pretože vy ste sa na tom podie¾ali, s
vašou pomocou to bolo dosiahnuté.
Robili sme ako tím, a keï to
porovnám s predchádzajúcim rokmi 2004–2009, tak si myslím, že
váha OZP a jeho uznanie, èi už vo
vnútri rezortu funkcionármi, alebo
aj v rámci KOZ, ale aj v rámci EuroCOP–u narástli a je dôležité,
aby ste to postavenie do budúcna
udržali, prípadne ešte posilnili.
Dnes je vidie, ale aj na návšteve,
z h¾adiska funkcionárov, nikto tu
nebol iba formálne, nikto ne¾utoval, èo sme s nimi hovorili, boli príjemne prekvapení a myslím si, že
nebude nijaký problém v komunikácii. Nehovorím, že vždy budú
spoloèné názory a na všetko, ale
sme posunutí ïalej, než sme boli.
Nemôžeme poveda, že zo strany
zamestnancov by bol OZP pre-

hliadaný. Skôr naopak, na nás sa
obracajú aj zamestnanci, ktorí nie
sú èlenmi odborov alebo sú
èlenmi ïalších zväzov, ktoré sú
zastúpené v rezorte, a žiadajú
nás o riešenie svojich problémov.
To je to, èo hovorí, kde je váha,
je jasné, tie možnosti sú vždy v
oblasti, aké dohody, aké kompromisy dokážeme uzatvori, ako dokážeme rieši veci. Ale myslím si,
že v tom ste dozreli tiež. Èo potrebujeme od vás, to sú vèasné signály, ale na druhej strane je potrebné aj reálne hovori s ¾udmi
dole v základni.
Vèera sme napríklad s kolegom z Martina riešili otázku druhého gastrolístka pri nadèasoch,
ktoré nadväzujú na druhú 8–hodinovú službu. Kolektívna zmluva,
dodatok je platný, èiže problém
lístkov nebude, mám ju už tu, ak
by ste ju potrebovali. Tieto veci
vieme pohnú dopredu. Nehovorím, že vieme všetko, najažšie
strety sú tam, kde chcete peniaze,
a zároveò môžeme hovori ešte o

tom, že sú miesta, kde sú rezervy
v efektívnosti používania peòazí.
Ale to je to, èo si budeme musie v
najbližšom období stráži, viac sa
tomu venova, aby sme sa posunuli z h¾adiska plnenia požiadaviek a vylepšovania podmienok
ïalej.
To, èo èaká zväz, bude tiež ne¾ahká úloha. Je to otázka novely
èi nového zákona o štátnej službe, kde by sme mali posunú veci
dopredu. Je tu otázka odmeòovania, pán minister to nahryzol, jeho
snahou je získa ïalšie peniaze v
oblasti mzdových prostriedkov.
Ale nikto vám nedá peniaze zadarmo.
Teraz je otázka, ako sa dohodneme, èo za to, to nás èaká na
rozhodovanie. V rámci novely zákona èi nového zákona nás èaká
zladi platový mechanizmus s kariérnym postupom. Tu tiež èaká
OZP ešte dos nároèná úloha –
kariérne rebríèky, aby sme sa z
nich mohli odrazi na platovku. Sú
to ve¾ké kroky, nestretáva sa to
vždy s potleskom, niektoré veci sa
riešia ažko, ale je potrebné si
uvedomi, že sme kolektív s
rôznymi požiadavkami a taký spôsob, že kto utrhne viac, tak ten má
šastie, je to na úkor iných. To

podporova nebudeme a tam vás
žiadame o pochopenie v prípade
individuálnych záujmov, aby sa k
tým veciam pristupovalo zodpovedne, lebo riešime viac problémov v rezorte naraz.
Vieme vysvetli svoje postupy,
sú veci, ktoré sa zaviedli s naším
prièinením, tzv. odmeny za prácu,
mechanizmus funguje, vylepšuje
sa, dosiahli sme ïalšie zlepšenie
aj na úseku obèianskych pracovníkov v tomto smere. Aj keï
nehovorím, že všetko je na konci,
pretože by sme ešte mali prehåbi
zásluhovos v tomto smere a stráži si ïalšie veci, ktoré boli povedané v správe o èinnosti a naèrtli
sme ich v programe. Chcem vás
poprosi, aby ste tomu venovali
pozornos, popria vám, aby vám
vydržali sily a energia a najmä to,
èo budeme potrebova, venova
nasledujúce obdobie tlaku na
rozširovanie èlenskej základne.
Lebo hovorí sa, že váhu máme aj
bez toho, ale tá váha bude väèšia,
až sa raz budeme mera, èi máme
menšinu alebo väèšinu.
To sú dôležité úlohy a to nemôžete poveda, že to je otázka
predsedu alebo vedenia. To je
otázka nás všetkých. Ak dnes hovoríme o nedostatkoch v tomto

smere, nedá sa generalizova ani
paušalizova, lebo ak nieèo èlovek
povie všeobecne, urazí všetkých
poctivých, a tí menej poctiví, alebo
menej snaživí necítia, že sa ich to
týka, lebo sa vezú s kolektívom.
Tam poprosím, skúste aktívne
každý na svojom úseku hovori s
¾udmi, vysvet¾ova veci, a nie aby
¾udia chodili za vami, ale aby ste
vy chodili za nimi, vyh¾adávali a
získavali ïalších èlenov. K tomu
by som vám chcel popria energiu, výdrž, vytrvalos. Sami vidíte,
žo to vaše postavenie sa mení a
pevne verím, že o pä rokov bude
ešte pevnejšie, ako je dnes.
Ïakujem vám za pozornos,
ïakujem vám za výdrž vèera i
dnes. Je mi jasné, že to vo¾no si
budeme musie v robote dohna,
ale o tom sú odbory, robíte to pre
ostatných. V prejave pána premiéra bol dobrý signál, že si vašu
prácu váži, vie, že vydávate energiu pre druhých bez toho, aby ste
z toho nieèo mali, robíte to pre budúcnos, teraz je potrebné pribra
ostatných. Ïakujem všetkým, ïakujem tým, ktorí nám sprostredkovali tlmoèenie, ale aj prenos, a
vám všetkým. Boli ste perfektní.
Ïakujem, prajem šastnú cestu
domov a príjemný víkend.
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Aktivita Klubu policajnej histórie z Lučenca

Spomienka na strážmajstra Michala Bidelnicu
Strážmajster Michal Bidelnica,
príslušník
„Èeskoslovenského

uctili hrdinského muža èestnou
salvou.

Zásluhy na príprave a zrealizovaní tejto udalosti majú èlenovia
Klubu policajnej histórie z Luèenca. Pri pátraní prišli na to, že
pred 70 rokmi v Kalinove fašisti
zastrelili strážmajstra Michala Bidelnicu. Na jeho poèes sa rozhodli obnovi jeho hrob a pripravi
pietnu spomienku.
Strážmajstra Michala Bidelnicu
pochovali z vïaky obyvatelia Kalinova. Za jeho zásluhy ho „Povereníctvo vnútra“ povýšilo in memoriam na vrchného strážmajstra, bol vyznamenaný Radom
SNP I. triedy a Èeskoslovenským
váleèným krížom 1939 in memoriam.
podpis

èetníctva“ zahynul rukou nepriate¾a pri obrane vlasti dòa 22.
októbra 1944 v obci Kalinovo.
Dòa 28. októbra 2014 sa v kalinovskom cintoríne zišli desiatky
¾udí. Prišli si ucti pamiatku muža,
ktorý bol pri boji v obci Kalinovo
zastrelený fašistami.
Spomienka zaèala odhalením
zrekonštruovaného miesta posledného odpoèinku a položením
venca. Nasledovali príhovory
riadite¾a KR PZ v Banskej Bystrici
plk. JUDr. Mariána Slobodníka,
policajného duchovného npor.
Mgr. Františka Smelého a na záver si policajti OR PZ v Luèenci

Vážení darcovia,
ïakujeme Vám za úspešnú spoluprácu v uplynulých rokoch pri darovaní krvi na Krajskom riadite¾stve PZ
v Bratislave. Prajeme Vám v novom roku 2015 ve¾a osobných aj pracovných úspechov.
Na darovaní sa zúèastnilo:
v roku 2007: 09.05. 54 darcov, 26.11. 33 darcov,
v roku 2008: 01.04. 42 darcov, 15.07. 44 darcov, 27.11. 48 darcov,
v roku 2009: 31.03. 70 darcov, 21.07. 54 darcov, 08.12. 48 darcov,
v roku 2010: 26.04. 48 darcov, 17.08. 40 darcov, 26.11. 56 darcov,
v roku 2011: 05.04. 30 darcov, 11.08. 47 darcov, 19.12. 56 darcov,
v roku 2012: 16.04. 48 darcov, 19.12. 30 darcov
v roku 2013: 17.04. 31 darcov, 19.08. 3 darcov, 09.12. 40 darcov,
v roku 2014: 14.04. 41 darcov, 18.08. 32 darcov.
Za 8 rokov sa na odberoch spolu zúèastnilo 928 darcov. Vïaka
Vám sme mobilnú transfúznu službu obohatili asi o 417 00 ml krvi.
Zároveò by som Vás rada pozvala na ïalší odber. Predbežné termíny odberov sú dohodnuté na 8.januára., 26.mája a 16.septembra
2015 na Krajskom riadite¾stve PZ v Bratislave.
Ïakujeme.
kpt. PhDr. Dáša Cseriová

Z aforizmov Pavla Janíka

Èo ïalej so skráteným vyšetrovaním?
V policajnom zbore som od roku 1998. Po celý ten èas som bol
zaradený na Obvodnom oddelení.
Teraz som stále zaradený na obvodnom oddelení, ale z funkcie
referent s ÚOZ som bol na vlastnú
žiados preložený na skrátené vyšetrovanie. Tu som vyše troch rokov. V Slovenskej terminologickej
databáze je skrátené vyšetrovanie definované ako „zjednodušená forma prípravného konania vykonávaná policajtom o tých preèinoch, o ktorých sa pod¾a Trestného poriadku nevykonáva vyšetrovanie, v úseku od zaèatia trestného stíhania do preštudovania spisov a podania návrhov na doplnenie vyšetrovania, prièom jeho
podstata spoèíva v zhromažïovaní dôkazov v rozsahu potrebnom
na rozhodnutie a vo vykonávaní
ïalších úkonov, aby mohol prokurátor rozhodnú o podaní obžaloby, alebo aby mohla by vec vybavená iným meritórnym rozhodnutím“. Toto však mohlo plati len v
èase, keï skrátené vyšetrovanie
vzniklo. Keï si to premietnem do
súèasnosti, ale najmä zaèiatok
definície „zjednodušená forma prípravného konania“, tak si môžem
len povzdychnú. Dnes je skrátené vyšetrovanie (ïalej len SV) tak
nároèné a nemá prakticky žiadny
vplyv na urýchlenie prípravného
konania. Policajt vykonáva SV samostatne a SV je s minimálnymi
odchýlkami procesne vyrovnané
vyšetrovaniu. Skúsenosti z praxe
ukazujú, že v podstate nie je rozdiel v rozsahu dokazovania medzi
vyšetrovaním a skráteným dokazovaním. Mnohí sa teraz urèite
pousmiali, ale predpokladám, že

Šastný Nový rok 2015,
darcovia krvi!!!

len tí, èo nemajú o trestnom konaní ani páru. SV sa v urèitom rozsahu odbornosou a èasovou lehotou vyrovná vyšetrovaniu a preto aj poverený príslušník nemôže
by hocikto. Musí ma zodpovedajúce vedomosti z práva hmotného
aj procesného, kladú sa na neho
vysoké nároky na odbornos a
skúsenos. Prípravné konanie by
malo by efektívne, èo najskôr
skonèené, aby bol páchate¾ potrestaný a obèan spokojný. Za ne-

šastné rozhodnutie považujem,
že SV prešlo pod Obvodné oddelenia. Na niektorých OO PZ musia
poverení príslušníci slúži na ulici,
aha stále služby, chodi do dopravných akcií, èo sa musí odrazi
na kvalite spracovania pridelených trestných spisov a dåžke
skráteného vyšetrovania. To už
nehovorím o tom, že niektorí kolegovia zaradení na SV poèas výjazdu chodia na prípady (na MÈ)
do iných okresov aj 80 km. Ja
som to zažil, keï som v obchádzkovej službe stál asi 2,5 hodiny
pod samovrahom a èakali sme na
povereného príslušníka a kriminalistického technika, aby vykonali
obhliadku. Mal som dos nepríjemné otázky od pozostalých, keï
som im musel vysvet¾ova, preèo
ho nemôžeme zvesi. Teraz èakám èo bude s novelou TZ a TP,
ak bude schválená, lebo tá len
prispeje k predåženiu trestného
konania. Viacej TÈ pre SV, viacej
procesných úkonov. Nemôže by

teda ani reè o „skrátenom vyšetrovaní“. Vyšetrovanie trestných èinov by sa pod¾a mòa malo kona
pod jedným útvarom, aspoò by sa
tým odstránili „ahanice“ o vecnú
príslušnos, okrem iného. Ale
predsa som len jeden rozdiel medzi skráteným vyšetrovaním a vyšetrovaním našiel. V rozdiele
dvoch platových tried. Preèo by
sa skrátené vyšetrovanie a vyšetrovanie nemohlo spoji? Vyšetrovate¾ naïalej bude robi to èo
doposia¾ (napr. pod názvom 1. vyšetrovacie oddelenie) a poverený
príslušník bude naïalej vyšetrova TÈ do 3 rokov (2. vyšetrovacie
oddelenie), ale v piatej platovej
triede, keï už sa k vyšetrovaniu
približujeme tak potom aj platovo.
Mohlo by tu by prechodné obdobie, v ktorom by sa kolegom
vzh¾adom na vyšší poèet odrobených rokov neoplatilo investova
do vzdelania a bolo by im vzh¾adom na dosiahnutú vedomostnú a
odbornú úroveò umožnené doslúži do zaslúženého výsluhového
dôchodku. Pri jednej príležitosti
som sa stretol s viacerými kolegami zo skráteného vyšetrovania z
iných Krajských riadite¾stiev PZ a
s kolegami sme dospeli k záveru,
že v každom kraji sa pracuje inak,
všade majú iný systém práce a
nie je skrátené ako skrátené.
Stretol som sa aj s názorom, že
„skrátenci“ sú len pálièi elektriky a
mínaèi papiera. Takéto vyjadrenia
znevažujú našu prácu.
Toto je môj skromný názor, nemusíte s ním súhlasi. Všetkým
prajem ve¾a úspechov.
Meno v redakcii

Na dne(s)
Sebakritická samoobsluha
Najlepšie mi je bez seba.
Konštatovanie
K vojnám vedú rozdielne predstavy o mieri.
Heslo
Nieèo za nieèo a nikdy inak!
Vývoj
Najprv bol èlovek vzpriamený,
potom rozumný
a potom dnešného typu.
Medzi
Medzi krajnosami nie je nijaký rozdiel,
ale je medzi nimi všetko ostatné.
Výroba
Režim má to¾ko nepriate¾ov,
ko¾ko si ich vyrobí.
Jazykový zmier
Aby ostatný ostnatý drôt bol posledný.
Prax relativity
Ani to, èo je najlacnejšie,
už nie je lacné.
Kto vie
Preèo je tajný policajt
verejný èinite¾?
Pravda
Nie je ažké dovies veci do dôsledkov,
ale domyslie do príèin.
Poznámka
Mozgová porážka
nás nemusí postihnú pri Slavkove.
Parlamentná zmenáreò
Politickú príslušnos
vo¾ne zamieòame
pod¾a aktuálneho kurzu.
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Príslušníci bratislavskej PMJ zachránili život
Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riadite¾stva PZ v Bratislave zachránili
život mužovi, ktorý chcel skokom z
mosta spácha samovraždu. O zámere v súèasnosti už zachráneného muža sa policajti dozvedeli v
nede¾u v noci prostredníctvom volania jeho priate¾ky na linku 158.
Do preverenia oznámenia sa zapojilo nieko¾ko hliadok polície.
Skontrolované boli celkom tri mos-

ty v Bratislave, prièom podozrivé
konanie muža si hliadka PMJ v
Bratislave všimla prichádzajúc z
Botanickej ulice k mostu Lafranconi. Muž sa nachádzal približne 130
metrov od zaèiatku lávky pre peších, sedel na mostnom zábradlí
nohami spustenými smerom do
vody, prièom uprene h¾adel na Dunaj. Po dostatoènom priblížení sa k
mužovi policajti využili moment
prekvapenia a rukami ho zachytili

z oboch strán. Ten sa však od zábradlia odrazil a celou váhou zostal visie v rukách policajtov. Aj napriek tomu policajti vytiahli muža
spä na zábradlie, zaistili ho, privolali rýchlu zdravotnú pomoc a odovzdali do rúk zdravotníkov. Išlo o
23 roèného Bratislavèana, ktorý
bol v tom èase už na poh¾ad
znaène pod vplyvom alkoholu.
(Tatiana Kurucová,
KR PZ Bratislava, 18. 11. 2014)

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
NOVEMBER 2014
Čiastka 109
112. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Červené zlato“
Čiastka 110
113. Nariadenie prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení nariadenie prezidenta Policajného zboru
č. 16/2008 o organizačnom poriadku Prezídia Policajného zboru v
znení neskorších predpisov
Čiastka 111
114. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Beta – cestná preprava“

Čiastka 112
115. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
36/2009 o určení funkcií, pri ktorých
výkone sa môžu oprávnené osoby
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami v znení neskorších
predpisov
Čiastka 113
116. Nariadenie prezídia Policajného zboru o dobrovoľnom strážcovi poriadku
Čiastka 114
117. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa dopĺňa rozkaz prezidenta Policajného zboru č.
92/2013 o vydaní Ročného plánu

hlavných úloh Prezídia Policajného
zboru na rok 2014 v znení neskorších predpisov
Čiastka 115
118. Nariadenie prezídia Policajného zboru ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie prezídia Policajného zboru č. 80/2014 o vykonávaní
dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, konaní
o dopravných nehodách a dopravno-inžinierskej činnosti
Čiastka 116
119. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 65/2014 o zriadení špecializovaného tímu

Dodatok è. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa pre príslušníkov PZ na r. 2014

„Gastráèe“ za nadèasy a služobnú pohotovos
Minister vnútra SR Robert Kaliòák a predseda Odborového zväzu polície v SR Miroslav Litva dòa 31. 10. 2014 podpísali dodatok è.
1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa pre príslušníkov PZ, pod¾a
ktorého sa v texte zmluvy, v èlánku 4, ods. 10 na konci dopåòa textom:
„Ak je policajtovi nariadená práca nad základný èas služby alebo
služobná pohotovos na pracovisku, ktorá bezprostredne nadväzuje na plánovanú službu a spolu s plánovanou službou trvá viac ako
11 hodín, patrí policajtovi ïalšie hlavné jedlo a ak trvá viac ako 17
hodín, patrí policajtovi tretie hlavné jedlo.“
Tento Dodatok è. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa pre
príslušníkov PZ na rok 2014 nadobúda úèinnos od 1. 11. 2014.
(red)

Poïakovanie
V noci zo 14. na 15. júna 2014 rukou vraha prišiel v Bolerázi pri
výkone služby o život môj syn,

podporuèík in memoriam Peter Opalek.

Jeho odchodom mi ostane v srdci nehojaca sa rana a boles,
ktorú ani èas neutíši. Petrovi kolegovia z OO PZ v Trstíne sa v
snahe zmierni naše aj finanèné problémy po smrti syna rozhodli
zorganizova zbierku, ktorá oslovila ve¾a policajtov. Všetkým, naozaj všetkým darcom sa týmto chcem ve¾mi poïakova za pomoc.
Terézia Opalková, matka
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