
Predse da OZP v SR na úvod
pri ví tal vzácnych hos tí zo zahra ni -
èia i z na šej vlas ti. Star ším odbo -
rá rom bo li už dobre zná mi, o to
srdeènejšie pri ví ta ní Hermann

Lutz a Heinz Kiefer z Ne mecka.
Hermann Lutz bol pre zi dentom
UISP, èo bo lo európske zdru že nie
po li cajných odbo rov, pria my pred-
chodca Euro COP–u. Prá ve Her-

mann Lutz vý razne po mo hol OZP
v SR v je ho za èiatkoch, keï odbo -
rá ri na rá ža li na tvr dý od por vte -
dajších vládnu cich, najmä fe de -
rálnych síl, kto ré v ro ku 1990 o od-

bo roch v po lí cii nechce li ani po èu�.
Pán Lutz, sto ja ci sú bežne na èe le
obrovskej ne meckej odbo ro vej or-
ga ni zá cie, tiež vý datne po mo hol
OZP v je ho zaèle ne ní do európ-
skych štruktúr a stal sa naozaj
dob rým pria te ¾om slo ven ských
po li cajných odbo rá rov.

Rovna ko je ho ná sled ník Heinz
Kiefer, dvoj ná sob ný pre zi dent
zdru že nia Euro COP, kto ré dnes
spá ja oko lo pol mi lió na po li -
cajných odbo rá rov z 27 kra jín Eu-
ró py. Pán Kiefer sa rovna ko stal
èas tým návštevní kom a pria te ¾om
Slo ven s ka. V ro ku 2005, keï
prak ti ky vte dajšie ho mi nis tra vnút-
ra Vla di mí ra Palka dvak rát vy hna li
èle nov OZP na Ná mestie slo bo dy,
pre zi dent Kiefer zmo bi li zo val aj
medzi ná rodné od bo ro vé štruktú ry
a ve de nie viace rých európskych
mi nisterstiev vnútra, kto rí da li slo -
ven ské mu mi nis tro vi vnútra na ja -
vo, že v mo derných európskych
po me roch sa už slu žobné perzek-
vo va nie od bo ro vých pre dá kov za
ich èinnos� ve¾mi ne no sí. S mi -
nistrom Palkom vte dy pre zi dent
Euro COP–u Heinz Kiefer strá vil
na miesto vyèle ne ných 30 mi nút
takmer šty ri ho di ny vo vážnom
rozho vo re…

Bo ha tá úèas�
Medzi zahra nièný mi hos�a mi

VI. kon gre su ne chý bal ani ko le ga

Mi ro sla va Lit vu z vý kon né ho vý -
bo ru Euro COP–u, II. vi ce pre zi -
dent Euro COP–u Bel gi èan Ro ger
Merca to ris, kto rý predtým ešte na
Slo ven sku ne bol. A na sne mo va -
nie pri šiel aj najbližší, èes ký ko le -
ga, tiež už èlen vý kon né ho vý bo ru
Euro COP–u, pre zi dent Ne zá vis lé -
ho od bo ro vé ho sva zu Po li cie ÈR
Mi lan Šte pá nek, s kto rým má ve -
de nie OZP už viac ro kov ve¾mi
úzke vz�a hy.

Kong res pocti li svo jou prí -
tomnos�ou aj pre zi dent Konfe de -
rá cie od bo ro vých zvä zov SR Jo -
zef Kol lár a ce lé ve de nie mi nis ter -
stva vnútra i Po li cajné ho zbo ru.
Mi nister vnútra SR Ro bert Ka li òák
pri šiel a vystú pil už vo štvrtok ve -
èer i v piatok do po ludnia, po zorne
po èú va la ve dú ca slu žobné ho úra -
du MV SR De ni sa Sa ko vá, prak -
tic ky všetci ge ne rálni riadi te lia
sekcií MV SR, ve èer bo li prí tomní
oba ja vi cepre zi denti PZ  Mi lan Lu -
èanský a ¼u bo mír Ábel, ako aj
všetci krajskí riadi te lia PZ. V pia-
tok pri šiel po li cajný pre zi dent Ti -
bor Gašpar, kto rý sa ospra ve dl nil
za štvrtko vú neprí tomnos� zo
zdra votných dô vo dov. 

Pozvanie na kongres prijali aj
zástupcovia poisťovne, s ktorou
OZP dlhodobo spolupracuje, teda
Wüstenrot poisťovne, prišiel pred-
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Myšlienka mesiaca: Najväčšia chyba, ktorú v živote môžete urobiť, je mať stále strach, že nejakú urobíte. Elbert Hubbard, americký spisovateľ a filozof

(Pokračovanie na strane 2)

To to zimné za sa da nie ra dy
urèi te do sta ne prívlastok his to ric -
ké, pre to že sa na òom takmer po
štvr�sto ro èí usku toèni la taj ná vo¾ -
ba no vé ho predse du OZP v SR.
Mi ro slav Lit va už dávnejšie ozná -
mil, že kandi do va� ne bu de a
vo¾ba mi sa me ni la aj zosta va
troch podpredse dov, keïže La di -
slav Gra èík tiež na post podpred-
se du ne kan di do val, po 37 ro koch
v po li cajných služ bách od chá dza
do penzie.

V atmosfé re vo lieb
V úvo de ro ko va nia èle no via

schvá li li pro gram za sa da nia zim-
nej ra dy a vo lebný po ria dok, odo-
bri li aj ná vrh na zlo že nie vo lebnej
ko mi sie, kto rá bo la zá ro veò man -
dá to vou, v zlo že ní: Vi ta lij Džo ga -

ník, Sla vo Ku langa a Pa vol Do ri -
ca. Ten sa stal aj predse dom ko -
mi sie.

Mi ro slav Lit va na úvod ospra -
ve dl nil neúèas� pris¾ú be né ho pre -
zi den ta PZ gen. Ti bo ra Gašpa ra,
úèas� mi nis tra vnútra bo la v da nej
chví li neistá, a tak si èle no via vy -
po èu li z úst predse du aktuálne
informá cie, pri èom v urèe nom èa -
so vom rozpä tí moh li ešte èle no via
ra dy dopåòa� kandi dá tov na post
predse du a podpredse dov. Ni ja kí
však už nepri budli, vo lebný lístok
na post predse du OZP v SR pre to
ob sa ho val len dve me ná už pred-
tým zná mych kandi dá tov: te raj -
ších podpredse dov Ma riá na Mag-
doška a Pav la Mi cha lí ka. Oba ja
sa èle nom v krát kos ti predsta vi li,

resp. pre dostre li svo je mo ti vá cie.
Výsle dok tajnej vo¾by: z aktuálne
prí tomných 94 vo li èov poètom hla -
sov 69 post predse du OZP v SR
zís kal Ma rián Magdoško, Pa vol
Mi cha lík do stal 24 hla sov. „Ve rím,
že svo jou prá cou presvedèím aj
tých ostat ných, že ste si vy bra li
dob ré ho predse du,“ po ve dal M.
Magdoško a po ïa ko val za pre ja -
ve nú dô ve ru.

V taj ných vo¾bách podpredse -
dov OZP v SR ma li èle no via ra dy
na vý ber šty ri me ná: Pa vol Mi cha -
lík, Viktor Kiss, Ro man La co a
Šte fan Dža ma, pri èom moh li za-
krúžko va� ma xi málne tri. Všetci
šty ria kan di dá ti ta kisto do sta li
priestor na krátke vystú pe nie pred
vo lièmi. Na júspešnejší v zá pa se o
po zí ciu podpredse du bol predse -
da bra tislavskej krajskej ra dy Ro -
man La co, po è ty ïalších hla sov
roz hod li aj o úspe chu bý va lé ho ni-
trianske ho predse du krajskej ra dy
Vik to ra Kissa a aktuálne ho pod-
predse du OZP Pav la Mi cha lí ka.

Všetci zvo le ní funkcio ná ri zaujmú
svo je po zí cie 1. ja nuá ra 2015.

Možnosť pri po mienko vať
Takpo ve diac na eta py si te da

plé num vy po èu lo z úst Mi ro sla va
Lit vu aktuálne informá cie. Priblí žil
prie beh opti ma li zá cie štruktúr
centier pod po ry a pla to vé ho vy -
rovna nia, pri èom spo me nul aj
ano má lie, kto ré vzni ka jú, keï na-
príklad èasti za mestnancov sí ce
zvý ši li plat do príslušnej ta rifnej
trie dy, ale o tú to su mu im zní ži li
osobný prípla tok, „èo sa nám ne -
zdá lo gic ké, ne vie me to po cho pi�
a bu de to predme tom disku sie,“
po zna me nal M. Lit va. Bližšie sa
zmie nil aj o hodno tia com systé -
me, kde už be ží vnútro re zortné
pri po mienko vé ko na nie a aj odbo -
rá ri ma jú možnos� svo ji mi návrhmi
na po môc� odstrá ni� ne do stat ky.
M. Lit va opä tovne zdô raznil, že
oso bitný úèet mi nis ter stva vnútra
je vo ve¾mi dob rej kondí cii, na-
priek to mu stá le pu tu jú po re publi -
ke rôzne fá my bez reálne ho zá -

kla du. Aj v záujme aktuálne ho
preh¾a du o dianí v prípra vách
zmien vše obec né ho dô chodko vé -
ho poistné ho sys té mu OZP v SR
po žia dal KOZ SR o no mi ná ciu
Pav la Mi cha lí ka do príslušnej pra -
covnej sku pi ny.

Vy rov na ný roz po čet
Podpredse da La di slav Gra èík

predsta vil èle nom ra dy ná vrh roz -
poè tu OZP v SR na rok 2015 a po
disku sii k niekto rým po ložkám ho
plé num ako vy rov na ný hla so va -
ním odobri lo.

L. Gra èík predse dov po žia dal o
dis ci plí nu a dôkladné plne nie si
po vin nos tí pri vèasnom za sie la ní
všetkých potrebných dokla dov,
šta tistík a evi dencií ku koncu ro ka
i v ïalších termí noch. Konšta to -
val, že dis cip lí na za sie la nia pod-
kla dov sa z ro ka na rok lep ší, ale
stá le nie je sto percentná, nájdu sa
ešte orga ni zá cie, kto ré je nut né
urgo va�. A po hro zil, že ak to bu de
nut né, me ná hriešni kov sa ocitnú

(Pokračovanie na strane 3)

Zimné mu za sa da niu Ra dy predse dov ZO OZP v SR do mi no va li vo¾by èle nov ve de nia
Bra ti sla va (on) – Na no vembro vý kong res OZP v SR nad-
vä zo va lo zimné za sa da nie Ra dy predse dov základných
orga ni zá cií OZP v SR, kto ré sa usku toèni lo v dòoch 4. a 5.
de cembra 2014 už sko ro tra diène v rekreaènom za ria de ní
MV SR Smre ko vec na Do no va loch.

Vo¾by: No vým predse dom OZP v SR je Ma rián Magdoško. Podpredse do via: Pa vol Mi cha lík, Ro man La co, Vik tor Kiss

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

V dòoch 13. a 14. no vembra 2014 sa v Bra tisla ve ko nal VI. kong res OZP v SR pod heslom:

Len spo loène sme sil ní

Bra ti sla va (on) – V bra tislavskom ho te li SO REA Re gia sa v dòoch 13. a 14. no vembra
2014 zišli de le gá ti VI. kon gre su Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR, aby po piatich ro koch
zhod no ti li vý sled ky svojho úsi lia a vy tý èi li sme ro va nie od bo ro vé ho zvä zu pre ïalšie
pä�roèné obdo bie. Ro ko va nie kon gre su bo lo ne ve rejné. Hneď vo štvrtok večer účastní-
kov kongresu prišiel pozdraviť predseda vlády SR Robert Fico a predstúpil pred delegá-
tov aj s príhovorom. O. i. v ňom znova ubezpečil, že vláda nepripravuje žiadne zmeny v
osobitnom systéme sociálneho poistenia policajtov.



Vá že ní hostia, dá my a pá ni!
Kong res je prí le ži tos�ou na bi -

lanco va nie výsledkov, za mysle nie
sa nad prejde nou ces tou, ale aj
na vy tý èe nie no vých cie¾ov na
ïalšie obdo bie.

Od bo ro vý zväz po lí cie od svoj-
ho vzni ku v ja nuá ri 1990 mal jas -
ný cie¾ – ochra na právnych a so -
ciálnych istôt po li cajtov. Na roz-
diel od za mestnancov v iných
podni koch a inšti tú ciách sme ne -
ma li žiadne odbo rárske skú se -
nosti, ale „pre èo od bo ry“ nám bo -
lo od za èiatku jas né – úlo hou od-
bo rov je zastu po va nie záujmov
za mestnancov a prá va odbo rov
sú ga ran to va né zá konmi a medzi -
ná rodný mi do ho vormi. A to najdô -
le ži tejšie: od bo ry sme po va žo va li
za zá ru ku de mo kra tic ké ho vý vo ja
v po lí cii. To, èo nás prekva pi lo, bo -
la sna ha èasti no vé ho po li tic ké ho
spekt ra po re vo lú cii za ká za� od -
bo ry. Tu sme ma li je di nú šancu
nájs� po moc v za hra ni èí. Na šli
sme ju ve¾mi rýchlo a už 21. 3.
1990 sa usku toèni lo ro ko va nie
na šej de le gá cie s ne meckým od -
bo ro vým zvä zom GdP v Hilde ne.
Vte dy sme sa prvýkrát stretli s
Herma nom Lutzom, vte dajším
pre zi dentom GdP a zá ro veò pre -
zi dentom UISP. Stretnu tie bo lo
pre nás ve¾mi vý znam né, po moh -
lo nám zo riento va� sa a vytvo ri lo
nám priestor uèi� sa od ko le gov,
kto rých nikto ne mo hol spo -
chybòo va�, ani po chy bo va� o de -
mokra tickom uspo ria da ní kra ji ny.
Na šou sna hou bo lo sta� sa sú -
èas�ou medzi ná rodné ho spo lo -
èenstva od bo ro vých zvä zov po lí -

cie a tak zabrá ni� akýmko¾vek po -
ku som o spo chybòo va nie OZP a
opodstatne nosti je ho existencie v
po lí cii.

A že ta kýchto po ku sov bo lo
dos�, najmä keï od bo ry ho vo ri li aj
ve ci neprí jemné, o tom netre ba
po chy bo va�. Po splne ní všetkých
podmie nok sme sa v septembri
1992 na kon gre se UISP v Gra na -

de sta li èlenmi UISP ako prví z
post ko mu nistických kra jín. UISP
pre šiel po integrá cii s an glic kou
fe de rá ciou zme nou ná zvu na EU-
RO COP. Ži vot nám v ro ku 2005
po tvr dil správnos� na šej ces ty,
keï po pro testnom zhro mažde ní
25. októbra a ná sled ných kro koch
mi nis tra vnútra pá na Palka nás pri
následnom pro testnom zhro -
mažde ní podpo ri li aj zástupco via
po li cajných odbo rov z 25 kra jín
pod ve de ním vte dajšie ho pre zi -
den ta Euro COP–u pá na Heinza
Kiefe ra, kto rý je ta kisto dnešným
na šim hos�om.

Úlo hy, kto ré nám pri nieslo
obdo bie od V. zjazdu do sú èas -
nosti, bo li mi mo riadne ná roè né a

bo li skúškou schop nos tí rieši� úlo -
hy v tla ku vy vo la nom ne do -
statkom fi nancií v dôsledku krí zy,
ale aj v dôsledku do pa dov opat re -
ní v ob las ti zni žo va nia schod  ku v
štátnom rozpoète. Naj ná roè nej -
šou z nich asi bo la otáz ka sta bi li -
zá cie oso bitné ho sys té mu so -
ciálne ho za bezpe èe nia. Stá la nás
ve ¾a síl, ma la do pad aj na èlenskú
základòu, pri niesla kon flik ty s
aso ciá ciou po li cajných vyslú žilcov
a zvä zom pro fe sio nál nych vo ja -
kov, ale na ko niec sa po da ri lo aj
vïa ka dob rej a aktívnej spo lu prá -
ci s ve de ním MV SR nájs� rieše -
nie, kto ré sta bi li zo va lo sys tém a
ten to krát ve rím, že na tr va lo.

Ïalším neprí jemným problé -
mom, s kto rým sme sa stretli, bo-
lo krá te nie ob je mu mzdo vých pro-
striedkov o 5,8 % v rozpoète na
rok 2011, èo zna me na lo do pa dy, s
kto rý mi sme zá pa si li aj v ïalších
ro koch. OZP do ká za lo do pa dy na
mzdy mi ni ma li zo va� iba za ce nu
do ho dy s ve de ním MV SR a kry tie
neobsa de ním vo¾ných pra cov -
ných miest. Do pa dy tohto opatre -
nia z èasti po ci �u je me do dnes cez
výš ku prie mernej mzdy.

Pro blé my, kto rý nás ro ky trá pi,
sú mzdy obèianskych pra covní -
kov. Tu sme však iba ma lé ko -
lieèko v stro ji, na ko¾ko ide o za -
mestnancov v štátnej a ve rejnej
službe. Vy jedná va cie kompe -
tencie sú to tiž na úrov ni KOZ.
Sna ží me sa tla èi� na vy jedná va nie
a zme nu prístu pu zo stra ny KOZ
aj vlá dy SR. Ne po va žu je me za
správny po stup, že vy jedná va nie
za èí na až po skon èe ní prípra vy

štátne ho roz poè tu. Mzdy a najmä
dlho do bá stra té gia vy rovná va nia,
respektí ve do �a ho va nie mzdo vej
úrovne na úro veò prie me ru EÚ by
mal by� spo loèný pro blém vlá dy a
odbo rov, a nie iba nad stav bou
prípra vy štátne ho roz poè tu.

Ïalšou skúškou bo la prípra va
a reali zá cia pro jek tu ESO. Myš -
lienka je lo gic ká a výsledkom by
ma la by� zvý še ná kva li ta slu žieb
pre ob èa na, avšak bo li by sme ne -
ra di, ke by bol dôsledkom zní že ný
štandard servi su pre útva ry PZ a
pre nos èasti admi nistra tívnej zá -
�a že na po li cajtov. Rovna ko ve¾mi
dlhá bo la do ba prípra vy na vy -
rovna nie zá �a že a pla to vých tried
za mestnancov. Na dru hej stra ne v
ob las ti servi su sa v prospech pri-
stu pu jú cich orga ni zá cií pri pre su -
noch stra ti lo dos� za mestnancov,
respektí ve fi nanèných zdro jov, z
kto rých bo li servisné èin nos ti za -
bezpe èo va né u pristu pu jú cich
orga ni zá cií. Ta kisto je �ažko po -
cho pi� po stup, že sme zru ši li 8
roz poè to vých orga ni zá cii KR PZ a
pri ja li sme školstvo s 10 000 za -
mestnanca mi a po ne cha li sme ich
fungo va� v 330 roz poè to vých

orga ni zá ciách. Ne men ší pro blém
predsta vu je ne rea li zo va ná II. eta -
pa pla to vej re for my (I. eta pa v ro -
ku 2008), kto rá spô so bu je ne záu -
jem po li cajtov o ka riérny po stup.
Pod¾a nás je potrebné tieto pro -
blé my vy rie ši� v rám ci pripra vo va -
nej no ve ly, respektí ve no vé ho zá -
ko na o štátnej službe po li cajtov.

To, èo je ale potrebné po ve da�
pri dnešnom na šom stretnu tí, že
som ve¾mi rád, že sme sa dnes
stretli s na ši mi hos�a mi, že pri ja li
pozva nie na náš kong res. Je to
pre nás ve¾mi dob rý prís¾ub pre
rieše nie prob lé mov, kto ré bo li na -
èrt nu té, ale aj tých, kto ré nás ešte
prekva pia v nasle du jú com èa se.

Ve rím, že úèas� na šich hos tí je
odra zom na šej do te rajšej dob rej
spo lu prá ce a vzá jomnej sna hy
h¾a da� spo loèné najlepšie rieše -
nia, le bo aj pro blé my sú spo loèné.
Aj tu pla tí: „Len spo loène sme
sil ní!“

Ïa ku jem za po zornos� a ve rím,
že zvy šok dnešné ho ve èe ra ešte
strá vi me v disku sii pri rieše ní ve cí,
kto ré Vás, aj nás trá pia a že aj
dnešný ve èer pri ne sie spo loèné
vý cho diská pre ïalšiu spo luprá cu.

Úvodné slo vo predse du OZP v SR Mi ro sla va Lit vu vo štvrtok ve èer

seda predstavenstva Ing. Jozef
Adamkov a riaditeľka odboru al-
ternatívnych distribučných sietí
Mgr. Ingrid Poláková.

Sčítanie ukázalo, že mandáto-
vé lístky si prevzalo 133 delegátov
z celkového počtu 148, čo pred-
stavuje účasť 89,9 %. Na kongre-
se bolo 97 delegátov a 36 delegá-
tiek. 

Kong res schvá lil ro ko va cí po -
ria dok i ná vrh pro gra mu kon gre su
a zvo lil pra covné or gá ny kon gre -
su. V pra covnom predsedníctve
bo li – ako predse da jú ci a zá ro veò
mo de rá tor ce lé ho kon gre su – Ma -
rián Magdoško s èlenmi Mi rosla -
vom Litvom, Du ša nom Snahni èa -
nom, Jo ze fom Pa zú rom, Andre -
jom Ufná rom, ¼u bo mí rom Faltí -
nom a Já nom Šefèí kom. Do ná-
vrho vej ko mi sie bo li vybra tí: v úlo -
he predse du Pa vol Mi cha lík, èle -
no via Mar tin Ujla ky, Vi ta lij Džo ga -
ník, Du šan Harvát a ¼udmi la Ptá -
ko vá. Za stôl, ur èe ný mandá to vej
ko mi sii za sa dol ako predse da ko -
mi sie La di slav Gra èík s èlenmi:
Má ria Molná ro vá, Ro man La co,
Vik tor Kiss, Ro bert Galba vý a Pa -
vol Èeròan. De le gá ti odobri li aj
overovateľov Eriku Sečányovú a
Daniela Čukalovského, ako aj za-
pisovateľku Alexandru Mockovú.

Fil mo vý do ku ment za ujal
Prie beh uply nu lých piatich ro -

kov de le gá tom pri po me nul fil mo -
vý do ku ment, kto rý bol dielom za -

nie te nej prá ce Ma riá na Magdoška
v úlo he sce ná ristu i re ži sé ra.

Po tom už prišli na rad vystú pe -
nia zahra nièných i na šich hos tí,
kto rým sa prispô so bil aj èa so vý
har mo no gram kon gre su, keïže
napr. ani orga ni zá to ri kon gre su do
poslednej chví le ne ve de li, èi a ke -
dy medzi nich za ví ta aj predse da
vlá dy SR Ro bert Fi co. Ve¾mi na bi -
tý pra covný pro gram mal aj mi -
nister vnútra SR Ro bert Ka li òák, a
tak vlastne vo štvrtok ve èer mi -
nister pri šiel na kong res, keï sa
už pre mi ér s úèastníkmi rozlú èil. V
piatok do po ludnia za sa za èal svo -
je vystú pe nie náš po li cajný pre zi -
dent, vzá pä tí však zno va pri šiel
mi nister vnútra, kto rý pre èa so vú
za neprázdne nos� po pro sil po li -
cajné ho pre zi den ta o „pre puste -
nie po ra dia“ za reèníckym pultom.

Ho ca ko, de le gá ti ta ký to zá-
ujem hos tí o vystú pe nia ví ta li a za -
každým oce ni li ve¾kým potleskom.
Vy so ko oce ni li najmä ne formálny,
pria te¾ský a bezprostredný tón
vystú pe ní, úprimnos� i uzna nie
po li cajnej prá ci. Väèši na reèní kov
ani ne po uži la vopred pí somne pri-
pra ve né vystú pe nia, vonkoncom
nie zdvo ri lostne a pri tom fundo va -
ne ho vo ri li k problé mom, kto ré po -
li cajtov i obèianskych za mestnan -
cov bezpeènostné ho úse ku naj-
viac �a žia. Pre mi ér, mi nister vnút-
ra i po li cajný pre zi dent pri tom v
niekto rých èastiach rozprá va li
ve¾mi otvo re ne – predpokla da júc,

že sa ich slo vá ne dosta nú do ne -
po vo la ných uší. V po dobnom du -
chu sa tra diène niesli i slo vá pred-
se du OZP v SR Mi ro sla va Lit vu.

Oce ne nia aj zo zahra ni èia
De le gá ti poètom ne ve¾ké ho od -

bo ro vé ho zvä zu, èle na KOZ SR,

si tak na kon gre se v prie be hu
dvoch dní vy po èu li naozaj repre -
zenta tívnu zosta vu reèní kov z ra -
dov hos tí – vystú pe nia predse du
vlá dy Ro ber ta Fi ca, mi nis tra vnút-
ra Ro ber ta Ka li òá ka, pre zi den ta
PZ Ti bo ra Gašpa ra i pre zi den ta
KOZ SR Jo ze fa Kol lá ra, ako aj
vystú pe nia všetkých zahra -
nièných úèastní kov: Hermanna
Lutza, Heinza Kiefe ra, Ro ge ra

Merca to ri sa i Mi la na Šte pánka.
(Všetky vystú pe nia nájde te v tom -
to rozší re nom èís le PO LÍ CIE – 
pozn. red.) Reèní ci vy so ko oce ni li
prá cu Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v
SR v uply nu lom ob do bí pri ochra -
ne práv za mestnancov, oso bitne

konštruktívny prístup v sty ku so
slu žobným ve de ním a úsi lie o
spo loèné h¾a da nie vý cho dísk a
konkrétnych návrhov rieše ní pri
rieše ní prob lé mov – s ne zastu pi -
te¾ným osobným vkla dom dlho -
roèné ho a do sia¾ je di né ho predse -
du OZP v SR Mi ro sla va Lit vu.

Zväz aj oce òo val
Zá ver pr vé ho dòa ko na nia kon -

gre su mal spo lo èenský cha rak ter.

Na zákla de návrhov z èlenskej zá-
kladne predstú pi li pred de le gá tov
èle no via, kto rí si z rúk predse du
prevza li pla ke ty a me dai ly ako
uzna nie ich dlho roènej prá ce.
(Zoznam oce ne ných ta kisto pri ná -
ša me – pozn. red.) Po slávnostnej
ve èe ri úèast ní ci zotrva li v pria -
te¾ských disku siách ešte dlhé ho -
di ny.

Ve¾ký po sun
V piatok rá no kong res po kra -

èo val vystú pe nia mi pre zi den ta PZ
Ti bo ra Gašpa ra i mi nis tra vnútra
Ro ber ta Ka li òá ka, s mo ti vu jú cou
sprá vou o èin nos ti predstú pil pred
de le gá tov predse da Mi ro slav Lit -
va. Prá cu re ví zo rov úètov a bi -
lanciu výsledkov i poznatkov
zhrnu la Eva Mihalíková. De le gá ti
sa po tom zaobe ra li no ve lou Sta -
nov OZP v SR, s ma lým do-
plnkom schvá li li no vé zne nie Sta -
nov a odobri li aj pro gram zvä zu
po VI. kon gre se na obdo bie ro kov
2014–2019, (oba do ku men ty sú
na vnú tornej i vonkajšej we bo vej
stránke OZP–pozn. red., pro gram
nájde te aj v tom to èís le). Násled-
ne pri ja li aj uzne se nie z ro ko va nia
kon gre su a po hre ji vých slo vách
na rozlúèku predse da OZP v SR
Mi ro slav Lit va s po ïa ko va ním
všetkým de le gá tom i ostatným ak-
té rom VI. riadny kong res OZP v
SR ukon èil.

Spra co val Pe ter Onde ra
Sním ky Vla di mír Benko a au tor
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Skvelá správa pre vaše nové bývanie. Fixný
úrok len 1,99 % ročne na 5 rokov, nízke me-
sačné splátky a garancia úrokov a splátok až
na 25 rokov

Predsednícky stôl piatok dopoludnia: (zľava) R. Mercato-
ris, J. Kollár, M.Litva, T. Gašpar, M. Magdoško

(Pokraèovanie zo strany 1)

Len spo loène sme sil ní

M. Litva



Mi nister vnútra na úvod skon-
šta to val, že sa v po lí cii po da ri lo
sta bi li zo va� zá so bo va nie výstroj -
ný mi sú èiastka mi i iným to va rom,
usku toèni la sa ma sívna obme na
vo zo vé ho par ku i po èí ta èo vej
tech ni ky, zre konštruo va la sa èas�
so ciálnych za ria de ní a najmä
vïa ka úspo rám, do siahnu tým v
progra me ESO, bo lo mož né vy -
pla ti� aj ne ja ké odme ny. Mož nos ti
na zlepše nie oce ne nia prá ce sa
èrta jú aj pre bu dú ci rok, najnižším
príjmo vým sku pi nám obèianskych
za mestnancov po mô žu aj od vo -
do vé ú¾a vy. Bu dú ci rok by re zort
chcel spusti� re konštrukcie väè -
šie ho po è tu po li cajných objektov,
nielen OO PZ, ale aj objektov OR
PZ a ïalších pra co vísk po lí cie.
„Pôjde sa od najhorších, bu do va
mi nis ter stva pôjde až posledná,
pod¾a to ho bu de te vi die�, èi všetko
ostatné je už zre konštruo va né
ale bo nie,“ po zna me nal s úsme -
vom. V Bra tisla ve bu dú medzi pr-
vý mi ob jek ty OR PZ Bra ti sla va I z

roz poè tu re zor tu, mi nister však
zdô raznil úsi lie o ma xi málne vy -
uži tie euro fondov vša de tam, kde
to bu de èo len tro chu mož né.
Cie¾om je do siahnu� pra covné
podmienky na európskej úrov ni,
me ni� sa bu dú aj in te rié ry. Re zort
rá ta s vy uži tím euro fondov napr.
pri obno ve ener ge tic ké ho hospo -
dárstva v objektoch èi pri ich za -
teple ní. Pod¾a slov mi nis tra pôjde
o re konštrukciu cca 250 objektov
v ro koch 2015 a 2016.

Z ïalších ve¾kých plá nov mi -
nister spo me nul kú pu no vých rov-
no šiat z kva litnejších, i keï drah-
ších ma te riá lov. ¼ahšia údrž ba
rovno šiat a ich trvanli vos� má zvý -
še né ná kla dy vy kompenzo va�.
Re zort plá nu je obme nu ¾ahších i
väèších te rénnych vo zi diel na vý -
chodnú hra ni cu a do hor ských ob -
las tí, pri budnú� ma jú aj mikro bu sy.

Z h¾a diska odme òo va nia mi -
nister pri po me nul ini cia tí vu par la -
men tu, vïa ka kto rej re zort vnútra
ako je di ný zís kal 15 mi lió nov eur
na po silne nie po li cajnej èin nos ti.
Prostriedky je mož né využi� viace -
rý mi spô sobmi, všetky sú však
podmie ne né vyš ším obje mom od-
ve de nej prá ce, nie sú to odme ny.
Mi nister pri po me nul dialóg na
kon gre se, kde tú to té mu otvo ril a
oèa ká va od odbo rá rov použi te¾né
mo ti vaèné ná vr hy, keïže ces ta
zvy šo va nia ta rifných pla tov je
prak tic ky neprie chodná. Re zort
mô že nabra� aj no vých po li cajtov,

reálny vý kon sa však s ni mi ne dá
do siahnu� v krátkom èa se. Ro bert
Ka li òák po uká zal na re zer vy vo
vy uží va ní pra covné ho fon du, keï
ani re la tívne po èet né obvodné od-
de le nie nie je schop né posta vi� do
služ by èo len dve hliadky, pre to že
má ve ¾a ¾u dí na OÈR, PN a pra -
covných re ha bi li tá ciach. Mi nister
pri po me nul, že vo vy uži tí po li caj -
tov sme na tom horšie, ako na -
prík lad Ra kúsko, kto ré má priazni -
vejší po mer po è tu oby va te¾stva k
po è tu po li cajtov (4,5 : 6,5) pri me -
nej priazni vých podmienkach,
má me krat ší pra covný èas a viac
vý hod ako ra kúski po li caj ti. „Naj-
mä mla dí nechcú iné, len pe nia ze,
ale ne mô že me to da� ako odme -
nu, ale za nieèo,“ zdô raznil.

Mi nister odpo ve dal na viace ré
otáz ky z plé na, jed na z pr vých
sme ro va la k ná ku pu krátkych
zbra ní. Náš re zortný šéf po tvr dil,
že sú �až bu de èosko ro spuste ná,
má ís� o ná kup dvoch dru hov
pišto lí – pre špe cia li zo va né jed -
not ky a pre ostat ných po li cajtov,
pri èom by re zort okrem ce ny
chcel vý be rom zoh¾adni� aj mož-
nos� utvo re nia no vých pra cov -
ných miest pri vý ro be zbra ní –
mož no aj po do ho de s mi nis -
terstvom ob ra ny. Mnister tiež po -
tvr dil, že po li cajt bu de ma� mož-
nos� kú pi� si pišto¾ na stre li vo 9
mm Lu ger aj cez tzv. vaucher.

Spra co val– on–

aj v no vi nách, predse do via bu dú
pod tla kom aj hroz bou sankcie:
kraj ské ra dy ne dosta nú z cen trá ly
do tá cie, kým si základné orga ni -
zá cie nesplnia po vinnos� aktua li -
zá cie èlenskej základne.

V rám ci rôzne ho si èle no via vy -
po èu li z úst predse du informá ciu o
pro testnej akcii fínskych po li cajtov
dòa 18. no vembra, kto rú podpo ri -
la aj dvoj èlen ná slo ven ská de le -
gá cia v zlo že ní M. Magdoško a M.
Ilko vi èo vá. Fí ni pro testu jú pro ti zá -
me ru vlá dy ïa lej zní ži� po èet po li -
cajtov, kto rí sú už te raz v po me re
po è tu oby va te ¾ov k po è tu po li -
cajtov ve¾mi úsporní. Sú v tom to
uka zo va te li vy so ko nad prie me -
rom EÚ, a te da aj nad na ším reá-
lom… Predse da in for mo val, že tú -
to té mu mieni na nies� aj v riadia -
com vý bo re Euro COP–u, aby sa
zodpo vedne za na ly zo va li po è ty
po li cajtov k po è tu oby va te ¾ov v
rám ci kra jín EÚ.

Ne dávny VI. kong res OZP v
SR pod¾a je ho slov zo žal úspech,
zís kal klad né hodno te nia od do -
má cich, ale aj od zahra nièných
hos tí na pô de Euro COP–u. Plá no -
va ný roz po èet kon gre su sa po da -
ri lo dodrža�, celko vo te da kon -
gres, je ho prie beh a pri ja té zá ve ry
mož no hodno ti� ve¾mi kladne.

Naozaj rôzne
V bo de Rôzne bo la najrozvi nu -

tejšia disku sia o for mách, ako

zvý ši� pra covný vý kon, prí padne
èi je úèel né zriec� sa niekto rých
be ne fi tov ale bo ich èastí, aby sa
do siahli ciele, kto ré pre dostrel mi -
nister už na kon gre se. Disku té ri si
s ve de ním vy jas òo va li aj to, kto

má pla ti� ná kla dy spo je né so ško -
le nia mi o ochra ne osobných úda -
jov.

Ma rián Magdoško priblí žil plé -
nu vý sled ky a dôsledky ko lek -
tívne ho vy jedná va nia vyš ších ko -
lektívnych zmlúv pre ve rejnú a
štátnu služ bu. V mé diách už 24.
no vembra pre behla informá cia o

de fi ni tívnom sta no vis ku vlá dy ïa -
lej ne po vo li� tla ku odbo rá rov. „Tie
vý sled ky nás ne te šia,“ skonšta to -
val Magdoško, „oèa ká va nia bo li
ove ¾a vyššie.“ Z ne vý robných zvä -
zov vy slo vil na hlas nespo kojnos�

len OZP, školstvo a èiastoène
justí cia, väèši na zvä zov avi zo va -
la, že nie sú v sta ve orga ni zo va�
ná tla ko vé akcie. Aj v rám ci SLO -
VES–u, kto rý má oko lo 600 zá-
kladných orga ni zá cií, pre ja vi lo
ocho tu na ve rejný od por len trid-
sa� z nich. „Bo hu žia¾, stav je ta ký
aký je, výsle dok ko lektívne ho vy -
jedná va nia bol úmerný si le slo -
ven ských odbo rov,“ zhrnul M.
Magdoško. Aký te da je? Pre rok
2015 bu dú ma� pe da go gickí za -
mestnanci stredných, základných

a ma terských škôl va lo ri zá ciu 5
percent, ostat ní za mestnanci štá -
tu – vrá ta ne ozbro je ných zlo žiek –
iba 1,5 percenta, ale od 1. jú la
2015 im štát pri dá ïalšie percen-
to, do vedna te da 2,5 percenta v

dru hom polro ku, ce lo roèný
prie mer 2 %. Pô vodný
vládny ná vrh bol pä� per-
cent pre školstvo a jed no
percento pre ostat ných.

Podpredse da Magdoš-
ko ešte uvie dol, že neprie -
chodný bol aj ná vrh
ZMOS–u na 2,5 percenta
pre všetkých. Vlá da ne -
súhla si la, pri tom školstvo
má už tre tí rok po se be prí -
rastok 5–percentnej va lo ri -
zá cie. „Tá to si tuá cia nás
ne te ší a ne mô že me by� s
òou spo kojní,“ uzatvo ril
Magdoško.

Pri vy jedná va ní vo vnút-
ri re zor tu je si tuá cia ob -
dob ná, za mestná va te¾ sú-
hla sil s po ne cha ním všet-
kých do te rajších be ne fi tov,
ale so zdô vodne ním ne do -

stat ku pe òa zí ostá va otvo re ná va -
lo ri zá cia a hod no ta gastro lístkov,
kde od bo ry ta kisto žiada li na vý še -
nie.

V rôznom èle no via prebra li eš-
te viace ro prob lé mov, kto rým sa z
priesto ro vých dô vo dov v tom to
èís le ne mô že me ve no va�, ale k
niekto rým otvo re ným té mam sa
vrá ti me v ja nuá ro vom èís le. Ve¾mi
zaují ma vé bo lo napríklad ne plá -
no va né vystú pe nie predse du Ne -
zá vis lé ho od bo ro vé ho sva zu Po li -
cie ÈR Mi la na Šte pánka, kto rý pri -

šiel na Do no va ly aj s podpredse -
dom Petrom To me kom potrias� ru -
kou odchádza jú ce mu predse do vi
Mi rosla vo vi Litvo vi, ale na po žia -
da nie vystú pil aj s prednáškou o
tom, ako, aký mi for ma mi ich zväz
rozši ru je èlenskú základòu, využí -
va júc pri tom najmä ši ro kú šká lu
rôznych štedrých be ne fi tov. Je ho
rozprá va nie ozna èi la väèši na pos -
lu chá èov za ve¾mi podnetné a k
ná me tom sa vrá ti aj re dakcia.

Sa mozrejme, èle no via ra dy
ve¾mi uví ta li, keï medzi nich na
Do no va ly „ces tou zo Zla tých Mo -
ra viec“ zno va pri šiel mi nister vnút-
ra SR Ro bert Ka li òák spo lu s ge -
ne rálnym riadi te ¾om sekcie perso -
nálnych a so ciálnych èin nos tí MV
SR Ondre jom Va raèkom. Mi nister
odovzdal La disla vo vi Gra èí ko vi
re zortnú me dai lu za ro ky služ by v
PZ a s ve¾kým uzna ním po ïa ko -
val aj Mi rosla vo vi Litvo vi za ro ky
spo lu prá ce. Oba ja lú èia ci sa funk-
cio ná ri viackrát zo ža li ve¾ký,
úprim ný po tlesk plé na. No vozvo -
le ným funkcio ná rom mi nister
vnút ra poprial mno ho úspe chov a
èle nom ra dy v prí ho vo re ne for -
málne priblí žil hlavné úlo hy re zor -
tu v nadchádza jú com ob do bí.
(Bližšie v sa mostatnom ma te riá li
– pozn. red.) Predse do via oso -
bitne oce ni li fakt, že mi nister si
utvo ril dosta toèný èa so vý priestor
aj na po èet né otáz ky z plé na.

V zá ve re ro ko va nia ra dy èle no -
via ešte pri po mienko va li na vrh nu -
tý pro gram za sa da ní ra dy predse -
dov v ro ku 2015, schvá le né ter mí -
ny pub li ku je me.

Za zna me nal Pe ter Onde ra
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Ter mí ny za sa da ní Ra dy
predse dov ZO OZP 
v SR v ro ku 2015

19. a 20. marca 2015
18. a 19. jú na 2015
17. a 18. septembra 2015
10. a 11. de cembra 2015

(Pokraèovanie zo strany 1)

Volebná komisia počíta hlasy. Chvíle napätia...

No vé ve de nie OZP v SR
Predse da OZP v SR plk. Mgr. Ma rián Magdoško sa na ro dil

19.8. 1962 v Barde jo ve, od ro ku 1982 je príslušník
PZ, pre šiel viace rý mi funkcia mi na úrov ni OO PZ
a OR PZ. Ab sol vo val Aka dé miu PZ, patrí medzi
zakla da jú cich èle nov OZP na vý chodnom Slo ven -
sku. V ro ku 1991 bol zvo le ný za èle na predsed-
níctva OZP v SR, od ro ku 1992 nepretrži te je pod-
predse dom OZP v SR. V Euro COP–e za stu pu je
náš Od bo ro vý zväz po lí cie v SR, je èle nom vý bo-

ru Euro COP–u. Je že na tý, má dve de ti.
Podpredse da OZP v SR plk. Ing. Pa vol Mi cha lík sa na ro dil 6.

má ja 1959 vo Ve¾kom Rovnom, okr. Bytèa. Od ro -
ku 1980 do 1991 pô so bil v Dre voindustrii Ži li na.
Dia¾ko vo vyštu do val Vy so kú ško lu eko no mickú v
Bra tisla ve. V ro ku 1991 sa stal príslušní kom PZ,
pre šiel rôzny mi funkcia mi ako vy šetro va te¾ eko no -
mickej trestnej èin nos ti. Od 1. ja nuá ra 2012 je
uvo¾ne ným podpredse dom OZP v SR. Ako odbo -
rár pô so bil v ži linskej základnej orga ni zá cii OZP,
neskôr sa stal predse dom ži linskej krajskej ra dy.

Je že na tý, má tri dcé ry. 
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 mar-
ci 2007 bol spoluzakladateľ ZO v Nových Zámkoch, pôsobil ako hos-
podár a člen výboru ZO. Od marca 2008 do decembra 2011 bol pred-
sedom 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 ná-
sledne 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 polí-
cie 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.

Zimné mu za sa da niu Ra dy predse dov ZO OZP v SR do mi no va li vo¾by èle nov ve de nia

Mi nister vnútra SR Ro bert Ka li òák na ra de predse dov k pro gra mu re konštrukcií po li cajných objektov:

Pôjde sa od najhorších, bu do va mi nis ter stva až na ko niec…
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V úvo de mi nister zdô vodnil
svo je meška nie, ospra ve dl nil sa a
oce nil, že pre mi ér uro bil vo svo -
jom èa so vom harmo nogra me ma -

xi mum, aby medzi de le gá tov kon -
gre su mo hol prís�.

R. Ka li òák pri po me nul, že je
mi nistrom – s krát kou prestávkou
– od ro ku 2006, a tak už mô že vy -
hodno co va� spo luprá cu s odbor-
mi. S dáv kou hu mo ru po ve dal, že
úlo ha mi nis tra je èas to zvláštna,
le bo keï sú dob ré vý sled ky, „tak
som za vás zlí zol smo ta nu a za to
vám chcem po ïa ko va�. Prí le ži -
tosti zlíznu� smo ta nu mám ve¾mi
èas to, èo raz èastejšie mi cho dia

na stôl po zi tívne sprá vy, kto ré his -
to ric ky ni kdy ne bo li.“ Spo me nul
mi nu lo roèné vý sled ky v dopravnej
ne ho do vosti, v tom to ro ku oce nil
prá cu kri mi nál ky, kto rej vý sled ky
sú „na za rá mo va nie do Guinnes-
so vej kni hy re kordov aj u kra jov,
kde by to predtým ne èa kal, vý -
razne popra co va li…“ Po chvá lil aj
vý sled ky po riadko vej po lí cie,
niekto ré kra je pod¾a je ho ná zo ru
stá le do sa hu jú svoj dob rý štan-
dard, napríklad Ban ská Bys tri ca,
Tren èín èi Ko ši ce, ale prekva pi la
aj Bra ti sla va „nad rá mec akýchko -
vek oèa ká va ní, že bu de ma� 38
percent objasne nos�… to sú fak ty,
kto rý mi sa mô že me chvá li�.“ „Pri
neprí jemných sprá vach,“ po -
dotkol, „mô žem nasta vi� keï nie
hruï, tak as poò chrbát, mno hé
akcie, kto ré sa pod¾a mòa po da ri -
li, me diálne sa zne uži li, napr. Mol-
da va. Je mo jou úlo hou, aby som
ne ga tívne sprá vy dal na svo ju
zodpo vednos�,“ do dal. „Po ïa ko -
va nie patrí od bo ro vým funkcio ná -
rom a èle nom, to to ste ma vlastne
na uèi li vy.“ Vyzdvi hol najmä sil né
pu tá spo lu patriènosti, kto ré sa v
po lí cii utvá ra jú aj medzi ro di na mi,
„nikto z ci vi lov to ne po cho pí, je to

pre mòa mi mo riadny zá ži tok. Som
rád, že mám možnos� by� sú -
èas�ou tohto tí mu.“

Mi nister sa ïa lej vo svo jom
pre ja ve ve no val podmienkam pre
po li cajnú prá cu a vrá til sa k obdo -
biu formo va nia no ve ly sys té mu
so ciálne ho za bezpe èe nia po li -
cajtov, najmä k pro ti chodným
poh¾a dom aktívnych po li cajtov a
výslu ho vých dô chodcov. „Ni kdy
ne pí sa li po li caj ti, len výslu ho ví dô -
chodco via, že ne do sta li va lo ri zá -
ciu. Pí sal som im, že ne mô že fun-
go va�, aby po li caj ti s ne va lo ri zo -
va ným pla tom pla ti li va lo ri zo va né
dô chodky…“ Celkom opaè né ná -
zo ry ma la ve rejnos�, kto rej sa za -
sa ne pá èil oso bitný sys tém dô -
chodko vé ho za bezpe èe nia po li -
cajtov ako ce lok… „Som ve¾mi

rád, že sme pri niesli ve¾mi ži vo ta -
schop né rieše nie a nástupco via
by ne ma li dô vod akýmko vek spô -

so bom ho me ni�, pre to že na to ne -
exis tu je prí èi na, po tvr di lo to aj mi -
nis ter stvo fi nancií. Som rád, ako
ste na tom spo lu pra co va li, ïa ku -
jem za obrovskú pod po ru odbo -
rov, že sa nám po da ri lo presvedèi�
ostat ných.“

V ïalšej èasti vystú pe nia mi -
nister priblí žil de le gá tom svo je
predsta vy, ako ïa lej pohnú� s
platmi ci vilných za mestnancov,
„kto ré sú hro zi vo ma lé“ a po pí sal
sys tém, kto rý zvo li la vlá da – pre -
su nom odvo dov do èistej mzdy,
èo po mô že najmä ¾u ïom s najniž-
ší mi príjma mi vo ve rejnej a štátnej
službe. Po tvr dil, že va lo ri zá cia ne -
bu de vy so ká, „ma xi málne na

úrov ni mi nu lé ho ro ka“. „Tá dru há
vec je, že h¾a dám priestor, aby
sme bo li lep ší.“ Priestor mi nister
vi dí v úspo rách, kto ré vzniknú naj-
mä vïa ka pro gra mu ESO. Po -
dobne pri stagnu jú cich pla toch
po li cajtov:  „Navrhnú� jed no du ché
zvý še nie pla tov po li cajtov mô -
žem, ale viete, aká bu de reakcia.
Má me nieko¾ko pro jektov, zajtra si
po vie me viac. To isté pla tí aj o
ESE.“ Ho vo ril aj o problé moch,
kto ré v po lí cii ešte dopre vádza jú
napríklad èinnos� centier pod po ry
èi za vádza nie hodno tia ce ho sys -
té mu, má však ná zor, že tieto pro -
jek ty bo lo potrebné spusti�, aj keï
s ne dostatka mi, ale pre to, aby sa
pohli zme ny. Na margo hodno tia -
ce ho sys té mu po zna me nal: „Mu -
se li sme to vyskú ša�, ho ci ne bol
ideálny, ale vyskú ša� to bo lo tre -
ba. Ce lé sna že nie je k to mu, že
raz na sta ne zme na. Mi nister je
len krát kou epi zó dou v ži vo te po li -
caj ta, kaž dý za ži je nieko¾ko mi -
nistrov, ale èo za ve die me, chce -
me, aby sa sta lo pra vidlom, aby
sa to sta lo pri rodze nou sú èas�ou
nášho ži vo ta. Má me ho tu a za èí -
na ži�, dalšie ro ky už bu de pri -
rodze nou sú èas�ou a nikto ne bu -
de ma� dô vod ho me ni�. Tak je to
so všetký mi zme na mi, kto ré som
sa sna žil pre sa di�.“

Do šlo aj na té mu zá so bo va nia
výstrojný mi sú èiastka mi: „Te ším
sa, že sa nám po da ri lo zno va na-
plni� skla dy, dva ro ky do za du ho -

Vlá da má naozaj záujem na
skva litòo va nie podmie nok

pre prá cu po lí cie, tak po lí nii le -
gisla tí vy, tak aj ob las ti MTZ a spo -
lo èenské ho oce ne nia prá ce po li -
cajtov, uvie dol pre mi ér. „Patrím
medzi po li ti kov, kto rí po ze ra jú na
svet reálny mi oku liarmi a èas to
som bol kri ti zo va ný napr. za to, že
som išiel do Molda vy nad Bodvou,
keï po lí cia bo la v po merne �ažkej
si tuá cii, bo la pod ob rov ským tla -
kom. Ale veï vy ste – te raz ne ho -
vo rím o odbo rá roch, ale o po li -
cajtoch, kto rých zastu pu je te – vy
ste tu na to, aby ste ro bi li svo ju
prá cu, aby ste v sú la de so zá ko -
nom, postupmi, kto rú sú predpo-
kla da né le gisla tí vou, za bez pe èo -
va li v tejto kra ji ne ele mentárny po -
ria dok, nie že po žia davka mi po li -
tic ký mi, ale po žia davka mi zá kon -
ný mi. Pre to aj pri ta kých zákro -
koch, ako bo li v Molda ve, ale to je
jed no, vša de tam, kde bu de te po-
stu po va� v sú la de so zá ko nom, ak
aj po uži je te prostriedky, kto ré
umož òu je zá kon, bu de te ma� plnú
pod po ru nielen zo stra ny mi nis tra
vnútra, ale bu de te ma� aj mo ju
plnú pod po ru, my si vás ne po to pí -
me, ak bu de te postu po va� v sú la -
de so zá ko nom. Som presvedèe -
ný o tom, ne vyhnutnou podmien-
kou spo lo èenské ho napre do va nia
je vytvo re nie bez peè nos ti pre

obèa nov v prá ci aj v súkro mí. V
tom to má po lí cia jedno du cho ne -
nahra di te¾né, ne zastu pi te¾né
miesto. Ale len kva litne vzde la ný,
dobre vy ba ve ný a aj mo rálne èis -
tý po li cajt so zodpo ve da jú ci mi
podmienka mi pre za bezpe èe nie
pri me ra nej ži votnej úrovne ro di ny
je zá ru kou kva litnej prá ce po lí cie.
To to je sme ro va nie, kto rým sa
sna ží me rozví ja� podmienky pre
po lí ciu. Nie všetko, sa mozrejme,

ide na raz. Základným predpokla -
dom je vý konnos� eko no mi ky,“
zdô raznil predse da vlá dy a de le -
gá tom priblí žil úsi lie vlá dy a oso -

bitne mi nis tra vnútra zlepši�
odme òo va nie po li cajtov.

„Keï som už pri mi nis tro vi,
chcem po ve da�, že oce òu jem je -
ho mi mo riadnu ini cia tí vu, ta kých
mi nistrov ne mám vo vlá de ve ¾a, je
to èlo vek, kto rý má neuve ri te¾ný,
sku toène neuve ri te¾ný preh¾ad, je -
den deò je na de sia tich miestach,
a keï se dí me na vlá de a je
chví¾ka k¾u du, buï sa po ze rá na
ne ja ké no vé vy ba ve nie pre po li -

cajtov, autá, zbra ne, za ria de nia
pre ha si èov, všetko to, èo patrí do
je ho re zor tu. A som ve¾mi rád, že
s ním už dru hé obdo bie spo lupra -

cu jem. Sle do val som je ho �ažké
pre sadzo va nie kro kov k sta bi li zá -
cii vášho oso bitné ho sys té mu so -
ciálne ho za bezpe èe nia a som mi -
mo riadne spo kojný s výsledkom,
kto rý v tom to sme re do sia hol. Mô -
žem vám s pl nou vážnos�ou po ve -
da�, že neexistu jú žiadne dô vo dy
pre zme nu tohto sys té mu a vlá da
ho ga ran tu je tak ako je nasta ve ný
a pripra ve ný v spo lu prá ci s odbor-
mi, sa mozrejme po li cajta mi a sa -
mot ným mi nistrom,“ zdô raznil.

„Trá pia ma podmienky odme -
òo va nia obèianskych za mestnan -
cov, v bu dú com ro ku by sme sa
chce li podrobne ve no va� týmto
otázkam, z h¾a diska stra té gie cel -
ko vé ho mzdo vé ho vý vo ja na Slo -
ven sku s cie¾om po stup né ho do -
behnu tia prie me ru Európskej
unie.“

Pre mi ér sa ïa lej ve no val vlád-
nej re forme ESO. „ESO – to je re -
for ma, kto rá ne má ob do bu. Vi dím
tu ¾u dí, kto rí ma jú na sta ros ti re for -
mu. Po li caj ti, kto rí si ro bia svo ju
prá cu, vás ani nevní ma jú. Chá -
pem, že ke by sme tú to re for mu
da li na ši ro kú ve rejnú disku siu,
tak ešte do dnes se dí me a dis ku tu -
je me, bo lo tre ba nájs� nieko ho,
kto za ve lí a po vie – ide sa tak to.
Zru ši li sme kom plet všeo becnú a
špe cia li zo va nú štátnu sprá vu na
úrov ni kra jov, te raz dá va me do -

hro ma dy špe cia li zo va nú štátnu
sprá vu na úrov ni okre sov. Nielen-
že je už pohro ma de, ale krok za
kro kom predsta vu je me ve rejnosti
sil né okresné úra dy ako naj -
významnejšie ho predsta vi te ¾a
štátnej sprá vy na miestnej úrov ni,
ale pre dovšetkým sa po kú ša me
spo loène skva litno va� služ by pre
obèa nov, kto ré po sky tu je miestna
štátna sprá va. Sú to tak zva né
kontaktné pra co viská, kto ré ste
na zva li fa mi liárne KA MO. Sú to
neuve ri te¾né ve ci. Dnes èlo vek
prí de na vy no ve ný okresný úrad,
stla èí gombík, vy pad ne mu èís lo,
je tam 15 ale bo 20 okie nok, a vy -
ba ví si svo ju agen du bez to ho,
aby po be ho val po meste ako
blud ný Ho lan ïan. Klo búk do le ci -
vilnej èasti mi nis ter stva vnútra za
re for mu, kto rá ne má ob do bu v
histó rii Slo venskej re pub li ky a ve -
rím, že cie¾, kto rý sme si po sta vi li,
že do siahne me úspo ru v prie be hu
troch – šty roch ro kov na úrov ni
700 mi lió nov eur, pevne ve rím, že
tak to to bu de, èís la sú za tia¾ ve¾mi
po zi tívne.“

„Chcem vám za že la�, aby ste v
prí jemnej atmosfé re ab sol vo va li
kong res,“ poprial pre mi ér a – vi-
diac slávnostne prestreté stoly –
sal vu smie chu vy vo lal otáz kou,
ke dy bu de ïalší kong res…

Mi nister vnútra SR Ro bert Ka li òák pri šiel medzi de le gá tov
VI. kon gre su OZP v SR v pr vý deò ro ko va nia, te da vo
štvrtok ve èer tesne po odcho de predse du vlá dy a hneï
s¾ú bil, že prí de aj na dru hý deò a s¾ub spl nil. Pre to má je -
ho vystú pe nie dve èasti. Mi nister ho vo ril vo¾ne, bez pí -
somné ho pod kla du.

(Pokračovanie na strane 5)

Z vystú pe ní hos tí na VI.riadnom kon gre se OZP v SR
Predse da vlá dy Slo venskej re pub li ky Ro bert Fi co:

„Vlá da má naozaj záujem na skva litòo va nie podmie nok pre prá cu po lí cie“

Z vystú pe nia mi nis tra vnútra SR Ro ber ta Ka li òá ka:

„Bez odbo rov by sa mi nis ter stvo vnútra ni kam ne do sta lo“
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V úvo de svojho vystú pe nia
pre zi dent vy jadril svoj po stoj k od-
bo rom. Po ve dal, že sí ce ni kdy ne -

bol èle nom odbo rov, ale keï si
bližšie pozrel na webstránke OZP,
aké prio ri ty a ciele si od bo ro vý
zväz kla die, skonšta to val, že sú to
ve ci, ,,kto ré sa ve¾mi pre lí na jú mi -
ni málne s mo jím ná zo rom.“ Uví tal
prí le ži tos� vystú pi� na kon gre se,
aby mo hol rozprá va� pria mo s de -
le gátmi a vy jadril presvedèe nie,
že rovna ko pria mo sa je ho my-
šlienky a ná zo ry ,,dosta nú do le“.

Po li cajný pre zi dent sa sústre dil
na dve té my: hodno tia ci sys tém a
orga ni zaèné zme ny v po lí cii. Pri -
po me nul, že sa dlho do bo usi lu je o
ma xi málnu spra vodli vos� hodno -
tia ce ho sys té mu, ale ten to pro ces
má svo jich pro tivní kov, len èo ide
o pe nia ze. ,,Ak chce me do -
siahnu�, aby väèši na bo la spo -
kojná, najviac kri èia ne schop ní
riadia ci pra cov ní ci, kto rí ne bo li
schop ní nasta vi� kri té riá a ne -
schop ní po li caj ti. Odkrý va� sa za -
èí na to, že nie vša de je to v po -
riadku s vý ko nom služ by.“ Pri po -
me nul, že sys tém ani v sú èasnosti
nie je de fi ni tívny, v zá vis los ti na
podmienkach sa bu de vy ví ja�, me -
ni�, predpi sy sa bu dú no ve li zo va�.
,,Osobne vás pro sím, aby ste sa
aj vy zaanga žo va li do tohto pro ce -
su. Prijmem aj kri ti ku, ale prijmem
aj konštruktívne ná vr hy.“ Spo me -
nul, že keï pre zí dium zria di lo
strán ku na we be, kde moh li dá va�
po li caj ti svo je pri po mienky a ná vr -
hy k hodno tia ce mu sys té mu,
,,chce li sme ná zo ry od 23–ti síc
po li cajtov, tak ich bo lo pä� ale bo 6.
Až keï sme prišli k rozde le niu od-
mien, v tom oka mi hu nastú pil pro -
blém…“

K plá va jú cim štruktú ram: ,,Za
posledné ro ky sa nám to naprieè
Slo venskom ve¾mi, ve¾mi rozplá -
va lo, èo spô so bi lo, že po li cajt na
vý chodnom Slo ven sku má inú
pla to vú trie du a inak je odme òo -
va ný ako po li cajt v tom istom za -
ra de ní na zá padnom Slo ven sku.“
Spo me nul ako príklad PMJ, kde
bo li rozdielne ta bu¾ky v každom
kra ji pri tej istej funkcii, ,,do konca
funkcio ná ri na PMJ v jed not li vých
kra joch ma li rozdielne trie dy.“ Po -
dob ný cha os pa no val pod¾a pre zi -
den ta aj na iných zložkách, ve¾ké
rozdie ly sú v po sky to va ných prí-
platkoch, napríklad za ne rovno -
mernos�, je to stá le ne do rie še ná
té ma, kto rou sa už dlho zaobe rá
aj ve de nie odbo rov, ale bez vý -
sled ku a spô so bu je to medzi
¾uïmi ve¾kú nespo kojnos�. Po -
dobne je to s ri zi ko vým príplat-
kom. Vážnym problé mom je pod¾a

pre zi den ta aj sú èasné nasta ve nie
de via tich pla to vých tried ako
výsle dok poslednej pla to vej re for -
my. ,,Je lepšia, ale osta lo strašne
ve ¾a prob lé mov, po my selné scho -
dí ky ka riérne ho po stu pu sú po
piatu trie du, ostatné sú zni ve li zo -
va né. Ak má niekto v trojke vyš ší
plat ako v šes�ke bez príplatkov,
sú ta ké si tuá cie a je ich ve ¾a… Vy -
šetro va te lia sa za posledných pár
ro kov do sta li na okraj záujmu a
predbehli ich ¾u dia so stre -
doškolským vzde la ním, kto rí ma jú
príplatky, le bo sa príplatka mi
vykrý va lo vše li èo mož né…“ Spo -
me nul aj prípla tok za zdra viu
škod li vé prostre die, ku kto ré mu
sa viaže aj do datko vá do vo len ka,
napríklad na ky no ló gii, kde èas�
po li cajtov prípla tok má, iní za sa
nie. ,,Do datko vá do vo len ka je
ïalší pro blém k to mu. Ne chcem
ani ja, aby sme siaha li na isto ty,
ale h¾a dá me re zer vy na zvý še nie
efektívnosti a chce me, aby to vy -
jadro va lo sna hu o ka riérny po -
stup. Ko mu na OO PZ po núkne -
me, aby išiel na vy šetro va nie, tak
sa sme je, le bo by išiel s pla tom
do le. Ge ne rálny pro ku rá tor nie-
ko¾kokrát kri ti zo val úsek prác po li -
cajtov v prípravnom ko na ní za
nekva li tu. Pre èo je nekva litná?
Pre to že je nekva litný sys tém
odme òo va nia, žiadna sta bi li zá cia,
na okra ji záujmu…“ ,,Mu sí me si
posta vi� prio ri ty, keï otvá ram kni -
hu, kaž dý má pro blém, aj riadia ce
príplatky na základných útva roch
sú rozdielne. Ako to te raz vy -
rovna�? Ak to otvo rí te, tak sa ozvú
iné služ by, kaž dý má iné. V otvo -
re nej pra covnej atmosfé re kaž dý
chce opra vi� de formá cie z mi nu -
los ti, ale na to by bo lo tre ba ïalší
roz po èet… Mám na sto le ty pi zá -
ciu obvodných odde le ní PZ v
dvoch va riantoch, kde sa už na vr -
hu je zjedno te nie po ce lom Slo -
ven sku, a už sa niekto rí ozý va jú,
že chcú preklo pi� do vyššie ho ty -
pu, le bo je tam vyš ší riadia ci
prípla tok…“ ,,Ty pi zá cia OO PZ
ne má ma� vý znam pre spra vodli -
vé riadia ce príplatky, ale pre sta bi -
li tu štruktúr a pra vidlá hry naprieè
Slo venskom, to isté ty pi zá cia pre
OR PZ,“ zdô raznil pre zi dent a pri -
pustil, že to vô bec nie je jed no du -
ché.

Pre zí dium si da lo spra co va�
ana lý zu za �a že nosti po li cajtov na
OO PZ pod¾a množstva rôznych
kri té rií a vy šiel im in dex za �a že -
nosti  v rozpä tí od 39 percent do
190 percent. ,,To je ce lé zle! In ter -
val ne mô že by� ta ký ve¾ký, tu je
niekde zra da. Niekde vy ba via pä�,
niekde de sa� spi sov, niekde ve dia
posta vi� dve hliadky, inde nie. Má -
me 16 obvodných odde le ní, kto ré
nie sú schop né sta va� ani jed nu
hliadku… Ne viem, akou ces tou,
ale má me zle rozde le ných po li -
cajtov naprieè ce lým Slo venskom,
ži vel né pri de ¾o va nie ta bu liek,
niekto ré kra je sú na tom re la tívne
dobre, ale sú tu aj kra je, kto ré sú
poddi menzo va né, napríklad Tr na -
va, Tren èín, Nit ra, zèasti Bra ti sla -
va. Kým niekto ré kra je posta via
7–8 èiat PMJ, inde dve.“

Pre zi dent zdô raznil, že opti ma -
li zá cia po li cajných štruktúr na Slo -
ven sku je sil ná té ma, keïže aj OO
PZ èas to vzni ka li ži velne, pod
rôzny mi tlakmi a keï je sna ha
niekto ré sla bé odde le nie zru ši�,
hneï kri èí sa mo sprá va… „Je �až-
ké vysvetli�, že je lepšie sil né ob-
vodné odde le nie, ako sla bé
okresné riadi te¾stvo PZ.“

,,To sú aktuálne pro blé my:
zrovnoprávne nie riadia cich štruk-
túr, ty pi zá cia OO PZ a OR PZ, kri -
mi nálna po lí cia: ne rovno mernos�.
Uro bi li sme po ria dok v PMJ. Má -
me ambí ciu s  va ším predse dom,
ces ta príplatkov pokri vi la ce lú pla -
tovku, ak vyzná va me princíp spra -
vodli vosti a po ria dok. Za se ba a
ve de nie chcem po ïa ko va� za
spo luprá cu s odbormi. Vní mam ju

ako ne vyhnutnú. Ak sa nám nieèo
da rí pre sadzo va�, tak je to vïa ka
vám, pô so bí te do le v te ré ne.“

Pre zi dent PZ sa po ïa ko val prí -
tomným, oso bitne predse do vi Lit-
vo vi, ,,s kto rým mám bezprostred-
nú spo luprá cu.“ Vy jadril ná dej, že
aj v bu dúcnosti bu de spo luprá ca
pokra èo va� a že aj v bu dúcnosti
¾u dia oce nia, že to to obdo bie bo lo
progre sívne.

So svo jím vstu pom sa prihlá sil
aj podpredse da Ma rián Magdoš-
ko a pri po me nul, že aj na de -
cembro vej ra de predse dov bu de
priestor na disku siu ku k¾ú èo vým

té mam, kto ré trau ma ti zu jú po li -
cajtov, ako je napríklad ne rovno -
mernos� èi ty pi zá cia odde le ní.
,,Uví ta li by sme rýchlejšie, ra -
zantnejšie rozhodnu tia, už sa pre -
ro kú va jú neuve ri te¾ne dlho,“ po -
zna me nal.

Pre zi dent PZ zhrnul: ,,Vieme,
èo zme ni� a èo po su nú�, vy chádza
to z pozna nia, je tu priestor na vy -
lepše nie orga ni zaèných štruktúr,
pla to vých ná le ži tos tí, spra vodli -
vosti v odme òo va ní, to všetko ma -
lo ne ja ký vý voj podmie ne ný eko -
no mic ký mi možnos�a mi, ale aj
subjektívny mi vplyvmi,“ pri pustil.
,,Bo li tu obdo bia rôzne, u nás je
mó da ro bi� kaž dé tri ro ky reorga -
ni zá cie a keï už útva ry fungu jú,
tak ich za se ide me reorga ni zo va�.
Zme ny, kto ré sme te raz rea li zo va li

ale bo rea li zu je me, ro bí me s ambí -
ciou dlho do bej udrža te¾nosti, aby
sa ne sta lo, že ich uro bí me unáh -
le ne a nekva litne.“

K hodno tia ce mu sys té mu: Pre -
zi dent PZ po tvr dil, že na zá me re
hodno ti� raz roène sa niè nezme -
ni lo, ten to mo del má by� o. i. admi -
nistra tívne me nej ná roè ný. Pre to
sa pra cu je aj na je ho elektro nickej
po do be ako sú èasti bu dú ce ho
elek tro nic ké ho perso nálne ho spi -
su. ,,Ale ak chce riadia ci pra cov -
ník spra vodli vo hodno ti�, mu sí si k
to mu prie bežne utvá ra� pod kla dy,“
zdô raznil a spo me nul pár prí pa -

dov, ako sa fi nanèné odme òo va -
nie odzrkadli lo na ná zo roch ¾u dí,
ako si za èa li po rovná va� vý sled ky
medzi odde le nia mi i medzi služ -
ba mi, èi v re gió noch.

,,Nie je na šou ambí ciou, aby
sme my zvrchu do bu dúcna dik to -
va li pra vidlá hry. Ne mys lím si, že
sa dá objektívne po rovná va�
Stropkov s okre som v Bra tisla ve.
Pri šiel som s fi lo zo fiou, že kri té riá
si ma jú nasta vi� pria mi nadria de ní
a tu bol ka meò úra zu, pre to že
sme od nich chce li sa mostatnú
èinnos�.“ Tak sa pod¾a je ho slov
niekde tvo ri li aj kri té riá, kto ré ne -
ma li niè spo loèné s vý ko nom služ -
by a jej efektívnos�ou. ,,Ak bu de -
me hodno ti�, ko¾ko má ope ra tí vec
informá to rov, to ešte ne zna me ná,
že bu de je ho odha ¾o va cia èinnos�
na vyššej kva li ta tívnej úrov ni. Ide
mi o to, aby sme spo loène na sta -
vi li kri té ria, aby vzišli zdo la z pra -
xe, aby sme si ich po tom zjedno ti -
li, kde je to mož né.“ Stre tá va sa aj
s prí padmi, keï v jed nom okre se
dve obvodné odde le nia po uží va li
úplne roz liè né me ra te¾né kri té riá.

,,Zá me rom je využi� hodno te -
nie aj pri iných zložkách pla tu,
viem si predsta vi� medzi roèné
zme ny v osobnom príplatku – nie
ce lom, zdô razòu jem – ale s ne ja -
kou èiastkou si to viem predsta vi�,
pre rozde li� príplatky na rok a po
ro ku si za sa po vie me, kto je lep ší
a kto hor ší. Ma lo by to by� mo ti vu -
jú ce, aj ke by ne bo li prostriedky na
odme ny, aby sme moh li odme ni�
ta kou to for mou tých, kto rí sa sna -
žia a do sa hu jú lepšie vý sled ky.
Pla to vé ná le ži tos ti sú vždy cit li vá
otáz ka, aby to bo lo spra vodli vé,
chcem za po ji� vás, na najnižšej
úrov ni, aby sa ne sta lo, že niekto
za ène argu mento va�, že to ste
nám vy na dik to va li z Bra ti sla vy.
Po va žu jem to za ne ukon èe ný pro -
ces, bu de sa vy ví ja� aj po mo jom
odcho de.

„Dar mo mi po vie kraj ský riadi -
te¾, že za týždeò spra vil 30 ak cií
dopravno bezpeènostných, keï
výsle dok je zlý. Nie je dô le ži tý po -

„Bez odbo rov by sa mi nis ter stvo vnútra ni kam ne do sta lo“
vo ri li, že to už nie je to isté, ale
všetci si pa mä ta li rok 2010, keï
bo lo všetko už pl né, le bo v ro ku
2006 bo li skla dy prázdne, to isté
je te raz.“ Mi nister pri po me nul vý -
znam né, ve¾ké ná ku py z ob las ti
MTZ, kto ré sa zrea li zo va li za je ho
pô so be nia, te raz sú na ra de zbra -
ne.

Mi nister zdô raznil aj úlo hu, akú
zohra li od bo ry aj v ob las ti výstroj-
ných sú èiastok, le bo ne do stat ky v
tejto ob las ti sy ste ma tic ky podro -
bo va li ve rejnej kri ti ke – aj s me na -
mi. „Bez odbo rov by sa mi nis ter -
stvo vnútra ni kam ne do sta lo. Bez
to ho, aby ste ne vytvá ra li tlak. Kri -
ti zo va li ma aj niekto rí vrcholní
predsta vi te lia re zor tu, a po ze rám
sa te raz na ge ne rálne ho riadi te ¾a
Pinté ra. Bez to ho, aby ne bo li tie
skve lé PR èlán ky v èa so pi se PO -

LÍ CIA, by mož no sám ne na šiel ta -
kú mo ti vá ciu uro bi� ve ci rýchlejšie.
Je ve¾mi dô le ži té pre náš ži vot, že
keï sa do èí tam v PO LÍ CII, že je
pro blém, tak viem, že ho tre ba rie-
ši�, le bo v opaènom prí pa de sa o
tom do èí tam aj na bu dú ce. Bez vy-
tvá ra nia tla ku by sme sa ni kam
ne do sta li, pá èi sa mi, že si (odbo -
rá ri–pozn.red.) ni kdy ne dá va li
servít ky pred ús ta, stretnu tia s
predse dom, to je spàška ve cí, èo
tre ba rieši�. Je to va ša zá slu ha,“
po ve dal R. Ka li òák. „Ak má me po -
cit, že sme sa za tie ro ky po su nu li
dopre du, tak je to pre dovšetkým
va ša zá slu ha. Ja som v podsta te
bol skôr ná stroj na rieše nie tých
ve cí. Nie mož no všetko sa po da ri -
lo, ale má me ešte ne ja ký èas pred
se bou.“

Z úloh, kto ré sto ja pred re -
zortom, pán mi nister podèiarkol

no vý zá kon o štátnej službe. „Pre
mòa je najpodstatnejšia sta bi li zá -
cia kádrov tak, aby sme úplne za -
medzi li po li tic ké mu cyk lu. Mám
predsta vu, že no vý zá kon nám
uro bí predpoklad pre abso lútnu
sta bi li zá ciu dôstojníckych hod -
nos tí… vý me na po li tic ká by ma la
nastá va� pre dovšetkým na úrov ni
mi nis tra, je ho štátnych ta jomní kov
a najbližších spo lupra covní kov, vo
zvyšku by po lí cia ma la by� naozaj
od bor ný útvar, kto rý by ne mal by�
zá vis lý od to ho, kto vyhrá vo¾by. K
to mu sme ru je zá kon, kto rý by
sme chce li bu dú ci rok pri ja�, to bu -
de tým zá ve rom tohto štvorroèné -
ho cyk lu.“

V zá ve re svojho vystú pe nia mi -
nister vnútra po zna me nal: „Som
ve¾mi rád, že tu bol pre mi ér, v
spo loènej tí mo vej prá ci sa po hne -
me ïa lej.“

(Pokraèovanie zo strany 4)

Prob lé mov na rieše nie je však ešte vrcho va to
Pre zi dent PZ gen. Ti bor Gašpar: Chce me do siahnu�, aby väèši na bo la spo kojná

gen. Tibor Gašpar

Z vystú pe ní hos tí na VI.riadnom kon gre se OZP v SR

(Pokračovanie na strane 7)
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Po zhliadnu tí vèe rajšie ho filmu
som mal ve¾mi sil ný do jem, že sa
ne má te za èo hanbi�, za posledné
obdo bie ste uro bi li ob rov ský kus
prá ce, keï aj „vïa ka“ rôznym re -
for mám, kto ré neobišli ani po lí ciu,
bol váš od bo ro vý zväz sta bilný a
tak to sa sprá va aj v rám ci KOZ. O
chví ¾u bu dú dva ro ky, èo som bol
zvo le ný za pre zi den ta KOZ. Mô -
žem po ve da�, že OZP je je den z
ob rov sky sta bilných prvkov konfe -
de rá cie, kto rý nepri ná ša do va šej
èin nos ti cha os, ako sa to sem tam
niekto rých od bo ro vým zvä zom
po da rí, ale pri ná ša sta bi li tu, kon-
štruktívne ná vr hy a spô so by, ako
rieši� tieto ná vr hy. Nie vždy sú
úplne vy po èu tí, èo èlo ve ka nieke -
dy aj mr zí, ale stá le h¾a dá me ces -
ty, ako zlepši� posta ve nie za -
mestnancov, ako ich chrá ni� a po -
má ha� im pri ich èin nos ti. Pre to
dnes tu všetci svorne ïa ko va li
predse do vi, a to sa aj pri tejto
slávnostnej prí le ži tosti mu sím po -
ïa ko va� aj podpredse dom Ma riá -
no vi Magdoško vi a La co vi Gra èí -
ko vi, kto rí ve¾mi sym pa tic kým spô -
so bom pri chádza li s návrhmi. Ni -
kdy nechce li spô so bi� zlé ro ko va -
nie pria mo na orgá noch, ale pri -
chádza li s vopred pre ro ko va ný mi
návrhmi s jas ným cie¾om. Je to už
dáv no, keï Ma rián vtrhol do mo jej
kance lá rie pred ro ko va ním pred-
sta venstva konfe de rá cie s ta kým
vý ra zom, že som sa až z¾a kol, èo
sa sta lo. Bo lo to pre to, le bo pri prí-
pra ve princí pov posto ja KOZ k dô -
chodko vým systé mom pra covná
sku pi na zabàdla do nieèo ho, èo vy
už dáv no má te vy rie še né. Tak že
naš�astie sa to udia lo v dob rej
atmosfé re a po kra èo va li sme vo
svo jej prá ci, ale bo lo na òom vi -
die�, ako ve¾mi mu na týchto ve -
ciach zá le ží. To je len kra tuèký prí-
klad, že tá spo luprá ca s OZP je
ve¾mi sta bilná, dob rá a mys lím si,
že to bu de pokra èo va� aj do bu -
dúcna. Va šu prá cu si kaž dý vá ži.
Dnes pri rozho vo re s pá nom pre -
zi dentom zazne lo, že má lokto ré
po vo la nie má ta kú zodpo vednos�,
ako po lí cia, že nieke dy roz ho du je
o ži vo te a smr ti, a je to prav da.
Hes lo Po má ha� a chrá ni�, èo je na
vo zidlách po lí cie, si za èí na jú ¾u dia
vá ži� viac a viac a je to cí ti� aj me-
dzi obèanmi, že po lí cia získa va
väèšiu dô ve ru a ja si mys lím, že k
to mu prispie va hlavne OZP.

Váš kong res sa ko ná v ob do bí,
keï si pri po mí na me 25. vý ro èie
bo ja za slo bo du a de mokra ciu.
Nie som si ta ký istý, èi sme si tú
slo bo du vy bo jo va li pre všetkých.
K slo bo de èlo vek potre bu je aj fi -
nanèné zá ze mie. Je slo bodný èlo -
vek, kto rý ži je a má prí jem pod
hra ni cu chu do by? Je slo bodný
èlo vek, kto rý od pra cu je osem ho -
dín, cho dí do prá ce a v èistom ne -
za ro bí ani to¾ko, èo bo la sta no ve -

ná hra ni ca chu do by Európskou
úniou? Asi �ažko. Pre to aj mottom
KOZ na rok 2014 bol vyhlá se ný
boj pro ti fe no mé nu pra cu jú cej

chu do by. Pre to už vo februá ri
2014 sme vy šli s návrhom, aby
mi ni málna mzda pre rok 2015 bo -
la sta no ve ná vo výške 400 eur.
Mô žem po ve da�, že som bol
ozna èo va ný za de ma gó ga a že aj
keï sme to pre ro ko va li v predsta -
venstve, bol som ozna èe ný za
èlo ve ka, kto rý sa po hy bu je v iných
sfé rach a ne do ká že me to uro bi�.
Ale po správnom dávko va ní a ro -
ko va ní s vlá dou sme do siahli to,
že sa ho vo rí o istej hra ni ci, kto rá
sa blí ži la k hra ni ci chu do by a to je
tých 380 eur. Bo lo to ne spo èet né
množstvo ro ko va ní s Aso ciá ciou
za mestná va te¾ských zvä zov a s
Re publi ko vou úniou za mestná va -
te ¾ov, kto rí pra vi delne kaž dý rok
opa ku jú to isté, ako zvý ši me mie-
ru ne za mestna nosti a ako ¾u dia
prí du o prá cu… Za budli na dôstoj-
nos� èlo ve ka. Eko no mi ka je jed na
vec, ale keï už aj Ústa va, kto rú
má lokto dodržia va, ho vo rí, že èlo -
vek má prá vo na prá cu a prá ca
má za bezpe èi� dôstojný ži vot pre
se ba a ro di nu, ne ho vo riac o Eu-
rópskej so ciálnej charte… Ne -
ustú pi li sme z na šich po zí cií a po
ro ko va ní a argu mento va ní vlá da
pri ja la mi ni málnu mzdu 380 eur s
no vin kou, že vlá da za viedla odpo -
èí ta te¾nú odvo do vú po lož ku. S
tým, že zdra votné poiste nie je od-
puste né a mi ni málna mzda sa do -
sta la ne viem po ko¾kých de sa�ro -
èiach na úro veò, èi že prihliadli aj
na za mestná va te ¾ov. As poò o nie-
ko¾ko eur sme prekro èi li hra ni cu
chu do by, sta no ve nú Európskou
úniou. Ve rím, že ten to his to ric ký
po sun dopre du neosta ne his to ric -
kým, ale že ro zum ným vy jedná va -
ním bu de me tú to hra ni cu po sú va�
ïa lej a ïa lej .

Ïalšia vec, ako do siahnu� slo -
bo du, je aj ko lektívne vy jedná va -
nie vyš ších ko lektívnych zmlúv
pre ve rejnú a štátnu služ bu. Tu je
ka meò úra zu, kto rý ma ve¾mi trá pi
a dlho. Vo svo jej odbo rárskej pra -
xi som pre šiel rôzny mi eta pa mi,

ro bil som v štátnej
službe aj vo vý -
robnom pod ni ku,
viem po rovna�

každú jed nu prá cu, viem, èo to
pri ná ša a vo ve rejnej službe sú
úradní ci, kto rých ve rejnos� èas to
ozna èu je za ¾u dí, èo niè ne ro bia a
be rú za to ve¾ké pe nia ze, èo
abso lútne nie je prav da. Mi nu lý
rok sa po da ri lo do siahnu� 16 eur
pri ko lektívnom po jedná va ní. Po
šty roch ro koch to bol po sun
dopre du o as poò nieèo. Ten to rok

sme ma li predsta vu ideálnu, pri-
pra vi li sme ma te ri ál, kto rý ve¾mi
rozèú lil mi nis tra fi nancií, váš pod-
predse da bol pri tom prí tomný s
vte dajším štátnym ta jomní kom
školstva. Pý ta li sa, akú má me
drzos�, a my sme neuro bi li niè iné,
len sme spra vi li pla to vú ta bu¾ku,
ako predchádza jú ce vlá dy pokri vi -
li ta bu¾ku za mestnancov v štátnej
a ve rejnej službe, kde mi ni málna
mzda je až v piatej trie de v piatom
stup ni. Vždy sa za bú da lo, keï sa
zdví ha la mi ni málna mzda, za bú -
da lo sa na úpra vu pla tov pre tieto
sku pi ny ¾u dí. Sa mozrejme, že
sme ne žia da li na vý še nie o 63 per-
cent, ako to niekto rí po cho pi li,
chce li sme len otvo ri� oèi a chce li
sme navrhnú�, aby sme h¾a da li
spô so by po stup ný mi krokmi, ako
tú ta bu¾ku naplni�. O to je ne -
milšie, keï po èu jem z úst mi nis tra
fi nancií, kto rý mi pred pár dňa mi
po ve dal, že to bu de jed no percen-
to. Z úst vášho mi nis tra som vèe -
ra po èul mož no dve percentá…
Ne bu de me ešte ro bi� zá ve ry, 18–
te ho je ïalšie ko lo ro ko va nia, kde
nás ra da predse dov po ve ri la do -
siahnu� rovna ké na vý še nie v štát-
nej a ve rejnej službe pre všet-
kých. A tu už má me je den roz kol.
Ke by som bol po li tik, mož no by
som to ro bil ta kisto, že pol ro ka
predtým po viem, že ško lá kom
zdvih nem o pä� percent, iným jed -
no percento, aby sa od bo ry roz -
há da li…

To sú pro blé my, o kto rých dis -
ku tu je me vo vnútri KOZ a h¾a dá -
me spo loèné rieše nia. Te raz pri -
chádzam k slo vám pá na pre mié ra
zo vèe ra, že exis tu je na Slo ven -
sku perma nentný so ciálny dialóg.
Mô žem potvrdi�. Ak sa ale ho vo rí,
že te raz je so ciálny dia lóg ¾ahší,
le bo má me so ciálno de mokra tickú
vlá du, tak vô bec to tak nie je. Dia-
lóg je sí ce ko rektný, èas tý, ro ku je -
me, ale nie je jed no du chý a nie je
¾ahký. Mu sí me by� vždy argu -
mentaène pripra ve ní zvládnu� aj

nie jed no du ché si tuá cie. Na dru -
hej stra ne, nie sme tí, kto rí ne ve -
dia zhodno ti� reálnu si tuá ciu a na -
šu eko no mi ku. Ale zdví ham ho de -
nú ru ka vi cu pá na pre mié ra, keï
po ve dal, že od bu dú ce ho ro ku by
sme ma li ve¾mi intenzívne ho vo ri�
o stra té gii odme òo va nia za -
mestnancov vo ve rejnej a štátnej
službe a odstrá ni� postupne ten
prie pastný rozdiel vo èi prie mernej
mzde v ná rodnom hospo dárstve.
Osobne a úprimne dá vam s¾ub,
že presvedèím a zaènem ro ko va�
o stra té gii odme ňo va nia za -
mestnancov hneï na za èiatku ro -
ka èo už len s va ším te rajším pod-
predse dom Magdoškom. Kaž dý
rok ro bí me tú istú chy bu, že dá va -
me ná vrh ko lektívnej zmlu vy
vyššie ho stupòa nieke dy v jú ni, na
to dostá va me tú istú odpo veï èa -
so vú, že zaènú ro ko va� až vte dy,
keï bu dú zná me vý cho diská
štátne ho roz poè tu. Pri vý cho -
diskách štátne ho roz poè tu nám
po ve dia, že mu sia by� uro be né
ko rekcie v Bru se li a že bu de me o
výške ro ko va�, až ked to bu de v
Bru se li schvá le né a až keï bu de
roz po èet pre ro ko va ný vo vlá de. A
po tom nám po ve dia, že už na to
ne má me pe nia ze, pre to že štátny
roz po èet pri dodrža ní schod ku
štátne ho roz poè tu bu de ta ký a ta -

ký. To je zá sadná chy ba, kto rú ro -
bí me a kto rú si prizná vam. Ale
s¾u bu jem, že od za èiatku bu dú ce -
ho ro ka ju na pra vím. Ta kýmto kro -
kom prizná vam: váš od bo ro vý
zväz k ta kýmto kro kom na bá dal
konfe de rá ciu už nieko¾ko ro kov.
Tre ba si prizna� chy bu, h¾a da�
rieše nie a napra vi� chy by.

V ïalšom pre zi dent KOZ in for -
mo val de le gá tov o ïalších zá me -
roch konfe de rá cie zvý ši� atraktív-
nos� èlen stva v odbo roch a oce ni�
¾u dí, „kto rí pre ja vu jú svo ju osobnú
sta toènos�, bo ju jú za ostat ných,
obe tu jú svoj vo¾ný èas.“ Ho vo ril aj
o zá me roch konfe de rá cie do -
siahnu� zme ny v systé me te -
rajších ,,dô chodko vých hu rá -
systé mov“ a usi lo va� o odstrá ne -
nie zda òo va nia a odvo do vej zá �a -
že so ciálne ho fon du – mi ni málne
v èasti posky to va nia so ciálnej vý -
po mo ci, na èo je už prís¾ub mi nis -
ter stva fi nancií. ,,Je to tálny
nezmy sel, že keï po má ham èlo -
ve ku, kto rý sa dostá va z �ažkej
so ciálnej si tuá cie, a on z to ho ešte
mu sí odvies� da ne… a to ne ho vo -
rím, že keï osta ne prá ce ne -
chopný, tak ne do sta ne péenku,
le bo už má iný prí jem…“

V zá ve re pre zi dent KOZ po-
prial de le gá tom úspešný prie beh
ro ko va nia.

Dvoj ná sob ný pre zi dent Euro COP–u Heinz Kiefer:

„Mno hé ma spá ja s va mi…“
Keï som si vy po èul môjho predreèní ka pá na Lutza, chcel som si

to zjedno du ši� a plne podpí sa�, èo po ve dal moj ko le ga pred chví lou,
pre to že sa s je ho slo va mi plne
sto tožòu jem. No ale chcem vás
pozdra vi� a u nás sa ho vo rí, že pri
pozdra ve mô žeš ho vo ri� o všet-
kom, ale nesmie to trva� dlhšie
ako pä� mi nút. Verte, že to do dr -
žím.

Ked som vèe ra pri cesto val a vi -
del mno hé zná me tvá re z mi nu -
lých stretnu tí, použi jem po do -
benstvo s futba lom. To to je stret -
nu tie ako do má ci zá pas. Mno hé
ma spá ja s va mi, so Slo venskom,
a ve¾ mi mno ho s OZP. Väzby, kto -
ré sme v mi nu los ti utvo ri li, išli

hlbšie. Vzišli z nich pria te¾stvá, kto ré siaha jú až do ro di ny a sú po te -
še ním pre mòa až do dnešné ho dna. Spo mí nal sa tu rok 2005. Ma li
sme za sa da nie vý bo ru v Londý ne, Mi ro Lit va mi už predtým spo mí -
nal pro blé my, kto ré sú vi se li najmä s vte dajším mi nistrom vnútra, kto -
rý sa škandálnym spô so bom sna žil vy ví ja� ná tlak na èle nov odbo rov.
Mi ro mi to opí sal a ve de nie Euro COP–u sa okamži te roz hod lo, že
za siahne. Mòa ako pre zi den ta vy zva li, aby som podni kol príslušné
kro ky a to sme aj uro bi li. Vy zva li sme ko le gov, aby sa ob rá ti li na
ostat ných mi nistrov v Euró pe a vysvetli li mu, že ta ké to nieèo sa ne-
spá ja s de mokra ciou. Až vte dy som si uve do mil vý znam medzi ná -
rodné ho spo lo èenstva na tejto úrov ni. Tlak sa stup òo val, kaž dý z
nás za bez pe èo val stretnu tia, a opä� do šlo k upra ve niu vz�a hov me-
dzi mi nistrom a od bo ro vým zvä zom. Ta kých si tuá cií bo lo v Euró pe
viac. Euro COP za sa ho val, bol to pre mòa klú èo vý zá ži tok. Mi lan Šte -
pá nek spo mí nal, že ¾u dia vní ma jú Euro COP ako nieèo efe mérne.
Ale ja som tu odvèe ra osobne, kaž dý sa ma mô že dotknú�. Mi ro vždy
ostal na pô de rea li ty a ho ci je Bru sel ďa le ko, bo li sme si vždy blíz ko.
Ne mám prá vo ude ¾o va� ra dy, ale na va šu ra du som bol v Tat rách a
Ma rián Magdoško ma va ro val, že keï pôjdem von, mô žem sa stret-
nú� s medve ïom èi vlkom, kto ré sú ne bez peè né. A váš predse da po -
ve dal, nech sa uk¾udním, že v Nízkych Tat rách zomre lo viac ¾u dí v
dôsledku po ží va nia vod ky, než po úto ku medve ïov. Tak som si zo-
bral k srdcu tú to ra du a vám si do vo lím da� tiež jed nu ra du. Mi ro ako
veèný predse da ma vždy upo zor òo val, ra dil, èo je na šou úlo hou ako
Euro COP–u. Ak si zvo lí te no vé ho predse du, ne za budni te na svojho
sta ré ho predse du, využi te je ho ve do mosti a skú se nosti, le bo ak nie,
to by hra ni èi lo až s nedbanli vos�ou. Ïa ku jem vám, pra jem vám všet-
ko dob ré, že lám vám orientá ciu na bu dúcnos�.

Jo zef Kol lár, pre zi dent Konfe de rá cie od bo ro vých zvä zov SR
Z hos tí som mal vystú pi� ako posledný, asi pre to, že to
najlepšie bý va na ko niec… Ale po žia dal som predse da jú -
ce ho najmä pre to, že sa tu ne cí til ako hos�, pre to že OZP je
sta bilnou sú èas�ou KOZ a ja ako pre zi dent KOZ som sú -
èas�ou vášho od bo ro vé ho zvä zu. Odovzdá vam po zdrav v
me ne predsta venstva KOZ a od bo ro vých zvä zov, zdru že -
ných v KOZ.

Jozef Kollár

Z vystú pe ní hos tí na VI.riadnom kon gre se OZP v SR
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Po nieko¾kých me sia coch fun-
go va nia som za šiel ako predse da
za èia toèník na Slo ven sko do dob-
re fungu jú ce ho OZP a mo hol
som spozna� tak vy ni ka jú -
ce osob nos ti, ako je Mi -
ro slav Litva a Heinz
Kiefer. Bol to pre mòa
za èia tok no vé ho fun-
go va nia, inej ko mu ni -
ká cie. Odvte dy sa
stre tá va me u nás, u vás
i na pô de Euro COP–u.
Spo luprá ca je prí nosná pre
obe stra ny, od bo ry v po lí cii ma jú
ne zastu pi te¾ný vý znam, a bu dem
to ho vo ri� aj ¾u dom, kto rí si to ne -
myslia, èi už sú to po li ti ci ale bo
ko le go via, ale je to tak. Služ ba u
po lí cie je tak špe ci fická, tak ná roè -
ná, že ra do ví po li caj ti, ale aj ich
nadria de ní potre bu jú nieko ho, kto
bu de ho vo ri� za nich, kto sa ich
za sta ne a utvo rí ne ja ké podmien-
ky. Najlepší je asi príklad. Je den
môj dob rý pria te¾, vy so ký funkcio -
nár v po lí cii mi pred pár rokmi ho -
vo ril, že si vá ži na šu prá cu a reš-
pektu je ju, ale mys lí si, že v dobre
fungu jú cej firme nie sú od bo ry po-
trebné, le bo všetko fun gu je. Ten to
èlo vek stú pal po ka riérnom
rebríèku a za nieko¾ko ro kov mi
po ve dal, že už si to ne mys lí, do-
spel k ná zo ru, že prá ca odbo rov
ob zvláš� v po lí cii je vý znam ná. A
ako sa ïa lej zozna mo val s rôzny -
mi sku toènos�a mi, raz zobral pe ro
a podpí sal prihlášku do nášho

zvä zu. A nie je sám. To si mys lím,
že je je den z dô ka zov, že od bo ry v
po lí cii ma jú vý znam nielen pre to -

ho po li caj ta na za padlom odde -
le ní, ale aj pre najvyššie

ve de nie, pre to že sa za-
stá va jú všetkých, aj
funkcio ná ra, a ro bia
všetko, aby fun go va -
la v prospech všet-
kých, kto rí v nej pra -

cu jú a aby fun go va la v
prospech ¾u dí, pre kto -

rých po lí cia pra cu je. A to je
vec, kto rou sa mô že me pochvá li�.
Keï no sí te odzna èik s va šim lo -
gom, ne boj te sa po ve da�, že je to
dob rá znaè ka, dob rá fir ma, kto rá
svie ti. Bu do va li ste ju dlho a bu de

na ïa lej fungo va� dlho a ve¾mi
dobre. Naozaj, ne hanbi te sa to
po ve da�, ho vo rím to aj do ma,
vt¾kam im to do hla vy, že vy aj my

sme vy bu do va li zväz, kto rý fun gu -
je. Ne hanbil by som sa po ïa ko va�
vášmu predse do vi, pre to že som
spoznal má lo ta kých osob nos tí a
ta kých pra co vi tých ¾u dí, ako je Mi -
ro. Naozaj si to zaslú ži. Ve rím, že
zväz bu de fungo va� ïa lej, aj ked
tu už Mi ro ne bu de, èo ma mr zí,
ale za sa rešpektu jem, že tak
dlho… ne viem, èi ja tak dlho vy dr -
žím… (smiech) A to, že ro bí te
dobre, že to Mi ro ro bil dobre, urèi -
te je vi die�, keï je to vi die� da le ko
za hra ni ca mi,

Keï už ho vo rím o hra ni ciach,
tak to za sa nie je tak ïa le ko, keï
sme sa ro zišli, už sa za sa zbli žu -
je me. Èo sa nás tý ka, už sme
priblí že ní nieko¾ko ro kov. Ro ger je

sú èas�ou ve de nia Euro COP–u, je
to da¾šia vý znam ná orga ni zá cia,
kde spolu pra cu je me a kde má
ve¾ký po diel váš predse da. Mož no

niekto vi dí Euro COP ako nieèo vy -
so ko ima gi nárne, na èo sa ne dá
siahnu�, ale len do tej chví le, keï
potre bu je po moc. Osemnáste ho
no vembra ide me do Fínska, kde
potre bu jú po moc a po mô že me im.
Tak že tá jed no ta v ce lej Euró pe je
potrebná, aby sme moh li pre -
sadzo va�, èo pre sadzu je me u
nás. Pra cu je me s Mi rosla vom na
akènom plá ne na ro ky 2015 až
2019, už má me jas ný zá klad a
cie¾, kto rý uká že, že Euro COP na-
ozaj pra cu je pre nich. Váš re ži sér
a sce ná rista Ma rián Magdoško
vèe ra pre mie tol do ku ment, kto rý

uká zal, èo všetko ste uro bi li za
ostatné ro ky, a že si zaslú ži te
uzna nie a oce ne nie. Ja ve rím, že
bu de me ïa lej spo lupra co va�,
stre tá va� sa a odovzdá va� si skú -
se nosti. Bu de me ïa lej spo lu pra -
cov ní ci a pria te lia. Do bu dúcnosti
vám pra jem hodne úspe chov v
ïalšej prá ci, kto rá pri ne sie uspo -
ko je nie nielen vám, ale najmä ¾u -
ïom, pre kto rých ro bí te. Rád by
som vám poprial hodne zdra via,
š�astia, spo kojnosti, najmä spo -
kojnos� v osobnom ži vo te, pre to že
bez nej ne mô že te vy ko ná va� ani
odbornú ani slu žobnú èinnos�.

Mi lan Šte pá nek, predse da Ne zá vis lé ho od bo ro vé ho sva zu Po li cie ÈR:

„Ne boj te sa po ve da�, že je to dob rá znaè ka!“

Z vystú pe ní hos tí na VI.riadnom kon gre se OZP v SR

Český odborový predák Milan Štepánek a Marián Magdoš-
ko v družnom rozhovore...

èet, ale efektívnos� a plá no va nie
tam, kde to mô že ma� do pad na
bezpeènos� a ply nu los�. Ako to ja
vní mam: má me ve¾ké re zer vy v
základnom vý ko ne služ by. Ne mu -
sí me plá no va� rôzne akcie nad rá -
mec základné ho vý ko nu služ by,
ak bu de me dobre využí va� a efek-
tívne plá no va� základný vý kon
služ by. Má me tu ve¾ké re zer vy,
najmä po li caj ti pr vé ho kon tak tu,
ich základné èa sy služ by sa plá -
nu jú zle, formálne, ne kontro lu jú
sa, ako by sa ma li. Je to priestor,
kto rý chce me zme ni�, aby sme in-
štruktážny zá znam v službe
presta li použí va� formálne, ale ko -
neène ho po uží va li ako reálnu ria-
dia cu po môcku, reálny prostrie -

dok. Keï nieko mu z 12–ho di no vej
služ by naplá nu je me 4 ho di ny ad-
mi nistra tí vy, ho ci je ho prio ri ta je
by� vonku, napríklad v špiè kách z
h¾a diska do pra vy, my vte dy strie -
da me na odde le niach, dve ho di ny
sa chys tá me prevzia� služ bu, dve
ho di ny odovzda� a vonku nie je
nikto. Ne mô že me ko pí ro va� pra -
covnú do bu, mu sí me reflekto va�
na to, èo sa de je vonku. Vní mam
to ako pro blém, a vieme to me ra -
te¾ný mi kri té ria mi upra vo va�. Te da
do konca februá ra sa bu de
hodno ti�, je dô le ži tý mo ment, aby
sa zobjekti vi zo va lo hodno te nie
útva rov, aby sa ne sta lo to, èo
predtým, že prie merka bo la vy so -
ká v kra ji so zlý mi výsledka mi a
opaène.“

Prob lé mov na rieše nie je však ešte vrcho va to
(Pokraèovanie zo strany 5)

Ho ci je do Vianoc ešte po -
merne ïa le ko, pra vi delne roz liè -
ný mi for ma mi dostá va me infor -
má cie o tom, ako si ich už te raz
sprí jemni�, èo všetko na kú pi�, ako
si ich za bezpe èi�, aby bo li tie naj-
lepšie, najkrajšie, najbo hatšie a
po dobne. V obcho doch už ve se -
lo zne jú vianoèné me ló die, ko le -
dy. Kaž dý si mô že prís� na to svo -
je, pred a po via noèné výpre da je,
vý hod né po nu ky, roz liè né dob ro -
ty, dosta tok všetké ho.

Obdo bie, v kto rom sa na chá -
dza me ozna èu je me slo vom Ad -
vent. Po zná me aj adventné ka -
lendá re, pl né dobrôt a vše li ja -
kých maškàt. Ad vent je ale hlav-
ne do ba vnú tornej prípra vy, oèa -
ká va nia, do ba po ko ja.

Kaž dý si mô že slo bodne vy-
bra�, ako sa bu de na Viano ce pri-
pra vo va�, ako ich chce pre ži�. Ak
nieko mu vy ho vu je zhon, stres,
množstvo po núk, tak si to mô že
na pl no vy chutna�. Èas to po èú -
vam, že ta ká je do ba. Nuž, do ba
je ta ká, akou si ju my uro bí me.

Je na mieste pý ta� sa, èi sme
nestra ti li schopnos� pripra vo va�
sa na nieèo, èa ka�, te ši� sa úprim-
ne aj z ma liè kos tí, èi do ká že me
na chví ¾u pouva žo va� – úprimne
nad ce lým týmto na šim ži vo tom.
Zdá sa že zá kon zis ku a ¾udskej
túžby po bo hatstve, uzna ní, za -
bez pe èe ní a komforte ne po zná
asi hra ni ce. Tieto ¾udské túžby sú
tu od pra dáv na, aj v Biblii je mno -

ho zmie nok o ná ramne bo ha tých
¾u ïoch onej do by, o ich posto joch
a úva hách, ako aj Bo ží poh¾ad na
ich ži vot.

Keï ho vo rí me o túžbach èlo -
ve ka, je èas opý ta� sa: èo vlastne
od Vianoc oèa ká vam? Niekto rí
oèa ká va jú pl né vrecká – dob rý
zá ro bok, iní oèa ká va jú množstvo
darèe kov, ve¾ko le pé štedro ve -
èerné hos ti ny, dobrú zá ba vu, od-
dych. Po vie me si, veï na tom nie

je niè zlé. To je z urèi tej èasti
prav da, zvyk li sme si na množ-
stvo vy mo že nos tí dnešnej do by.
Je vý bor né, keï ich vie èlo vek
využí va� – s ro zu mom.

Nieke dy sa cí ti me ako otro ci
do by, asi najviac ho vo rí me, že
ne má me èas, nestí ha me, ne do -
ká že me to zme ni�. Kaž dý má
to¾ko slo bo dy pre svoj ži vot,
ko¾ko si jej zo be rie. Zá le ží len na
nás, na ko¾ko sa ne chá me vtiah-
nu� do ví ru upo náh¾a né ho sve ta,
na ko¾ko ne chá me na nás pô so bi�
všetko to, èo nám riadi ži vot.

Kto tú ži po po ko ji, po dobrom
a zmysluplne strá ve nom ži vo te,
mô že v ob do bí adventu za èa� po-

stupne obja vo va�, èo ho vo rí o na -
šom by tí tá pra dáv na zves� z Bib-
lie. Mô že sa postupne pripra vo -
va� na to nád her né Vianoèné po -
solstvo. Mô že sa uèi� trpezli vosti
a po ko re, na ze ra niu na ži vot z
inej perspektí vy. Zá le ží na nás,
na tom, èo chcem vo svo jom ži -
vo te reali zo va�, aký mi princípmi
sa riadi�, èo chcem do siahnu�.
Dnešná do ba nám na ho vá ra, že
je di nou isto tou sú pe nia ze, ma té -
ria. Že za pe nia ze si mô že me kú -
pi� èo ko¾vek, – ná zo ry, pria zeò,
ale aj spra vodli vos�. No dosta tok
èi pre by tok pe òa zí, ma te riálne ho
za bezpe èe nia ešte ni ko mu ne za -
ru èil bezproblé mo vý ži vot. ¼uds -
ká chamti vos� a zá vis� ešte nepri -
niesla ni kdy po koj do vz�a hov.

Mož no niekde v skry tos ti tú ži -
me po spra vodli vosti, že raz mu -
sí nasta� ne ja ké posledné zúèto -
va nie. Do ba adventu nás ve die aj
k tejto té me. Kres�anská viera
ne sie v se be to tiž aj vyzna nie, že
raz na sta ne posledný súd, a tí,
èo zlo ko na li, bu dú na ve ky odsú -
de ní, a tí,èo dobre èi ni li, do siahnu
veènú ra dos� a po koj.

Viano ce, to nie je len zves� o
ne ja kých dávnych bájkach a prí -
be hoch, to je zves� o tom, že sa
sku toène na ro dil Me siáš – Je žiš.
Ak te da po èú va me vianoèné ko -
le dy, prí be hy, vní majme po zorne
ich ob sah. Ak Viano ce ho vo ria o
histo rickom na ro de ní Je ži ša, mu -
sí me si zá ko ni te uve do mi�, že

raz, ten to Je žiš bu de aj tým na -
šim spra vodli vým sudcom.

Je do ba adventu, prípra vy na
Viano ce. Je pekné chcie� ma�
všetko pri chysta né, aby sme
moh li ma� ve¾ko le pé sviatky. Ale
naozaj na niè ne za bú da me? Ne -
bo jí me sa po lo ži� si otáz ku, ako
to vy ze rá s na ším vnútrom, na ši -
mi zá sa da mi, postojmi, na ši mi
myšlienka mi a túžba mi? Do ká že -
me vô bec ešte ho vo ri� o hrie chu,
o podsta te zla, o sve do mí? Ak
nie, nájdi me od va hu k to mu, aby
sme skú ma li ako ži je me. Ak ne -
vie me kde za èa�, je tu je di neè ná
po nu ka adventu, prípra vy na to,
aby Vianoèné po solstvo sme nie-
len po èu li, ale mu aj ro zu me li a
pri ja li ho pre svoj ži vot.

Ne boj me sa zájs� po èas ad-
ventu a sviatkov do chrá mu, nie z
ne ja kej po vin nos ti, že sa to patrí,
ale z túžby ne cha� pô so bi� na se -
ba zves� z Bo žie ho slo va o po nu -
ke zá chra ny pre svoj ži vot. Kto s
úprimnos�ou tú ži ma� vo svo jom
ži vo te dob ré hod no ty, to mu Boh
po nú ka neopí sa te¾ný zdroj po ko -
ja, ná de je a lás ky do je ho ži vo ta.

Úprimne pra jem všetkým
nám, aby sme sviatky, kto ré nás
ma jú vies� k ¾udskosti, veï aj Boh
sa stal èlo ve kom, nepre márni li v
po vrch nos ti, ale aby ob sah via -
noènej zvesti kaž dé ho z nás
priblí žil k to mu, aby sme bo li èlo -
ve kom, kto rý vie po da� po mocnú
ru ku, kto rý do ká že prís� a by� na -

blíz ku, keï to niekto potre bu je,
kto rý neodsudzu je a neopovrhu je
dru hý mi. „Le bo zja vi la sa mi los�
Bo žia, spá so nos ná všetkým ¾u -
ïom, vy cho vá va jú ca nás, aby
sme sa odriekli bez bož nos ti a
svetských žiadostí a mierne,
spra vodli vo a po božne ži li na
tom to sve te“ (Tí to vi 2,11–12)

Chcem sa zá ro veò po ïa ko va�
aj v me ne du chovných za všetky
mi lé pri ja tia a stretnu tia po èas ro -
ku 2014 pri ak ti vi tách úra du eku -
me nickej pasto raènej služ by. Ra -
di spo mí na me na pekné zá žit ky z
detské ho tá bo ra vo Ve¾kom
Slavko ve, ve¾mi nás te ší záujem
o stretnu tie ro dín po èas sep-
tembra na spo loènom spozná va -
ní krás na šich tatranských ští tov,
po èas ce loslo venské ho po li -
cajné ho a ha siè ské ho vý stu pu. V
na šich spo mienkach sú za pí sa né
ne za budnu te¾né chví le na cesto -
va te¾skom se mi ná ri v Ne mecku a
Francúzsku, i všetkých ostat ných
mi lých stretnu tiach na pra co -
viskách pri rôznych iných prí le ži -
tostiach. Ve rí me, že z Bo žej mi lo -
sti sa bu de me môc� aj v ro ku
2015 spo loène stre tá va� a pre ži�
tak èas na šich ži vo tov spo loène s
va mi pri prí jemných, pekných a
ra dost ných stretnu tiach.

Ra dost né a po ko jom naplne -
né Vianoèné sviatky pra je

Mi lan Petru la, ev. fa rár, 
riadi te¾ Úra du eku me nickej
pasto raènej služ by MV SR

Viano ce – èas, kto rý zna me ná viac než dobrú ve èe ru
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Mi nister sa v prí ho vo re vrá til k
té me odme òo va nia po li cajtov,
kto ré v ta rifnej èasti dlho do bo
stagnu jú. Na jed nej stra ne ve -
rejnos�, ale už aj po slan ci ces tou
gesèné ho vý bo ru na lie ha jú na
zvý še nie po li cajné ho vý ko nu naj-
mä na základných útva roch, ale o
zvy šo va ní pla tov po li cajtov ne -
chce nikto po èu�. „Kaž dé euro

mu sí me zdô vodni�,“ podèiarkol.
Ve de nie mi nis ter stva pre to uva žo -
va lo nad možnos�a mi, ako zvý ši�
najmä vý kon po li cajnej prá ce a
kde na to zobra� mzdo vé pro-
striedky. Pod¾a slov mi nis tra sa
èrtá viace ro mož nos tí, ale za kaž-
dú „mu sí me nieèo obe to va�“ a do
me sia ca sa mu sia po li caj ti roz-
hodnú�, kto rá alterna tí va by sa im
najviac pozdá va la, „kým sa bu dú
spresòo va� ba lí ky na mi nisterstve
fi nancií.“

Mi nister pod ro bil kri ti ke po -
merne èas té zneu ží va nie prá ce -
neschopnosti a ošetro va nie èle na
ro di ny po li cajtmi, v prí pa de ma xi -
málne ho využi tia po merne nad-
štandartných mož nos tí zá ko na

po li cajt „aj de sa� týždòov do ro ka
nie je v prá ci.“ „Je úva ha, že kto
sa dobro vo¾ne vzdá dvoch týžd-
nov èi už z do vo len ky ale bo z re -
ha bi li tá cie, do sta ne bo nus. Odo-
zva bo la, že dobro vo¾ne fajn, ale
ne bo lo by to sys té mo vé a mzdá ri
by ma li cha os. Posledná té ma:
vrá te nie sa k štandardné mu pra -
covné ho èa su, kto rý by sa fi -

nanène kom pen zo val, te da zvý -
še nie fon du pra covné ho èa su o
pol ho di ny denne.“

Mi nister vy zval odbo rá rov, aby
do me sia ca za uja li sta no vis ko:
„Ro zo berte si to a ces tou ve de nia
OZP by sme to uzatvo ri li, mys lím
si, že to nie je zlý ná pad,“ uzatvo -
ril.

Na zá ver si pán mi nister ne -
chal ešte jed nu té mu: „Do te rajší
predse da sa rozho dol, že ne bu de
kandi do va�. Všetci, èo tu se dí te,
viete ve¾mi dobre, že predse da
Mi ro slav Lit va bol, je a stá le aj bu -
de du šou od bo ro vé ho zvä zu, ja
osobne mu ve¾mi ïa ku jem za to,
že ma na uèil, èo to zna me ná
disku to va� a myslie� na po li cajtov

nielen z poh¾a du šta tistík kri mi na -
li ty a dopravnej ne ho do vosti, ale z
poh¾a du bežné ho ¾udské ho ži vo -
ta, že ustál turbu lentné èa sy a ni -
kdy sa ne bál posta vi� vo èi moc -
ným s jas ný mi a otvo re ný mi ná -
zormi. Ma li sme spo lu stov ky há -
dok a sto krát bol ve¾mi zlý na
mòa, ale mys lím si, že to re pre -
zen tu je to, že kondí ciu, kto rú ma-
jú po li cajné od bo ry, po va žu jem za
najlepšiu. Dú fam, že pán prezi-
dent KOZ mi od pus tí, le bo lí nia
odbo rov je ve¾mi jas ná, štruktú ro -
va ná, tvr dá, prísna, ne ne chá mi -
nis tra zaspa� na vavrí noch, ak ne -
ja ké vô bec sú a to to všetko ro bí z
OZP pod¾a mòa slo venskú jed not -
ku z poh¾a du ob ha jo by a schop -
nos ti obhá ji� prá va za mestnancov.
Emil Ma chy na z OZ KO VO by so
mnou ne súhla sil, ale mys lím si, že
sme lep ší ako OZ KO VO (smiech
v sá le). Èo je najpodstatnejšie, že
predse da, kto rý bez prob lé mov
za risko val svo je pra covné miesto
a èo ko¾vek len pre to, aby dodržal
svo je slo vo a s¾ub, kto rý dal svo -
jim vo li èom, te da vám všetkým.
Mi ro slav Lit va je ste lesne ním vô -
bec od bo ro vé ho hnu tia, je s ním
od za èiatku a ja som iba ze le náè v
tom, ako dis ku tu je me, ale ne chal
vo mne hlbo ký do jem a chcem mu
aj tou to for mou mi mo riadne po ïa -
ko va�. Ve ci, kto ré sme spo lu do -
siahli od ro ku 2006, sú pre -
dovšetkým je ho zá slu ha. Na mo ti -
vo va�, do nú ti�, nieke dy aj do ko -
pa�… Ve ci, kto ré sú, sú výsled-
kom na šej spo lu prá ce a pre -
dovšetkým skve lé ho predse du
odbo rov Mi ra Lit vu. Ve rím, že nás
všetkých pre ži je, my ho ne pus tí -
me….“

Ne mám úrad, kto rý by som za -
stá val, ne repre zentu jem ani po lí -
ciu ani Euro COP, ale po da ri lo sa
mi spozna� cez od bo ry tú to kra ji nu
zblíz ka. Rád by som sa po ïa ko -
val za pozva nie a za možnos� zú -
èastni� sa vášho kon gre su. Azda
som bol na všetkých va šich kon-
gre soch, tu ším s vý nimkou jedné -
ho. Po viem hneï na za èiatku, že
si ne viem va še od bo ry predsta vi�
bez Mi ra a bez va šej spo lu prá ce.
Je mu patrí najväèšia zá slu ha za
to, èo ste do siahli za posledných
24 ro kov. Pre mòa sa Slo ven sko
sta lo nieèím ako ro di nou. Po znám
va še pro blé my od za èiatku, pa -
mä tám si, ako to za èa lo u vás.
Po znám histó riu rozde le nia Èes -
ko slo ven ska, viem, že vte dy mno -
hí ma li oba vy, èi Slo ven sko vô bec
má šancu hospo dársky pre ži�.
Viem to, le bo som bol pri tom a
viem tiež, aké �ažké to bo lo po -
cho pi�. Mi ro odovzdá val to to po -
solstvo ve dú cim pra covní kom po -
lí cie, le bo po lí cia ne po zostá va len
z rôznych zlo žiek a admi nistra tí vy,
ale aj riadia ce si ly sú sú èas�ou tej-
to po lí cie a rovna ko sú zá vis lé ako
bežný po li cajt , pre to že dostá va jú
svo je po ky ny od po li ti kov. Sú te da
na jed nej lo di a patria do tých
istých odbo rov a rovna ko sú zá -
vis lé od prá ce odbo rov.

Pre to bo lo potrebné mno hých

presvedèi�, že je zmysluplné a
správne pra co va� v odbo roch.
Jed no som sa na uèil od svojho
otca, kto rý mi ho vo ril: chlap èe, ni -
kdy sa neskloò! A tu je príklad Mi -
ra, kto rý sa ni kdy neohol. Keï si
po mys lím na to, že bo lo pro ti ne -

mu za èa té disci li nárne ko na nie za
èi ny, kto ré ro bil na ob ha jo bu
odbo rov, ked si pa mä tám, že vo
va šej po lí cii bol pro blém s alko ho -
lom a bo la tu sna ha vysta vi� po lí -
ciu vo jenskej ju risdikcii… ta ké ve -
ci sa de jú len v dikta tú rach. Vte dy
sme mu se li za siahnu� a po môc�.
Všetky tieto ve ci Mi ro pre ko nal.
Pre to mô žem po ve da�: ste na
dob rej ceste. Po da ri lo sa vám zís-
ka� akceptá ciu aj v po li ti ke. Keď

som tu dnes vi del vášho mi nis tra,
a pre žil som aj ïalších, tak vi dím,
že má te do èi ne nia s èlo ve kom,
kto rý s va mi rozprá va otvo re ne,
na rovna kej úrov ni oèí. Dis ku tu je
s va mi bez to ho, aby ste sa sta li
perso na mi non gra ta. Ja vám

chcem po ïa ko va�, že som mal ta -
kú to prí le ži tos� spre vádza� va še
úspe chy, že som si tu utvo ril pria -
te¾stvá, ces to va li sme k vám na
do vo len ku, po znám Ma lé Kar pa ty,
po znám Vy so ké Tat ry, cí tim sa tu
ako do ma a chcem sa po ïa ko va�
za pozva nie. Že lám vám ïalšie
úspe chy, aby ste každo roène o
ma lý kú sok po zdvih li úro veò va šej
prá ce.

Z vystú pe nia Ro ge ra Merca to ri sa,
II. vi ce pre zi den ta Euro COP–u

Vèe ra ve èer som sa tu ve ¾a dozve del o dob rej spo lu prá ci Euro -
COP–u a Slo vá kov. Euro COP potre bu je tú -
to spo luprá cu a váš od bo ro vý zväz sa stal
ve¾mi cen ným partne rom.

Chcel by som vám viac priblí ži� prá cu
Euro COP–u. Sú to vý zvy, s kto rý mi sa kaž -
dý deò bo ria po lí cie v jed not li vých kra ji -
nách, ¾u dia ako vy a ja. Zastre šu je me vy še
pol mi lió na po li cajných odbo rá rov v 36
orga ni zá ciach, síd lo je v Lu xemburgu, je to

ne zá vis lá a ne zisko vá orga ni zá cia, fi nanco va ná z èlen ských prí-
spevkov. Do šlo k spo je niu mno hých od bo ro vých po li cajných zvä zov
v rám ci Euró py.

Po li cajné zbo ry v únii nie sú imúnne vo èi rozhodnu tiam Bru se lu,
Euro COP sa mu sí vyspo ria da� aj s rozhodnu tia mi par la men tu, ak
chce me vy ví ja� vplyv, le bo ma jú bezprostredný do pad na po li cajtov
v Euró pe, a tým aj na bezpeènos� kaž dé ho ob èa na. Napriek
obmedze ným fi nanèným prostriedkom má me sna hu do siahnu� len
to najlepšie. Na ši mi hlavný mi cie¾mi sú so ciálna Euró pa pre po lí ciu,
interná bezpeènos� a bezpeènos� pre kaž dé ho príslušní ka po lí cie,
so li da ri ta a spo luprá ca. Ako všetci viete, v rám ci dnešnej spo -
loènosti nie je mož né presne de fi no va� všetky ri zi ká a nie je ¾ahké
bo jo va� s ni mi, pre to že sú ve¾mi rôzno ro dé. Je to ši ro ké spekt rum
no vých fo riem kri mi na li ty, napríklad ky berzlo èi ny, zneu ží va nie najmä
informaèno–tech nic kých prostriedkov, zneu ží va nie mailov, identít a
detská pornogra fia, sú to reálne ohro ze nia obèa nov Euró py. Je to
príklad, ako sú po li cajné zbo ry nú te né ne ustá le rozví ja� svo je schop -
nos ti bo jo va� pro ti no vým ri zi kám. Je na pra covní koch, aby sa sú-
stavne vzde lá va li a zdo ko na ¾o va li svo je schop nos ti.

Okrem týchto schop nos tí, potrebných na ochra nu obèa nov, mu -
sia sa po li cajné zbo ry vyspo ria da� aj s fi nanèný mi krá te nia mi, kto ré
sa uplatòu jú v jed not li vých kra ji nách a ma jú do pad aj na bezpeènos�
po li cajtov v ce lej Euró pe. Ka pa ci ty ná rodných po li cajných zbo rov sú
v dôsledku krá te nia rozpoètov vý razne obmedze né. Krá te nie zna -
me ná, že má me me nej pe òa zí na MTZ a v najhoršom prí pa de to mô -
že vies� k to mu, že ne bu de mož né ku po va� rovno ša ty èi autá. V Ka -
ta lán sku, napríklad, viedli škr ty až k to mu, že po li caj ti bo li po žia da ní,
aby si nepriestrelné ves ty pla ti li z vlastných prostriedkov. To má do -
pad nielen na bezpeènos� po li cajtov, ale aj na efektívnos� a úèinnos�
v bo ji pro ti kri mi na li te a v ko neènom dôsledku to ohro zu je aj obèa -
nov. Je ne vyhnutné, aby potrebné MTZ a zdro je pre po lí ciu bo li k
dispo zí cii v rám ci Euró py, kto rá má otvo re né hra ni ce – vrá ta ne
dosta toèných ¾udských zdro jov a fi nanènej pod po ry, pre to že kri mi -
na li ta ne za sta vu je na hra ni ciach EU. Euro COP sa aktívne usi lu je o
zlepše nie tohto sta vu a pra vi delne in for mu je Európsku úniu o si tuá -
cii v jed not li vých èlen ských kra ji nách. Aktívne, konštruktívne sa po -
die ¾a na tom, aby sa zlep ši lo pra covné prostre die pre po li cajtov a zá -
ro veò tak prispe lo k po silne niu bez peè nos ti obèa nov v Euró pe. Všet-
ko si vy žia da svoj èas, náš hlas ale bu de v tejto disku sii vy po èu tý,
do sa hu je me vý sled ky. Je to hlas rešpekto va nej orga ni zá cie, kto rá
má presne za me ra ný pristup k rieše niu tejto si tuá cie. Bo lo zdô -
razne né, že roz voj osvedèe ných me tód v rám ci Euró py by prispel k
po silne niu dô ve ry a so li da ri ty medzi èlenský mi kra ji na mi. Prio ri ty:
vzde lá va nie, bezpeènos� a zdra vie na pra co visku, MTZ pre po lí ciu a
roz po èet. Na zákla de mno hých stretnu tí s po li tikmi, na ši mi akcia mi v
ce lej Euró pe, publi ko va ním v mé diách a s pod po rou mé dií sa stá va
Euro COP jed nou z na juzná va nejších inšti tú cií, dy na mi ka po sky tu je
prostre die na ak ti vi ty. Sna ží me sa upo zorni� aj ve rejnos� na po li cajné
té my, ale oèa ká va me aj od vás, aby ste sa ob rá ti li na nás, pý ta li sa
na na še skú se nosti a na na še sta no viská. Chce me po môc� aj po li ti -
kom, aby vy ví ja li stra té giu, kto rá by nám po li cajtom po moh la.

V má ji bo li vo¾by do Európske ho par la men tu, do šlo k ur èi tým po -
su nom v rám ci inšti tú cií. Euro COP má prí le ži tos� upo zorni� no vých
vyslancov. Euro COP pripra vu je vyhlá se nie o ochra ne zdra via po li -
cajtov na pra co viskách a o odbo rárskych prá vach vo vz�a hu k po li -
cajtom, to to vyhlá se nie má povzbu di� záujem po li ti kov, aby zís ka li in-
formá cie o prá ci po li cajtov. Za èiatkom ro ka sme èlen ským orga ni zá -
ciam po sla li do taz ník, aby sme zís ka li lep ší preh¾ad a odpo ve de bo li
ve¾mi podnetné, zdô razni li pro blé my, s kto rý mi sa denno denne bo ria
v sú vislosti s pra covným prostre dím, napr. cho ro by, stres, psy chic ky
ná roè ný spô sob prá ce, srdco vo cievne ocho re nia… Pre to sa Euro -
COP sústre dí na hlbšie pozna nie prí èin týchto prá cou podmie ne -
ných ocho re ní. Pre Euro COP je vý sostne dô le ži té, aby príslušní ci
po lí cie zís ka li tak le kársku, ako aj emo cio nálnu pod po ru. Z nášho
poh¾a du je bezpodmie neène ne vyhnutné, aby bo li tieto prá va etab -
lo va né v pra vidlách kra jín. Pre Euro COP je dô le ži té, aby sa char ta
základných práv rozší ri la vša de aj na po lí ciu, aby vša de ma li prá vo
zhro mažïo va nia a zdru žo va nia, aby bo li tieto prá va rozší re né na
prá vo vy jedná va� a uzatvá ra� ko lektívne zmlu vy. Za tia¾ sú tieto prá-
va v jed not li vých kra ji nách upra ve né ve¾mi odlišne, úlo hou po lí cie je
chrá ni� prá va obèa nov, ale po li caj ti sa mu sia chrá ni� aj sa mi, pre to-
že najdô le ži tejšia hod no ta v na šej spo loènosti je ži vot v bez pe èí.

Ïa ku jem za prí le ži tos� pri ho vo ri� sa k vám na tom to kon gre se.

Z vystú pe nia mi nis tra vnútra R. Ka li òá ka v piatok 14. no vembra do po ludnia
Z vystú pe ní hos tí na VI.riadnom kon gre se OZP v SR

Hermann Lutz

Bý va lý pre zi dent UISP Hermann Lutz:
„Pre mòa sa Slo ven sko sta lo nieèím ako ro di nou“
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Vá že né dá my, vá že ní pá ni,
Kong res je prí le ži tos�ou na

zhodno te nie pro gra mu, kto rý si
OZP schvá lil na predchádza jú -
com zjazde a zbi lanco va nie èin -
nos ti za to to obdo bie. Aj v tom to
ob do bí sme sa riadi li rovna ký mi
zá sa da mi ako v predchádza jú cich
obdo biach od svojho vzni ku.
Chcel by som len popro si�, aby tie
zá sa dy, kto ré sme v odbo ro vom
zvä ze dodržia va li, tr va li aj ïa lej.
Jed na z nich je ve¾mi jed no du chá,
ale drža li sme sa jej ro ky – ne kri ti -
zuj, ak ne máš lepšie ná vr hy ako
tie, kto ré sú ti predná ša né. A pre -
èo sme bo li lep ší ako iné zvä zy?
Pre to, že sme ne ma li len po žia -
davky, ale aj ná vr hy rieše nia. Nie
vždy sme sa do ká za li do hodnú�,
niekto ré ve ci nám mož no tr va li
dlho, pre to že si tre ba uve do mi�,
že od bo ry nie sú tým, kto riadi fir -
mu. Od bo ry sú tie, kto ré zastu pu -
jú za mestnancov, na ná ša jú ná vr -
hy, h¾a da jú rieše nia, ale roz ho du -
je v ko neènom dôsledku za -
mestná va te¾. Ke by to bo la sú-
kromná fir ma, tak to je v po ho de,
zlé rozhodnu tia pri ná ša jú rýchly
ko niec. Pro blém je, že ži je me v
štá te a pre ží va me aj v podmien-
kach mno hých ne š�ast ných roz -
hod nu tí a ako za mestnanci si ich
vždy po týchto po li tic kých zme -
nách, spô so be ných vo¾ba mi, od -
ná ša me.

Neš�astím na šej spo loènosti je
aj to, že vždy najtvrdšie hod no tí -
me to ho, kto tu prá ve je, a ako si si
vy lepšu je me po sto je tých, kto rí tu
bo li predtým. Èi že hod no� te triez-
vo a ra cio nálne všetko, v èom sa
hý be te. Ho vo ri li sme o tých 16 eu-
rách. Ja som sta rá ge ne rá cia, ho -
vo rím, že 16 eur bo lo pre mòa 500
ko rún, ke by bo li osta li ko ru ny.
Pä�sto ko rún ne bo la za nedba te¾ -
ná su ma, ale je jas né, že za zme -
nu poh¾a du zodpo ve da jú aj ná -
rasty cien. No predsa sme sa po
troch ro koch ko neène pohli dopre -
du. A ve rím, že to bol štart, od raz,
a ma li by sme to tak to hodno ti�.

Po V. zjazde sme si mys le li, že
je to pre lo mo vé obdo bie, sú za -
behnu té niekto ré ve ci, do hod nu té
pra vidlá spo lu prá ce. Ale ve ci sa
me ni li, vo¾by pri niesli zme ny, no vé
poh¾a dy, mu se li sme obha jo va� to,
èo sme už po va žo va li za normál-
ne a štandardné. A mu se li sme

bo jo va� aj s ná zormi ne zo riento -
va ných no vých po li ti kov. Ešte ani
ne ma li poskla da nú vlá du, no jed -
no z pr vých vyhlá se ní bo lo zru ši�
oso bitný sys tém so ciálne ho za -
bezpe èe nia ako èiernu dieru. Tým

spô so bi li ta kú pa ni ku v Po li -
cajnom zbo re, že zasta vi� ju bo lo
prak tic ky ne mož né napriek to mu,
že sme ako od bo ro vý zväz ro bi li
mož né aj ne mož né. Vl nou odcho -
dov ku konca ro ka do šlo k desta -
bi li zá cii oso bitné ho úètu. Bo hu -
žia¾, do šlo na to, ne sta bi li ta úètu
sa uká za la prá ve kvô li vlne
odcho dov, le bo to bo lo ri zi ko. A
vo èi ta kej nesta bi li te tre ba poistky,
aby sa to ešte da lo sta bi li zo va�.
Nášmu od bo ro vé mu zvä zu sa to
po da ri lo, a ve del by som aj po ve -

da�, že cez ko ho, dosta� do vyhlá -
se nia vlá dy pa ni Ra di èo vej pod-
mienku o za cho va ní oso bitné ho
sys té mu so ciálne ho za bezpe èe -
nia. Sa mozrejme, za podmie nok
pri ja tia opatre ní na za cho va nie
dlho do bej sta bi li zá cie, a tie sa da -
jú vykla da� rôzne. Kedže vždy v
ob do bí týchto pa ník asi je di ný, kto
tu ostá va, je od bo ro vý zväz, prišli
sme s konkrétny mi návrhmi, ako
sta bi li zo va� sys tém. Za èa lo sa ro -
ko va� a vte dy sme až zisti li, že
nieèo ta ké ako ana ly ti ka na úse ku
so ciálne ho za bezpe èe nia u nás
ne exis tu je, ži je me v kra ji ne roz -
prá vok. Všetci sme si mys le li, že
po li caj ti sa do ží va jú v prie me re
57,8 ro ka, ale ne viem, kto to vy -
mys lel. No dobre sa z to ho po èí ta li

tie vý sled ky, len rea li ta bo la iná.
Za èa lo sa pra co va� na sta bi li zá cii,
prvýkrát sme ma li ako partne rov
chlapcov z Inšti tú tu fi nanènej po li -
ti ky MF, to bo li odborne dobre
pripra ve ní ¾u dia, zobra li si všetky

na še da ta bá zy, màtvych za de sa�
ro kov spätne, zobra li si da ta bá zu
aktívnych po li cajtov z h¾a diska ve -
ku, dåžky služ by a príjmov, a to bo -
la iná roz pra va. Vznik la pra covná
sku pi na, ve dú ci slu žobné ho úra -
du ho vo ril, že ako po li caj ti okrá da -
me je ho de ti, le bo tie dlhy bu dú
mu sie� splá ca�… Do stá va li sme
sa do reálu a tí, kto rí prska li, keï
nastú pil mi nister Ka li òák, za budli
na to, že už od no vembra 2010
bo la tá to úlo ha da ná mi nis tro vi
vnútra uzne se ním vlá dy – v spo lu -

prá ci s mi nistrom ob ra ny pripra vi�
ná vrh na zme ny sys té mu s cie¾om
dlho do bej udrža te¾nosti. Kedže to
bo lo ro ku 2010, ešte sa nám dob-
re dý cha lo, ale v zá ve re ro ka, keï
odišlo takmer dve ti síc ¾u dí vrá ta ne
ha si èov, už sme bo li jasne v
schod ku a išli sme do lu vo dou.
Opatre nia bo lo tre ba pri ja� èo naj-
skôr. Ale to preš¾a po va nie, ne -
ocho ta zo stra ny ostat ných re -
zortov, najmä z ob ra ny, s ni èím
ne súhla si li, ale ani niè ne navrho -
va li. To isté ostat ní. Tak že to ne -
dá va lo vý cho diská, èlo vek mal
nieke dy po cit, že sa spo lie ha jú na
zá zrak ale bo že sko ro umrú. Bol
spra co va ný reálny ná vrh, ale bol
to ná vrh z ro ku 2011. Prišla ïalšia
ve¾ká odcho do vá vl na a ná vrh bol
bezpredmetný. Pad la vlá da, za -
sta vil sa le gisla tívny pro ces a si -
tuá cia sa zhor šo va la. Keï pri šiel
pán mi nister Ka li òák, v jed nom z
pr vých vystú pe ní konšta to val ka -
tastro fálny stav. Bol ve¾mi prekva -
pe ný, ako sa z plu so vé ho úètu,
keï odchádzal, stal hlbo ko stra to -
vý úèet. No a vte dy za èa la ve rejná
disku sia.

Chví ¾u tr va lo, kým sme nadvia -
za li ko mu ni ká ciu, pr vý zá mer vlá -
dy bol zda ni� výslu ho vé dô chodky,
v èom sme ne vi de li žiadne vý cho -
dis ko, pre to že da ne sa zvláštnym
spô so bom pre rozde ¾u jú a oby -
èajne ani ne vie te, èi sa obja via vo
va šom re zorte a ak aj áno, urèi te
nie na oso bitnom úète, a nie je
tým za via za ná žiadna nasle du jú -
ca vlá da. Za èa li sme ko mu ni ko va�
o ne vyhnutných zme nách. Mi -
nister chcel do siahnú� úpl ný kon-
senzus. Po li caj ti a výslu ho ví dô -
chodci sa rozde li li na spo loènos�

súkromní kov. Ho vo rí me o so li da ri -
te, ale už ne vie me, èo to je. Pri
sto le bo li tri sku pi ny, za in te re so -
va né na sta bi li zá cii. Za mestná va -
te¾, kto rý mal emi nentný pro blém,
le bo ne mal z èo ho kry� scho dok,
pe nia ze vlá da ne vyèle ni la, rieši lo
sa to pre su nom z iných po lo žiek
nášho roz poè tu, ma li sme ne -
zapla te né faktú ry, na ten to úèel sa
krá ti li vý davky aj na výstrojné sú -
èiastky. Po tom bo la sku pi na dô -
chodcov a tre tia strán ka bo li aktív-
ni po li caj ti, kto rí prispie va jú na

úèet, le bo náš úèet je prie bežný.
A chva la bo hu, že nie spo ri vý.

OZP ne ži je vo vzdu cho prázd -
ne ako aso ciá cia po li cajtov vo vý-
službe ale bo zväz vo ja kov, OZP
má zlo ži tejšie posta ve nie, pre to že
má na pa mä ti aj výslu ho vých dô -

chodcov, kto rých si vy so ko vá ži -
me – až na tých, èo odišli prí liš
sko ro. Sys tém z ro vi ny uve do me -
losti mu sí me dosta� do ro vi ny ná -
ro ko vej. Dru há po lo ha: mu sí me
myslie� aj na sú èasných aktívnych
po li cajtov, aby ten sys tém fun go -
val, keï pôjdu do dô chodku, a
moh li si uží va� dô cho dok s je ho
vý ho da mi. To si mno hí, kým pra -
cu jú, neuve do mu jú. No a tre tia
vec, že ne mô že me stá le pre sú va�
po lož ky v rozpoète, to ne šlo do ne -
ko neè na. Dis ku to va li sme ve¾mi
dlho na tú to té mu, ale s niekto rý mi
sme sa ne do ká za li do hodnú�. Keï
sa po li cajt po dvoch ro koch služ by
te ší, že o tri nás� ro kov pôjde do
dô chodku, tak to ho nepresvedèí -

te. Jed na po znám ka – všetci tú ži -
me po zá padných pla toch a zaslú -
ži me si ich, ale pre to mu sí me aj
nieèo obe to va� a po rovná va� aj
zá padné podmienky prá ce. Mal
som to š�astie, že som mal dob -
rých uèi te ¾ov, Hermanna Lutza a
Heinza Kiefe ra, cez Euro COP
som mal možnos� ana ly zo va�. Tak
som o tom ve del dos�, bu de me
h¾a da� rieše nie, kto ré bu de kom -
pro mi som medzi tým, èo má me a
èo ma jú oni, le bo to je ïa le ko
tvrdšie – a tým, èo do ká že na ša
eko no mi ka. Mys lím si, že ta ký to
kom pro mis sme na šli, aj keï s ne -
po cho pe ním, aj keï sme mu se li
pri ja� opatre nia viac do vnútra, le -
bo v rám ci tých troch zlo žiek aj
medzi na mi a pá nom mi nistrom to
bo lo nieke dy ako na bur ze, èo sa
tý ka po die lu odvo dov zo stra ny
za mestná va te ¾a a zo stra ny za -
mestnancov.

Ïalšie podmienky, kto ré sa
pre mie ¾a li v disku siách bo li o tom,
èi za vies� od vod pre predèasných
dô chodcov. Bo li by sme to ve de li
vy vá ži� va lo ri zá ciou, ale na ši dô -
chodco via sa cí ti li ukrivde ní, že sú
ako obèa nia dru hej trie dy, le bo
ne ma jú ta kú istú va lo ri zá ciu ako
pod¾a zá ko na è. 461. Tak im bo lo
vy ho ve né a ma jú presne ta kú va -
lo ri zá ciu dô chodkov ako v ci vi le. A
zra zu zisti li, ako im bo lo predtým
dobre. To je tiež o ži vo te. Moh li
by� tie opatre nia o nieèo mäkšie,
ke by sa bo la za po ji la aj tre tia sku -
pi na, te da výslu ho ví dô chodco via.
Lenže oni igno ro va li, tor pé do va li
všetko. Vieme, ako by bo li skon èi -
li, ma li sme uro be nú právnu ana -
lý zu európskych ju di ka túr, uro bi lo
sa, èo sa uro bi� mu se lo, pri jal sa
ná vrh no ve ly. Mi nister to ve rejne
ne po ve dal, len na zna èil, že to
utiahne v pô vodnom sta ve zá ko -
na, zvy šok svojho obdo bia to do -

ká že vykry� a po tom je ko niec sys -
té mu, le bo bu de ne zachrá ni te¾ný.
Keï vi del ten výsle dok disku sií,
za sta vil prá ce. Len vïa ka na šej
rýchlosti, že sme do ká za li vyzbie -
ra� 16 230 podpi sov v prie be hu
týždòa, kto rý mi sme ho vy zva li, sa
ve ci za sa pohli. A dnes mô žem s
ra dos�ou konšta to va�, že sme sol -
vent ní, sys tém je sta bi li zo va ný, a
to nás tí chlap ci z Inšti tú tu fi -
nanènej po li ti ky do nú ti li rá ta� – za
predpokla da né ho vý vo ja, èo sa
tý ka ži vot nos ti a dåžky služ by – až
do ro ku 2060. Sys tém bu de tak to
sta bilný, ho ci má me ešte ri zi ko vú
sku pi nu. To je tých 9, 5 ti sí ca po li -
cajtov, kto rí k ter mí nu úèin nos ti

Sprá vu o èin nos ti OZP v SR po V. zjazde prednie sol predse da Mi ro slav Lit va

Predseda vlády SR R. Fico prichádza na kongres OZP v SR v doprovode M. Litvu

Za oficiálnymi hosťami R. Mercatorisom a J. Kollárom za-
ujalo miesto pracovné predsedníctvo. Na snímke zľava: Ján
Šefčík, Jozef Pazúr, Dušan Snahničan, Ľubomír Faltín, An-

drej Ufnár

S M. Magdoškom a M.Litvom diskutuje predseda predsta-
venstva Wustenrot poisťovne  J. Adamkov a riaditeľka

odboru I. Poláková

(Pokraèovanie na strane 10)



DECEMBER  201410

Sprá vu o èin nos ti OZP v SR po V. zjazde prednie sol predse da Mi ro slav Lit va
zá ko na spåòa li podmienku 15 a
viac ro kov služ by. lch sa žiadna
zme na ne do tkla. Tam sme si ne -
moh li do vo li� zme nu, le bo by
vznik la tre tia ve¾ká vl na odcho dov.

Ten to sys tém tre ba strá ži�, le bo
je vý hodnejší pre ¾u dí, kto rí tu bo li
predtým. Stá le však ešte umož òu -

je rýchle rasty dô chodku, ak za -
kot vím na rok na vyššej funkcii a
pri da jú sa k to mu ná ra zo vé sko ky
v osobných príplatkoch. Moh li ste
jedným roz hod nu tím prís� o osob-
ný prípla tok, ale ak ste bo li v
priazni, tak ste moh li ma� ma xi -
mum. Pre to bo lo pri ja té na ria de -
nie mi nis tra, že sa mô že te hý ba�
ma xi málne o 25 percent hornej
vý me ry, èo je 30 percent funkèné -
ho, èím sme za brá ni li tým ex tra
sko kom. Pevne ve rím, že ak sa
rozbehne hodno tia ci sys tém,
tlme nie ta kýchto „ka ma rátských
vý po mo cí“ bu de ešte úèinnejšie.

Je to za na mi, bo la to asi
naj�ažšia úlo ha v na šej histó rii,
akú sme pl ni li. A, sa mozrejme,
podpí sa la sa aj na na šej základni.

Nie je všetko zla to…
Vzá pä tí pri chádza la ïalšia ko -

pa de zinformá cií, aké ve¾ké sú dô -
chodky vonku za hra ni ca mi, aké
ma lé u nás. Pre to sme v ja nuá ri
2013 po zva li zástupcov zo zahra -
ni èia, bol tam aj pán Kiefer, zá-
stupca èeskej po lí cie, belgickej i
ra kúskej po lí cie, ma li ste možnos�
po èu�, ako to je v reáli a ru žo vé
oku lia re o iných systé moch bo li
preè. Ale informo va nos� v tom to
sme re je, ako aj po ro ku zis�u jem,
stá le ne dosta toèná. Ja som rád,
že je to za na mi a ïa ku jem vám
všetkým, èo ste uro bi li, le bo sta bi -
li zá cia je najmä vïa ka podpo re,
kto rá bo la zo stra ny OZP, te da
vás.

Hodno tia ci sys tém: di le my 
a podmienky

To bo lo jed no ko lo. Rieši li sme
aj iné ve ci. Ïalšia ra na bol hodno -
tia ci sys tém. Bol som predme tom
kri ti ky, že som to podpo ril. Po ve -
dal som, že sys tém podpo rí me za
urèi tých podmie nok, ak sa ten to
sys tém pre ne sie do odmien, do
ka riérne ho po stu pu a do osob-
ných príplatkov. Sys tém mu sí by�
objektívny, me ra te¾ný, spra vodli -
vý. Dnes sme sa do sta li do po lo -
hy, že cez hodno te nie sa osobný

prípla tok stá va ur èi tým ná ro kom.
Keï predtým sa po žia davky vždy
odbi li tým, že osobný prípla tok je
ne ná ro ko vý a odme ny sú ne ná ro -
ko vé, tak to to je ná ro ko vé. Má te
možnos� sa brá ni� a pre ja vi� osob-
nú sta toènos�, že keï s nieèím ne -
súhla sím, tak to ne podpí šem. Keï
s nieèím ne súhla sím, tak sa od vo -

lám. No a ho vo rí sa ešte jed no, že
kto sa bo jí, nech ne jde od le sa. Tí,
kto rí ne ma jú to¾ko osobnej od va -
hy, tak nech po tom mlèia aj vo
vz�a hu k odbo rom. Náš ná rod si
zvy kol, že na s�ažnosti je tu OZP.
Aj neodbo rá ri. Ale to už je o tej
osobnej sta toènosti.

¼u dia spo èiatku vi de li, že sa
hodno te nie rá ta formálne, všetci
bo li spo kojní. Ale ak sme to chce li
pre nies� do osobných príplatkov,
krivdy by bo li. V tom má me rozdiel
ná zo rov s ve de ním, le bo tie krivdy
sa sta li, na troch po ra dách kraj -
ských riadi te ¾ov sa to ro zo be ra lo,
aj na pondelòajších po ra dách ve -
de nia po konfe re. Chý ba mi len
vy vo de nie dôsledkov. Mys lím si,
že sú èas�ou prá ce kaž dé ho
nadria de né ho je aj oce òo va nie
prá ce podria de né ho aj cez hod -
no te nie je ho prí no su. Veï pod¾a
nieèo ho sú vám prizná va né osob-
né príplatky, nadria de ný by to mal
ve die� ro bi�. Ak uro bil chy by v pro -
ce se hodno te nia, tak po pie ra svo -

ju výš ku osobné ho príplatku. Ak to
uro bil z ne ve do mosti ale bo z ne -
zo riento va nosti èi z ne do stat ku
skú se ností, zrejme je ho osobný
prípla tok tieto sku toènosti pred-
tým ne zoh¾adnil a je ho potrebné
zreálni�. Ak to ale uro bil ve do me,
s cie¾om po môc� ka ma rá tom ale -
bo sa hra� na väèšie ho šé fa než je

pre zi dent, tak spo chybnil svo je
miesto na riadia cej sto lièke.

Èo mi chý ba: keï sme o tom
dis ku to va li, aj sta no viská niekto -
rých kraj ských riadi te ¾ov a ve de -
nia bo lo, že veï riadia ci pra cov ní -
ci sa ešte len uèia. Ale èo ro bi li
doteraz na riadia cich sto liè kách?

Ako roz dá va li osobné príplatky a
odme ny ce lé tie ro ky a ešte sa ne -
na uèi li hodno ti�? Najvyšší èas,
aby po cí ti li aj trste ni cu, le bo na
rozdiel od európskych vy cho vá va -
te ¾ov pod¾a mòa je aj trest sú -
èas�ou vý cho vy – mi ni málne pre -
to, aby sa chy by už ne opa ko va li.

Pevne ve rím, že hodno tia ci
sys tém nie je do kon èe ný, tre ba ho
do ko pa�. Mo je sta no vis ko: väèšiu
zbraò v ru kách pre do siahnu tie
spra vodli vosti ne má te. Po va žu -
jem za chyb né ná zo ry, že sa bu -
de me dištanco va� od hodno tia ce -
ho sys té mu. Nie, my na òom mu -
sí me aktívne parti ci po va�, èi už na
po ra dách, ve rejne cez mé diá, za
kaž dý kri vý krok tre ba pre sadzo -

va� zodpo vednos�. Ak sme bo li
zvyknu tí, že má me ko ne chov né a
�ažné, je jas né, je že chov né ko ne
bu dú pro testo va� odu šu, le bo zra -
zu by sa ma li za po ji� do vo za a �a -
ha�. Predsta vu je to ná ma hu a zvý -
še ný vý daj ener gie, na kto rý ne -
bo li na uèe ní. Ale zme ni� to tre ba.
A ten zvy šok, kto rý ne bol spra -
vodli vý, to tre ba dopra co va�. Niek-
to ré zme ny už sú do hod nu té, už
sme sa ko neène do hod li aj na
tom, že tie vý sled ky tre ba po -
rovná va� aj medzi útvarmi. Aj iné
staršie hrie chy so syste mi zá ciou
rieši me s pá nom pre zi dentom,
mu sí me nájs� vý cho dis ko, aby vy -
so ký ob jem osobných príplatkov
niekto rých útva rov ne bol iba na
zákla de tra dí cie. Ba vi li sme sa s
po riadko vou po lí ciou o za �a že -
nosti obvodných odde le ní a do šli
sme k to mu, pod¾a èo ho sa na vr -
ho va li po è ty na obvodných odde -
le niach. Že to bo la ne ja ká tra dí -
cia… prá ce idú mož no po ma ly,
ale tre ba ich ro bi�, aby sme sa do -
sta li dopre du.

Ka meň úra zu: ESO
Ka meò úra zu – pro jekt ESO.

Kaž dý ho vní ma me ináè, na za -
èiatku sme aj v odbo roch ma li rôz-
ne ná zo ry. Èa so vá tieseò sa nám
dnes pre ja vu je na ko pe ve cí, dô-
sledkom sú chy by. Dá vam ale za
prav du to mu, že ke by sme uro bi li
200 konfe rencií a 40 aktí vov, urèi -
te sa ne do hod ne me. Tu mu sí prís�
niekto s návrhom. Ja viem, že to
bo lí, ale ak ho vo rí me o ra cio na li -
zá cii, tá bu de bo lie� vždy. Že sa
de jú chy by, to je jas né, ale mr zí

ma, že ich odstra òo va nie ide
strašne po ma ly. Ja stá le ho vo rím
– pr vý màtvy ge ne rálny riadi te¾ a
chy by sa zaènú odstra òo va� rý-
chlejšie. Kedže sme všetci dob rá -
ci, tak nám to tr vá dlhšie, ale vy -
pipla� to mu sí me, ho ci sú to tvr dé
sú bo je. Mám tu od kaz od ko le gy -
ne, že som nepria te¾ centier pod -
po ry, že som ich úplne roz bil vo
svo jich pri po mienko vých ko na -
niach, že som prí liš zlý a ne dopra -
jem ¾u ïom. Áno, som ta ký. Keï
chce me spra vodli vos� pre všet-
kých, tak za rovna kých podmie -
nok. Ja tvr dím, že centrá pod po ry
sú ser vis a po li cajt je na vý kon.
Aby mo hol pra co va�, mu sí ma�
všetko, èo potre bu je – pod¾a eko -

no mic kých mož nos tí re zor tu a
štá tu – ne mal by trpie� na ne-
schopnos�, likna vos�, ne ocho tu
tých, kto rí sa ma jú o ne ho sta ra�.
Le bo ak ho vo rí me o po li caj to vi vo
vý ko ne, keï spra ví chy bu, tak to
má od 5 do 15 percent od jedné ho
po tri me sia ce. A tu ho vo rí me o
objektívnych prí èi nách a o ne po -
cho pe ní za bezpe èo va ných útva -
rov? Mu sí me h¾a da� rieše nie.

Èo sa nám ešte v ESE vy -
pomsti lo? Oèa ká va li sme, že kaž -
dý prí de pocti vo, ser vis sa dá na
ko pu a z ne ho bu de me bu do va�.
Po li cajný zbor dal kar ty na stôl,
pri šiel o všetko. Okresné úra dy,
kto ré ma li pre svo ju ve¾kos� ako že
sku mu lo va né funkcie, tak uta ji li
èas� svo jich zdro jov, ha si èi detto.
V ži vo te som si ne mys lel, že zo 4
200 èlenné ho HaZZ má me 3 100
mok rých a 1 100 su chých ha si -
èov. To si ne viem dos� dobre pred-
sta vi�, tam sa nám poscho vá va li
¾u dia, kto rí ma li prejs� do centier
pod po ry, pre to že myšlienka je to
ve¾mi dob rá: všetky pe nia ze na
ko pu, ser vis zre du ko va� a ak to
bu de me ro bi� z jedné ho bo du, bu -
de to lacnejšie, rýchlejšie, kva -
litnejšie, ra cio nálnejšie… Tí, èo si
za ši li zdro je do ma, ma jú sa lep-
šie, le bo sta ros ti prešli na centrá
pod po ry. Niekde sa postrá ca li pe -
nia ze, niekto rí na to ma li ser vis na
zmlu vy zvon ku.

Má me pred se bou �ažké obdo -
bie. To, èo sme chce li a èo je služ -
ba ob èa no vi na vo nok, te da
klientské centrá KA MO, bu du je -
me ich z nášho roz poè tu, kto rý
ne má na ten to úèel na viac niè.
Mod lím sa, aby sa do bu do va li èo
najskôr. To je ESO. Ne vi dím pro -
ces ako úplne ne zvrat ný. V bu -
dúcnosti – ber te to ako mo ju my-
šlienku ne do hodnu tú – mož no by
centrá moh li dosta� tro chu viac
sa mo stat nos ti a zodpo vednosti,
mož no by sme aj tú stre chu nad
ni mi moh li zru ši�. Ke by to fun go -
va lo, tak ju vlastne ne potre bu je -
me. Bu de me h¾a da� rieše nie, aby
ESO fun go va lo a bu de me h¾a da�
spo loène. Je to ser vis pre po lí ciu.
Ser vis tu nie je sám pre se ba, bez
po lí cie ne má èo existo va�.

Ne šťast né výstrojné 
sú čiastky…

Dal ší pro blém – a za sa na hla -
vu odbo rov – sú výstrojné sú -
èiastky. Bo li sme pri nástu pe no -
vé ho ve de nia obvi òo va ní, že èo
sme ro bi li predchádza jú ce dva ro -
ky. Vy tiahni te si staršie vy da nia
PO LÍ CIE, v marci 2011 sme na -
niesli pro blém na ope ra tívnej po -
ra de mi nis tra a žiada li pri ja tie
opatre ní buï po li nií no ve ly zá ko -
na o ve rejnom obsta rá va ní, ale bo
chce me hla vu riadi te ¾a od bo ru ve -
rejné ho obsta rá va nia. Bo lo po-
trebné pri ja� opatre nia, nepri ja li
sa. Nastú pil no vý mi nister a riešil
zá kon o ve rejnom obsta rá va ní.
Ne ho vo rím, že sa to úplne po da ri -
lo. A po tý ka me sa s tým. Prázdne
skla dy sa ne da li zaplni� za chví ¾u.
Èas� pe òa zí išla na úkor neúspeš-
ných obsta rá va ní a èas� na do tá -
ciu oso bitné ho sys té mu so ciálne -
ho za bezpe èe nia, tam tie pe nia ze
po tom chý ba li.

Vzde lá va nie
Ro ky ho vo rí me o ce lo ži votnom

Na kongrese nechýbali ani generálni riaditelia sekcií MV SR na čele s vedúcou služobného
úradu MV SR Denisou Sakovou

(Pokraèovanie zo strany 9)

(Pokraèovanie na strane 11)



DECEMBER  2014 11

vzde lá va ní. O vzde lá va ní, kto ré
nikto v re zorte ešte ne vi del. To, èo
tla èí me: spresne nie kva li fi kaè -
ných po žia da viek vy so koško lá kov
na ta bu¾ko vých po zí ciach. V pre -
chodnom ob do bí bu de ma� po li -
cajt možnos� doplni� si vzde la nie
na na šej aka dé mii. Mys lím si, že
keï bu de vzde lá va nie dobre na -
sta ve né, aby ho tam ne uèi li o rím-
skych vy ko pávkach, ale o tom, èo
potre bu je v po lí cii, tak bu de prí no -
som pre všetkých.

Ka riérny po stup
Ka riérny po stup – za sa bo les ti -

vá úlo ha. My sme spra co va li zá -

sa dy ka riérne ho po stu pu a vi dí me
v nich bu dúcnos� Po li cajné ho
zbo ru. Ak bu de fungo va�. S pá -
nom mi nistrom sme sa do hod li
na tvr do v jed nom, že v kompe -
tencii mi nis tra by to ma lo by� po
okruh po li cajný pre zi dent, ge ne -
rálni riadi te lia. Všetci pod ni mi ka -
riérny po stup. Mys lím si, že sme
prá ve za brá ni li po vo lebným ze -
metra se niam a za brá ni li sme to -
mu, aby sa nieko ho ka ma rát stal
kraj ským riadi te ¾om, aj keï pred-
tým riadil len mo to ro vé vo zid lo a
žiadnych ¾u dí. Nez¾ahèu jem, ve -
del by som aj o me nách, ale som
sluš ný. To to mu sí me za bezpe èi�.
Dru hé: pre sa di li sme a tvr do si na
tom sto jí me aj po hádkach, vy -
jadru je me sa ku všetkým vý -
nimkám z ka riérne ho po stu pu. ¼u -
dia s práv nic kým vy so ko škol ským
vzde la ním ne ma jú záujem o po -
stup? Je najvyšší èas zo bu di� sa.
Chá pem, ak za ro bí vo dvojke viac
ako vo štvorke, kde má ná -
roènejšiu prá cu, pre èo by išiel za
me nej pe òa zí ro bi� ná roènejšiu
prá cu?

Na ši „obča nia“
Podmienky pre obèianskych

za mestnancov: dva ro ky tla èí me
KOZ do to ho, èo dnes pán pre zi -
dent KOZ s¾ú bil. Ve ril svo jim kla si -
kom, nie je to vi na pre zi den ta, to
rozhodnu tie, ke dy za há ji� vy -
jedná va nie. Odzne lo to vèe ra, po -
ve dal to pre mi ér, ne robte si ilú zie
o 10 percentách. Ale rád som po -
èul, že vlá da za ène v bu dú com ro -
ku pra co va� na stra té gii po stup né -
ho vy rovna nia prie merných pla tov
s prie merný mi platmi v rám ci Eu-
rópskej únie. Uvi dí me, ko¾ko ro -

kov to bu de trva�, ako to bu de
medzi roène pokra èo va�. Všetky
predsta vy o zá sadných medzi -
roèných ná rastoch sú sny a fa ta -
morgá ny.

Ko lektívne vy jedná va nie
Èas� ko lektívne ho vy jedná va -

nia presko èím pre ne dosta tok èa -
su, ale as poò jed nou ve tou. Stá le
sú re zer vy u vás. Keï sa pripra vu -
jú ko lektívne zmlu vy, na há òa me
to v marci. Všetci ho vo ria, že je
ešte èas, ale pripra vu je me. Po tom
mi Ma rián v stre se spra cu je a
predlo ží ná vrh. Medzi tým èa ká me
na va še pri po mienky. Je ich to¾ko,
že sa po tí me dva dni, ale žiadnu

ne vie me nájs�. A po tom prí de èas
schvá le nia ko lektívnych zmlúv, a
medzi tým ste si vy re se to va li pa -
mä�, v schvá le nej zmlu ve vám
chý ba to, èo ste v èa se návrhov
nepredlo ži li. Na dru hej stra ne, nie
všetko sa dá pre sa di�. Vždy je to
ne ja ký kom pro mis, ale mô že me
pre sadzo va� len to, o èom vieme,
nie to, èo ne vie me.

Oblasť právnej ochra ny
Uro bil som si svo ju ana lý zu,

za ro ky 2009 až 2014 sme po skyt -
li 116 právnych ochrán, prie merne
roène sme vy na lo ži li 15 568 eur.
Prie merné roèné príjmy sú 14 799
eur, prie merná roèná vy mo že ná
su ma je 1 364 eur. Èo vi dím ja,
stav právnej ochra ny je za tia¾ vy -
rov na ný z h¾a diska vý davkov a
príjmov, re zer va, kto rú má me za
predchádza jú ce ro ky, tvo rí zá so -
bu na 6 ro kov. Mô že me te da po -
cho do va� spo kojne, ale èo mu sí -
me uro bi�, zvý ši� dô raz na kva li tu
rozho do va cej èin nos ti, le bo z
niekto rých vý bo rov mám po cit, že
prizna jú ochra nu aj na ve ci, kto ré
sú po chyb né. Dô vod je jed no du -
chý – všetci sme ka ma rá ti, a niè
nás to ne sto jí. Ale v cent rá le, do
kto rej vkla dá te všetci pe nia ze, o
tom vieme. Te da: zvý še nie zodpo -
vednosti pri po sudzo va ní právnej
ochra ny zo stra ny vý bo rov na zá-
kladných orga ni zá ciach, zvý ši�
dô raznos� pri vy má ha ní súm za
vyhra té spo ry.
Podporný fond ra dy predse dov

Po viem základné èís la: vypla ti li
sme pod po ry 51 991 eur v 52 prí -
pa doch. To to neovplyvní me, aj
keï, chva la bo hu, v posledných
troch ro koch má me mi mo riadne

nízku úmrtnos�. Pri prie mernej
úmrt nos ti za šes� ro kov má me re -
zer vu na 24 ro kov, tre ba strá ži�
zodpo vedný vý ber.

Presko èím rekreá cie aj zdra -
votnú sta rostli vos�. Bezpeènos� a
ochra na zdra via pri prá ci: Vïa ka
inšpekto rom za odve de nú prá cu.
Potre bu je me sa sústre di� na tú to
té mu, má me už ïalšie ho inš -
pekto ra špe ciálne na vý zbroj, ba -
listickú ochra nu, vý stroj po li caj ta.
Ve rím, že zvý še ným dô ra zom sa
po da rí odstrá ni� dlho do bé ne do -
stat ky, prezbro ju je me už dvadsa�
ro kov a ešte stá le sme ne za èa li.

Vnútroodbo ro vá činnosť

Hák li vá je vnútroodbo ro vá èin -
nos�, prista vím sa pri nej. Obdo bie
stagná cie, do šlo k po kle su èlen -
skej základne, vieme pre èo. Moh li
by sme sa uspo ko ji�, že vo èi KOZ
sme lep ší, ale to by sme zatvá ra li

oèi, Stav ovplyvni lo nieko¾ko
fakto rov – ve¾ký od chod star ších,
sko ro 3 700, z to ho èas� bo li na ši
èle no via. Pre èo odišli aj na ši dô -
chodco via – pr vé je výš ka èlen -
ské ho do 62 ro kov. Môj osobný
ná zor vo vz�a hu k obèianskym za -
mestnancom, že to nie je niè ne -
normálne. Ešte jed na bo les� – èím
vyš ší mám dô cho dok, tým je to
väèšia su ma, ale ten dô cho dok

mám pre to, že od bo ry ro bi li opat -
re nia aj vo èi mlad ším, kto rí pla tia
na ich dô chodky.

Dru hý dô vod – spô sob vý be ru
od dô chodcov. Pria me plat by, ak
sa s ním vi dí te raz za rok, tak raz
roène je to de sa� percent je ho
roèné ho dô chodku. Keï to rozde -
lí te na dva nás� pla tieb, tak to vie
pre dý cha�. Do myslie�.

Tre tí fak tor – obdo bie h¾a da nia
vý cho dísk na sta bi li zá ciu. Mu se li
sa za po ji� aj dô chodco via. Bra li to
tak, že od bo ry idú pro ti nim. Ne-
uve do mi li si, že hro zi lo zda ne nie
ich dô chodkov a od vo dy. Na vr ho -
va li sme to do 55. ve ku, veï kto rý
ob èan má ta ký to dô chodko vý
štandard, ale èas� ¾u dí nás opus ti -
la. Pre ja vi li sa dva princí py, èo ma
mr zí, že na ši sa za po ji li ako ov ce
za vo ja kov, potre bo va li nás ako
štít. Nikto mi ne vysvetlí, pre èo dô -
cho dok u vo ja kov je o dvesto eur
vyš ší ako u po li cajtov. Nikto by to
ne ob há jil, že ma jú 120 mi lió nov
scho dok na oso bitnom úète, do tu -
je sa to z roz poè tu ar má dy a tá
pla èe, že ne má na ná kup no vej
vý zbro je.

Té za, že štát mu sí ma� na ar -
má du, aj keï na chle ba ne bu de,
to ne pla tí v žiadnom štá te. Fi lo zo -
fia B: my aby sme ma li a po nás
po to pa. Niekto rým na šim dô -
chodcom chý ba li informá cie, plá -
va li tu de zinformá cie. Bo lo potreb-
né sta bi li zo va� so ciálny sys tém,
sme ro va lo to aj na po li cajtov, èo
ešte ne ma jú 15 ro kov. Mu se li sme
to uro bi�, inak by to nikto ne do fi -
nanco val. Na štva li sa te da aj mla -
dí, le bo sa predlžo va la do ba služ -
by. Keï som išiel do ZNB, bral
som to, že idem na ce lý ži vot. Ve -
del som, pre èo tam idem, chcel
som nájs� fir mu, kde sa dodržia -
va jú zá ko ny. Bol to sí ce hlbo ký
omyl, ale to už je o inom. Dnes

mla dí po li caj ti po prípravnej štát-
nej službe podpi su jú rôzne pe tí -
cie, a to bo li vybra tí zo ši ro ké ho
zá stu pu záujemcov. Zá zraè ná
zme na posto jov za dva ro ky služ -
by. Asi ne ja ký ví rus v prostre dí, v
kto rom pra cu jú!

Sta bi li zá cia
Má me v progra me jed nu úlo hu

– prostredníctvom funkcio ná rov
za bezpe èi� sta bi li zá ciu a rast

èlenskej základne. Nie sme spo -
kojní a všetci sme tu zodpo vední.
Ko neène jed na úlo ha, za kto rú
ne zodpo ve dám sám… Má me aj
základné orga ni zá cie, kto ré rástli,
ale… Ako chce me sta bi li zo va�,
keï nepresviedèa te, ne cho dí te za
èlenmi, neinformu je te, nepre ná -
ša te informá cie, po tom je �ažké
oèa ká va� informo va nú èlenskú
základòu. Tá po tom podlie ha de -
zinformá ciam a fá mam. Ak fun -
kcio nár ne má èas zú èastni� sa na
ra de predse dov, ako chce infor -
mo va�? Na ra dách sa pra vi delne
zú èastòu jú vy so kí funkcio ná ri, je
to priestor, je to dialóg, ne má te
lepšiu možnos� dosta� sa k infor-
má ciam z prvej ru ky. Má me vám
ich no si� do mov? To to by sme ma -
li odstrá ni�. My ako ve de nie sa
zúèast òu je me na kaž dej schôdzi,
na kto rú nás po zve te. Sú ta ké zá-
kladné orga ni zá cie, že nám ani
neozná mi te, že bo la schôdza. Po -
zý vajte nás, aby fun go va li spätné
väzby.

K prá ci v Euro COP–e
Za po je nie v Euro COP–e. Sme

aktívni, až neprí jemní s èes kým
ko le gom Šte pánkom. Na úrov ni
EU sa krásne rozprá va, lenže na
kon ci má me po cit, že sme ve ¾a
po èu li a niè ne vie me. Na ná ša me
konkrétne pro blé my, do chádza ku
konfliktom pri konfrontá ciach na
ge ne rálnom di rekto riá te pre vnú -
torne zá le ži tos ti a spra vodli vos�.
Ak po èu je me nie, ide me na disku -
siu zno vu, až kým to niekto ne vy -
dr ží. Nechci te vý sled ky za chví ¾u.

Spo luprá ca s Èechmi: sme ako
rodní bra tia, uèí me sa vzá jomne,
prospie va to obom stra nám. Pra -
co va li sme aj s Bulharmi a Li -
tovca mi, sna ži li sme sa im po -
môc�, ale tu ris tic ké sklo ny ne má -
me, dú fajme, že pre hodno tia svoj
prístup.

Vnú torné hospo dá re nie
OZP je zdra vá orga ni zá cia,

po sta ve ná na dobrom eko no -
mickom zákla de, fun gu je. Za tých
24 ro kov sme ani raz ne ma li ne vy -
rov na ný roz po èet, aj keï ma mno -
hí z vás ozna èu jú za strý ka
Držgro ša. Ale vïa ka to mu sme
akcieschopní a tak by to ma lo by�
aj ïa lej.

Ïa ku jem za Va šu po zornos�.

Sprá vu o èin nos ti OZP v SR po V. zjazde prednie sol predse da Mi ro slav Lit va

Kongres poctili účasťou aj všetci riaditelia KR PZ

Členovia návrhovej komisie: (zľava) A. Mocková, R. Laco, M. Ujlaky, Ľ. Ptáková, V. Džoganík

(Pokraèovanie zo strany 10)
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Naši ocenení
Pa mätná pla ke ta OZP v SR

Èernek Pa vol
Faltín ¼u bo mír
Mi há li ko vá Eva

Šefèík Ján
Šta fu rí ko vá Beata

Me dai la OZP v SR III. stupňa
Bronèe ko vá Re na ta

Ko váè Patrik
Pi lát Jo zef

Rajtó ko vá Sláv ka

Me dai la OZP v SR II. stupňa
Èierna Andrea

Èu ka lovský Da ni el
Holbo vá Lý dia
Ihna cik Ma rek

Kla di vík Ja ro slav
Kucbe lo vá Ingrid
Táncoš Ale xan der

To maško Jo zef

Me dai la OZP v SR I. stupňa
Be òo Ján

Gardlík Jo zef
Horsi ca Imrich
Kli ka Ma rián
Le nárt An ton
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Pro gram Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v SR po Vl. kon gre se OZP v SR

I. Od bo ro vý zväz po lí cie v Slo venskej re publi ke (ïa lej len „OZP v SR“) bu de podpo -
ro va� a pre sadzo va� princí py de mo kra cie, mo rál ky a so ciálnej spra vodli vosti v sú la de s
Lis ti nou základných práv a slo bôd.

II. V spo lu prá ci s Euro pean Confe de ra tion of Po li ce (ïa lej len „Euro Cop“) bu de pre -
sadzo va� udrža nie oprávne ných ná ro kov a záujmov príslušní kov Po li cajné ho zbo ru Slo -
venskej re pub li ky (ïa lej len „PZ“) a pra covní kov re zor tu Mi nis ter stva vnútra Slo venskej
re pub li ky (ïa lej len „MV SR“).

III. OZP v SR bu de chrá ni� právne a so ciálne isto ty príslušní kov PZ a pra covní kov re -
zor tu MV SR najmä prostredníctvom ro ko va ní so slu žobným ve de ním.

IV. OZP v SR pri obha jo be práv a záujmov svo jich èle nov bu de svo ju èinnos� koordi -
no va� s od bo ro vý mi zväzmi zdru že ný mi v Konfe de rá cii od bo ro vých zvä zov Slo venskej
re pub li ky (ïa lej len „KOZ SR“).

V. Pre naplne nie svo jich cie¾ov bu de OZP v SR vy ža do va� od NR SR, vlá dy SR, ve -
de nia MV SR, KOZ SR a funkcio ná rov PZ na všetkých stupòoch reali zá ciu od bo ro vých
záujmov v týchto oblastiach:

1. Uplatòo va nie de mo kra cie a de mo kra tic kých práv príslušní kov PZ a pra covní kov re -
zor tu MV SR.

2. Ochra na so ciálnych a právnych istôt príslušní kov PZ a pra covní kov re zor tu MV SR.
3. Ochra na ži votných a pra covných podmie nok príslušní kov PZ a pra covní kov re zor-

tu MV SR.
4. Reali zá cia sys té mu ce lo ži votné ho vzde lá va nia príslušní kov PZ a pra covní kov re -

zor tu MV SR.
5. Uplatòo va nie ka riérne ho po stu pu v PZ a MV SR v plnom roz sa hu. 
6. Uplatòo va nie opatre ní pre dlho do bú udrža te¾nos� a sta bi li tu oso bitné ho sys té mu

so ciálne ho za bezpe èe nia po li cajtov.

VI. Pre naplne nie svo jich cie¾ov bu de OZP v SR vy ža do va� od Ra dy predse dov ZO
OZP v SR a funkcio nárske ho aktí vu základných orga ni zá cií OZP v SR reali zá ciu od bo -
ro vých záujmov v týchto oblastiach:

1. Upevòo va nie a roz voj aktívnej vnútroodbo ro vej èin nos ti OZP v SR.
2. Po diel na reali zá cii úloh OZP na re gio nálnej úrov ni.
3. Zodpo vedná hospo dárska a fi nanèná èinnos� OZP v SR.
4. Po èet ný a od bor ný rast aktívnej èlenskej základne na útva roch PZ a MV SR.

VII. Uplatòo va nie de mo kra cie a de mo kra tic kých práv príslušní kov PZ SR a pra -
covní kov re zor tu MV SR.

V tejto ob las ti bu de OZP v SR najmä:
1. Oriento va ním svo jej èin nos ti aktívne prispie va� k rozvo ju de mokra tickej a zodpo -

vednej spo loènosti bu do va nej na obèianskych princí poch. Nepri pustí zneu ži tie PZ SR
niekto rou z po li tic kých strán na ochra nu jej záujmov.

2. Zaují ma� sta no viská a pri jí ma� opatre nia s cie¾om nepri pusti� po kles úrovne ochra -
ny, práv, potrieb a oprávne ných záujmov príslušní kov PZ SR a pra covní kov re zor tu MV
SR v otázkach so ciálne ho, hospo dárske ho a kultúrne ho rozvo ja.

3. Prostredníctvom KOZ SR zastu po va� indi vi duálne a ko lektívne záujmy OZP v SR.
4. Spo lupra co va� s mé dia mi v ob las ti ob ha jo by po li cajtov a pra covní kov, ako aj pre -

zentá cie prá ce OZP v SR. Pre lepšiu informo va nos� základných orga ni zá cií OZP v SR
ne ustá le skva litòo va� vlastnú tlaè a pre nos informá cií k èlenskej základni.

5. Dôsledne pre sadzo va� reali zá ciu Zá ko na NR SR è. 73/1998 Z. z. na všetkých úrov-
niach orga ni zaènej štruktú ry re zor tu MV SR.

6. Pra vi delne dvak rát roène vy hodno co va� ko lektívnu zmlu vu medzi MV SR a OZP v
SR a vies� aktívne ko lektívne vy jedná va nie, kto ré bu de na po má ha� reali zá cii Pro gra mu
OZP v SR.

VIII. Ochra na so ciálnych a právnych istôt príslušní kov PZ SR a pra covní kov re -
zor tu MV SR.

Nepri pusti� po kles do siahnu tej ži votnej úrovne v dôsledku zvy šo va nia ži votných
nákla dov, h¾a da� a aktívne pre sadzo va� po stup né kro ky k reálne mu ná rastu v mzdo vej

ob las ti s cie¾om po stup né ho pribli žo va nia sa k prie mernej úrov ni v EU v zá vis los ti na vý -
vo ji HDP, pre sadzo va� pri ja tie zodpo ve da jú cich kompenzaèných opatre ní v so ciálnej ob -
las ti.

V tejto ob las ti ïa lej:
1. Za bezpe èi� dôsledné uplatòo va nie Šta tú tu právnej ochra ny ako prostriedku ob ha -

jo by èle nov OZP v SR.
2. Za bezpe èi� aktívnu úèas� odbo rov pri prípra ve zá ko nov a interných právnych

predpi sov MV SR do tý ka jú cich sa so ciálnych a právnych istôt po li cajtov ako i podmie nok
vý ko nu štátnej služ by príslušní kov PZ SR a pra covných podmie nok pra covní kov re zor tu
MV SR.

3. Aktívne pre sadzo va� potre by a oprávne né záujmy príslušní kov PZ a pra covní kov re -
zor tu MV SR v roz vo ji zdra votné ho poiste nia.

IX. Ochra na ži votných a pra covných podmie nok príslušní kov PZ SR a pra covní -
kov re zor tu MV SR.

V tejto ob las ti:
1. Po ža do va� do rie še nie vy vá že né ho sys té mu komplexnej zdra votníckej, kú pe¾nej,

rekreaènej sta rost li vos ti a re ha bi li taèných po by tov.
2. Prostredníctvom základných orga ni zá cií OZP v SR za bezpe èi� ná le ži tú kon tro lu ri -

zi ko vých pra co vísk a pra covné ho prostre dia a vytvá ra� tlak na zni žo va nie ri zík.
3. Zú èastòo va� sa na tvorbe právnych no riem a predpi sov pre za bezpe èe nie ochra ny

a zdra via pri prá ci.
4. Do bu do va� aktív inšpekto rov bez peè nos ti prá ce v ZO OZP v SR.

X. Upevòo va nie a roz voj vnútroodbo ro vej èin nos ti OZP v SR.
V tejto ob las ti:
1. Prostredníctvom aktívne ho prístu pu funkcio ná rov OZP v SR na všetkých stupòoch

za bezpe èi� sta bi li zá ciu a rast èlenskej základne OZP v SR.
2. Za úèe lom skva litne nia úrovne funkcio ná rov ZO OZP v SR usku toèòo va� pre nich

krát ko do bé od bor né kurzy.
3. Na za sadnu tia Ra dy predse dov OZP v SR pri zý va� predsta vi te ¾ov  MV SR a Pre zí -

dia PZ k prehåbe niu vzá jomnej in for mo va nos ti o aktuálnych problé moch re zor tu MV SR.
4. Na pra vi del ných za sadnu tiach KR OZP okrem rieše nia re gio nálnych od bo ro vých

úloh za ra ïo va� i pra vi del né hodno te nie sta bi li zá cie a rastu èlenskej základne ZO OZP v
SR v príslušnom kra ji.

5. Pre skva litne nie èin nos ti a in for mo va nos ti èlenskej základne zintenzívni� pra vi delnú
schôdzo vú èinnos� v zmysle Sta nov OZP v SR.

6. Na za sadnu tiach Ra dy predse dov OZP v SR pra vi delne pre ro ko vá va� pro ble ma ti -
ku vnútroodbo ro vej èin nos ti v ZO OZP v SR.

XI. Po diel na reali zá cii úloh v medzi ná rodnej èin nos ti.
V tejto ob las ti:
1. Upevòo va� posta ve nie OZP v SR v Euro Cop–e, aktívne a zodpo vedne za bezpe èo -

va� úlo hy, vyplý va jú ce z tohto èlen stva. Uchádza� sa o uspo ria da nie za sadnu tí Euro Cop–
u v Slo venskej re publi ke.

2. Udržia va� kon tak ty s po li cajný mi od bo ro vý mi cen trá la mi èlen ských štá tov s cie¾om
získa va� skú se nosti a po znat ky z plne nia ich úloh.

XII. Hospo dárska a fi nanèná èinnos� OZP v SR.
V tejto ob las ti:
1. Dodržia va� Zá sa dy hospo dá re nia s fi nanèný mi prostriedka mi v ZO OZP v SR a

OZP v SR.
2. S fi nanèný mi prostriedka mi OZP v SR, sústre de ný mi na úète OZP v SR, usku toèòo -

va� aktívnu fi nanènú po li ti ku s cie¾om ich aktívne ho zhodno co va nia a mi ni ma li zo va nia ri -
zi ko vosti stra ty.

3. Z dlho do bé ho h¾a diska vytvá ra� podmienky pre existenciu OZP v podmienkach po -
stup né ho zni žo va nia výš ky èlen ských príspevkov bez zni žo va nia re zerv.

Pro gram OZP v SR je otvo re ný do ku ment, kto rý mô že by� dopåòa ný po èas vo lebné ho
obdo bia o aktuálne úlo hy pod¾a eko no mic ké ho a so ciálne ho vý vo ja v Slo venskej re publi -
ke v zmysle Sta nov OZP v SR.

Pro gram bol schvá le ný VI. kongre som OZP v SR dòa 14. 11. 2014 v Bra tisla ve.
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Vzni ká na pä tie v re zorte a �až-
šie sa vy jedná va jú ve ci, ale mô -
žem po ve da�, že to to �ažké obdo -
bie sme prešli so c�ou, èo sa do -
siahlo, na to mô že te by� hr dí, pre -
to že vy ste sa na tom po die ¾a li, s
va šou po mo cou to bo lo do siahnu -
té. 

Ro bi li sme ako tím, a keï to
po rov nám s predchádza jú cim rok-
mi 2004–2009, tak si mys lím, že
vá ha OZP a je ho uzna nie, èi už vo
vnútri re zor tu funkcio nármi, ale bo
aj v rám ci KOZ, ale aj v rám ci Eu-
ro COP–u na rástli a je dô le ži té,
aby ste to posta ve nie do bu dúcna
udrža li, prí padne ešte po silni li.
Dnes je vi die�, ale aj na návšte ve,
z h¾a diska funkcio ná rov, nikto tu
ne bol iba formálne, nikto ne ¾u to -
val, èo sme s ni mi ho vo ri li, bo li prí -
jemne prekva pe ní a mys lím si, že
ne bu de ni ja ký pro blém v ko mu ni -
ká cii. Ne ho vo rím, že vždy bu dú
spo loèné ná zo ry a na všetko, ale
sme po su nu tí ïa lej, než sme bo li.
Ne mô že me po ve da�, že zo stra ny
za mestnancov by bol OZP pre -

hlia da ný. Skôr na opak, na nás sa
obra ca jú aj za mestnanci, kto rí nie
sú èlenmi odbo rov ale bo sú
èlenmi ïalších zvä zov, kto ré sú
za stú pe né v re zorte, a žiada jú
nás o rieše nie svo jich prob lé mov. 

To je to, èo ho vo rí, kde je vá ha,
je jas né, tie mož nos ti sú vždy v
ob las ti, aké do ho dy, aké kom pro -
mi sy do ká že me uzatvo ri�, ako do -
ká že me rieši� ve ci. Ale mys lím si,
že v tom ste dozre li tiež. Èo potre -
bu je me od vás, to sú vèas né sig -
ná ly, ale na dru hej stra ne je po-
trebné aj reálne ho vo ri� s ¾udmi
do le v základni. 

Vèe ra sme napríklad s ko le -
gom z Mar ti na rieši li otáz ku dru -
hé ho gastro lístka pri nadèa soch,
kto ré nadvä zu jú na dru hú 8–ho di -
no vú služ bu. Ko lektívna zmlu va,
do da tok je plat ný, èi že pro blém
lístkov ne bu de, mám ju už tu, ak
by ste ju potre bo va li. Tieto ve ci
vieme pohnú� dopre du. Ne ho vo -
rím, že vieme všetko, naj�ažšie
stre ty sú tam, kde chce te pe nia ze,
a zá ro veò mô že me ho vo ri� ešte o

tom, že sú miesta, kde sú re zer vy
v efektívnosti použí va nia pe òa zí.
Ale to je to, èo si bu de me mu sie� v
najbližšom ob do bí strá ži�, viac sa
to mu ve no va�, aby sme sa po su -
nu li z h¾a diska plne nia po žia da -
viek a vy lepšo va nia podmie nok
ïa lej. 

To, èo èa ká zväz, bu de tiež ne -
¾ahká úlo ha. Je to otáz ka no ve ly
èi no vé ho zá ko na o štátnej služ-
be, kde by sme ma li po su nú� ve ci
dopre du. Je tu otáz ka odme òo va -
nia, pán mi nister to nahry zol, je ho
sna hou je získa� ïalšie pe nia ze v
ob las ti mzdo vých prostriedkov.
Ale nikto vám ne dá pe nia ze za -
dar mo. 

Te raz je otáz ka, ako sa do hod -
ne me, èo za to, to nás èa ká na
rozho do va nie. V rám ci no ve ly zá -
ko na èi no vé ho zá ko na nás èa ká
zla di� pla to vý me cha niz mus s ka -
riérnym postu pom. Tu tiež èa ká
OZP ešte dos� ná roè ná úlo ha –
ka riérne rebríèky, aby sme sa z
nich moh li odra zi� na pla tovku. Sú
to ve¾ké kro ky, nestre tá va sa to
vždy s potleskom, niekto ré ve ci sa
riešia �ažko, ale je potrebné si
uve do mi�, že sme ko lektív s
rôzny mi po žia davka mi a ta ký spô -
sob, že kto utrh ne viac, tak ten má
š�astie, je to na úkor iných. To

podpo ro va� ne bu de me a tam vás
žiada me o po cho pe nie v prí pa de
indi vi duálnych záujmov, aby sa k
tým ve ciam pristu po va lo zodpo -
vedne, le bo rieši me viac prob lé -
mov v re zorte na raz. 

Vieme vysvetli� svo je po stu py,
sú ve ci, kto ré sa za viedli s na ším
pri èi ne ním, tzv. odme ny za prá cu,
me cha niz mus fun gu je, vy lep šu je
sa, do siahli sme ïalšie zlepše nie
aj na úse ku obèianskych pra -
covní kov v tom to sme re. Aj keï
ne ho vo rím, že všetko je na kon ci,
pre to že by sme ešte ma li prehåbi�
záslu ho vos� v tom to sme re a strá -
ži� si ïalšie ve ci, kto ré bo li po ve -
da né v sprá ve o èin nos ti a naèrtli
sme ich v progra me. Chcem vás
popro si�, aby ste to mu ve no va li
po zornos�, popria� vám, aby vám
vydrža li si ly a energia a najmä to,
èo bu de me potre bo va�, ve no va�
nasle du jú ce obdo bie tla ku na
rozši ro va nie èlenskej základne.
Le bo ho vo rí sa, že vá hu má me aj
bez to ho, ale tá vá ha bu de väèšia,
až sa raz bu de me me ra�, èi má me
men ši nu ale bo väèši nu.

To sú dô le ži té úlo hy a to ne mô -
že te po ve da�, že to je otáz ka
predse du ale bo ve de nia. To je
otáz ka nás všetkých. Ak dnes ho -
vo rí me o ne dostatkoch v tom to

sme re, ne dá sa ge ne ra li zo va� ani
pauša li zo va�, le bo ak nieèo èlo vek
po vie všeo becne, ura zí všetkých
po cti vých, a tí me nej po cti ví, ale bo
me nej sna ži ví ne cí tia, že sa ich to
tý ka, le bo sa ve zú s ko lektí vom.
Tam po pro sím, skúste aktívne
kaž dý na svo jom úse ku ho vo ri� s
¾udmi, vysvet¾o va� ve ci, a nie aby
¾u dia cho di li za va mi, ale aby ste
vy cho di li za ni mi, vyh¾a dá va li a
získa va li ïalších èle nov. K to mu
by som vám chcel popria� ener-
giu, vý drž, vytrva los�. Sa mi vi dí te,
žo to va še posta ve nie sa me ní a
pevne ve rím, že o pä� ro kov bu de
ešte pevnejšie, ako je dnes. 

Ïa ku jem vám za po zornos�,
ïa ku jem vám za vý drž vèe ra i
dnes. Je mi jas né, že to vo¾no si
bu de me mu sie� v ro bo te dohna�,
ale o tom sú od bo ry, ro bí te to pre
ostat ných. V pre ja ve pá na pre -
mié ra bol dob rý sig nál, že si va šu
prá cu vá ži, vie, že vy dá va te ener-
giu pre dru hých bez to ho, aby ste
z to ho nieèo ma li, ro bí te to pre bu -
dúcnos�, te raz je potrebné pribra�
ostat ných. Ïa ku jem všetkým, ïa -
ku jem tým, kto rí nám sprostredko -
va li tlmo èe nie, ale aj pre nos, a
vám všetkým. Bo li ste per fekt ní.
Ïa ku jem, pra jem š�astnú ces tu
do mov a prí jemný ví kend.

Zá ve reèné slo vo predse du OZP v SR Mi ro sla va Lit vu
Má me za se bou �ažké obdo bie, pre to že do pa dy krí zy, do -
pa dy zni žo va nia schod ku štátne ho roz poè tu sa nepriazni -
vo podpi su jú aj na rozpoètoch. 

Sprá vu predniesla Eva Mi ha lí -
ko vá. „Re vízna ko mi sia – re ví zo ri
úètov je neodde li te¾nou sú èas�ou
a hlavným nástro jom pre dodržia -
va nie Sta nov OZP v SR, s vnú -
torný mi predpismi schvá le ný mi
orgánmi OZP v SR, s uzne se ním
orgá nov a so všeo becne zá -
väzný mi právny mi predpismi,“ po -
ve da la na úvod a po kra èo va la:

„Re ví ziu hospo dá re nia vy ko ná -
va jú re ví zo ri úètov zvä zu. Tieto
kon tro ly sa de lia na plá no va né
pod¾a plá nu re ví zií na príslušný
rok a taktiež na ne plá no va né kon -
tro ly na zákla de uzne se nia Ra dy
predse dov ZO OZP v SR ale bo
predsedníctva OZP v SR. Re ví zo -
ri úètov vy ko ná va jú re ví ziu hospo -
dá re nia na zákla de pí somné ho
po ve re nia.

Posledné ro ky náš od bo ro vý
zväz pre šiel ve¾ký kus ces ty nie-
len po orga ni zaènej stránke, ale aj
z h¾a diska hospo dá re nia. Od bo ro -
vý zväz po lí cie v SR, aby mo hol
efektívne existo va�, v rám ci
vnútro odbo ro vej èin nos ti pri jal ce -
lý rad do ku mentov, kto ré koordi -
nu jú prá cu jed not li vých orgá nov
OZ. V zmysle èl. 7 odst. 1 Smerni -
ce Od bo ro vé ho zvä zu po lí cie v
SR pre vý kon kontrolnej èin nos ti
bo li Ra dou predse dov ZO na za -
sadnu tí dòa 28. 9. 2007 v Smi ža -
noch po ve re ní k vy ko ná va niu kon -
tro ly v základných orga ni zá ciach
re ví zo ri úètov. Re ví zo ri úètov sú
ne zá vis lý re vízny a najvyšší kon-
trolný or gán OZP v SR, ur èe ný na
prie bežné kontro lo va nie èin nos ti
všetkých orgá nov, funkcio ná rov a
èle nov. Sle du je a dohlia da, èi ich
èinnos� je v sú la de so sta no va mi,
uzne se nia mi orgá nov, ako i so
všeo becne plat ný mi právny mi
pred pismi, pri èom ne za sa hu je do
ich èin nos ti a ani ich ne nahrádza.

V predchádza jú com ob do bí
bo li siedmi re ví zo ri úètov. V po-
slednom ob do bí sa ten to po èet
zní žil na šty roch, úby tok je pri -
rodze ný, a to z  dô vo du, že niekto -
rí èle no via odišli do výslu ho vé ho
dô chodku, ale bo ma li iné vážnej-
šie dô vo dy. Mô že me s èis tým sve -
do mím po ve da�, že aj ten to ma lý
po èet ¾u dí vie uro bi� ve ¾a pocti vej
a zodpo vednej prá ce na úse ku
kontrolnej èin nos ti.

Re ví zo ri sú te da funkcio ná ri,
kto rí do ze ra jú a po má ha jú ZO pri
ich prá ci a  na po má ha jú odstrá ne -
niu urèi tých ne dostatkov, kto ré
vnik li v ZO.

Aby tá to prá ca bo la efektívna,
je potrebná spo luprá ca všetkých
za in te re so va ných strán. Od ro ku
2010 do dnešné ho dòa bo li vy ko -
na né kon tro ly v zmysle plá nu
kont rol na jed not li vých základ-
ných orga ni zá ciách v po ète 58. V
ro ku 2010 sa vy ko na lo 8 kont rol, v
ro ku 2011– 7, v ro ku 2012 – 20,  v
ro ku 2013 – 14 a v ro ku 2014 – 9
kont rol.

Najèastejší mi ne dostatka mi,
ziste ný mi pri kon tro lách bo li: chy -
by v odvo do vej po vin nos ti a ne sú -
lad s úèto va ním príjmov a vý -
davkov v základných orga ni zá -

ciach, ako aj neplne nie si odvo do -
vej po vin nos ti  do da né ho ter mí -
nu. Má me aj ta ké základné orga -
ni zá cie, kto ré si dlho do bo neplnia
tú to základnú po vinnos�. Zá ro veò
však je ne vyhnutné konšta to va�,
že rozdielnos� v prístu pe ve de nia
dokla do vej agen dy, postu pov
úèto va nia dokla dov a ostat ných
sú vi sia cich èin nos ti ma jú cich
vplyv na transpa rentnos� vy na lo -
že ných fi nanèných prostriedkov
dá va za prav du, že je nut né zjed-
no ti� základné pra vid la a zá sa dy
hospo dá re nia. Zís ka né po znat ky
z pra xe nám uká za li, že je potreb-
né sa ve no va� to mu to pro blé mu a
vyško li� predse dov a hospo dá rov
základných orga ni zá cií. Ško le nia
bo li or ga ni zo va né kaž dý rok v me -
sia ci ja nuár v rám ci jed not li vých
kra jov a bo li za me ra né na správ-
nos� úèto va nia, evi dencie a hos -
po dá re nia s ma jetkom. Orga ni zá -
tormi ško le ní bo li JUDr. Gra èík a
pa ni O¾ga No vá ko vá z OZP v SR.
Od bor nou lek tor kou bo la Ing.
Lonèe ko vá, zástupky òa fir my, kto -
rá zodpo ve dá za úètovníctvo v
OZP.

Od ro ku 2009 sa za viedlo elek -
tro nic ké úètovníctvo, èo u¾ahèi lo
prá cu hospo dá rov. Zjedno ti li sa
po stu py prá ce a použí va nie
správ nych dokla dov pri úèto va ní
príjmov a vý davkov ZO OZP v SR,
kto ré sú zve rejne né na intra ne to -
vej stránke OZP, kde sú uve rejne -
né aj po moc né ma te ri á ly a ná vo -
dy k úètovníctvu , spi so vej agende
a pod, a ma jú by� ná po moc né
odbo rá rom.

Re ví zia úètov na cent rá le OZP
v SR v Bra tisla ve je vy ko ná va ná
dvak rát roène. Tieto kon tro ly vy -
ko ná va jú dve re ví zorky úètov.
Kon tro ly sa za me ria va jú na do-
držia va nie všeo becne zá väzných

predpi sov pri hospo dá re ní s fi -
nanèný mi prostriedka mi zvä zu,
úèe lu nakla da nia s ma jetkom zvä -
zu, správnos� a úplnos� odvo dov z
èlen ských príspevkov do zvä zu,
dodržia va nie roz poè tu zvä zu, je -
ho èerpa nie v sú la de s rozhodnu -
tia mi orgá nov zvä zu. Pri kon tro -
lách ne bo li ziste né vážne ne do -
stat ky a prá cu èle nov OZP v SR,
kto rí ve dú fi nanènú agen du, mô -
že me hodno ti� ako ve¾mi dobrú.

Kon tro ly pre behli v ZO OZP a
KR OZP pod¾a plá nu kont rol v
zmysle po ve re nia na vy ko na nie
kon tro ly.

V rám ci vý cho doslo venské ho
kra ja bo li uro be né za posledných
pä� ro kov kon tro ly vo všetkých zá-
kladných orga ni zá ciách, v niekto -
rých aj dvak rát. Má me aj ta ké ZO
OZP, kto rým sme sa mu se li ve no -
va� viac a kon tro ly bo lo nut né zo -
pa ko va� viackrát pre pretrvá va jú -
ce pro blé my. Medzi ta ké to pro blé -
mo vé ZO OZP patri la aj ZO OZP
Spiš ská No vá Ves. Tá to základná
orga ni zá cia vô bec ne fun go va la a
neplni la si svo je základné po vin -
nos ti, pri kon tro le sa ne da lo ove ri�
hospo dá re nie s fi nanèný mi pro-
striedka mi a nakla da nie s ma -
jetkom OZP v SR. Re ví zo rom ne -
bo li predlo že né žiadne do kla dy o
základnej orga ni zá cii. Dô vo dom
bol predse da ZO, kto rý ukon èil
svo ju èinnos� bez to ho, aby zvo lal
èlenskú schôdzu a odovzdal
agen du. O ziste ných ne dos tat -
koch re ví zo ri úètov in for mo va li
predse du OZP v SR a Sprá vu o
vy ko na ní kon tro ly za sla li Ra de
predse dov ZO k ïalšie mu rieše -
niu. Ko neène sa ¾a dy pohli a orga -
ni zá cia za èí na pra co va�. Zvo li li si
no vý vý bor a no vé ho predse du.
Do bu dúcnosti ve rí me, že sa ne -
bu de me stre tá va� s ne dostatka mi,

kto ré mô žu vzniknú� pri ne zodpo -
vednosti niekto rých odbo rá rov.

Ïalšou problé mo vou ZO bo la
ZO OZP v Tre bi šo ve. Po s�ažnosti
no vozvo le né ho vý bo ru v ZO OZP
v Tre bi šo ve bo la uro be ná ná sled -
ná kon tro la z dô vo du, že bo li ne-
oprávne ne vypla te né odme ny
hospo dárke po ukon èe ní jej
funkèné ho obdo bia a vypla te nie,
no neprevza tie si ju bi lejných od-
mien da ný mi odbo rármi. Kon tro -
lou sa po tvr di li po dozre nia, pre to
bol uro be ný pro to kol, kto rý bol
odstú pe ný na OZP v SR k ïalšie -
mu rieše niu.

Kontro ló ri sa èas to stre tá va jú s
problé mom mi ni málnej spo lu prá -
ce a ko mu ni ká cie predse du s
hospo dá rom, kto rý èas to spra cú -
va agen du bez to ho, aby po znal
schvá le ný roz po èet a pra vidlá.
Èas to sa stá va, že úètu je iba to,
èo mu na pí še predse da ZO OZP,
bez do lo že ných dokla dov.

Vá že né de le gát ky, de le gát ky,
vá že ní hostia, zá ve rom by som sa
chce la srdeène po ïa ko va� za prá -
cu ko le gom – re ví zo rom úètov,
ako aj všetkým, kto rí sa po die ¾a jú
na dodržia va ní hos po dár nos ti,
efektívnosti a úèel nos ti pri hospo -
dá re ní s fi nanèný mi prostriedka mi
a so zve re ným ma jetkom OZP v
SR. Aj po VI. kon gre se OZP v SR
re ví zo ri úètov za me ra jú svo ju èin 
nos� na reali zá ciu pri ja tých úloh,
vyplý va jú cich z uzne se ní orgá nov
OZP v SR.“

Sprá va o èin nos ti Re víznej ko mi sie OZP v SR

Všetky publikované vystúpe-
nia účastníkov i hostí kongresu
sú redakčne upravované. 

Redakcia
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Strážmajster Mi chal Bi delni ca,
príslušník „Èes ko slo ven ské ho

èet  níctva“ za hy nul ru kou nepria -
te ¾a pri obra ne vlas ti dòa 22.
októbra 1944 v ob ci Ka li no vo.
Dòa 28. októbra 2014 sa v ka li -
novskom cinto rí ne zišli de siatky
¾u dí. Prišli si ucti� pa miatku mu ža,
kto rý bol pri bo ji v ob ci Ka li no vo
zastre le ný fa šista mi.

Spo mienka za èa la od ha le ním
zre konštruo va né ho miesta po -
sled né ho od po èin ku a po lo že ním
venca. Nasle do va li prí ho vo ry
riadi te ¾a KR PZ v Banskej By stri ci
plk. JUDr. Ma riá na Slo bodní ka,
po li cajné ho du chovné ho npor.
Mgr. Fran tiš ka Sme lé ho a na zá -
ver si po li caj ti OR PZ v Lu èenci

ucti li hr din ské ho mu ža èest nou
salvou.

Zá slu hy na prípra ve a zrea li zo -
va ní tejto uda losti ma jú èle no via
Klu bu po li cajnej histó rie z Lu -
èenca. Pri pátra ní prišli na to, že
pred 70 rokmi v Ka li no ve fa šis ti
zastre li li strážmajstra Mi cha la Bi -
delni cu. Na je ho po èes� sa roz -
hod li obno vi� je ho hrob a pripra vi�
pietnu spo mienku.

Strážmajstra Mi cha la Bi delni cu
po cho va li z vïa ky oby va te lia Ka -
li no va. Za je ho zá slu hy ho „Po ve -
re níctvo vnútra“ po vý ši lo in me -
mo riam na vrchné ho strážmajst-
ra, bol vy zna me na ný Ra dom
SNP I. trie dy a Èes ko slo ven ským
vá leè ným krí žom 1939 in me mo -
riam.

podpis

Ak ti vi ta Klu bu po li cajnej histó rie z Lu čenca

Spo mienka na strážmajstra Mi cha la Bi delni cu

V po li cajnom zbo re som od ro -
ku 1998. Po ce lý ten èas som bol
za ra de ný na Obvodnom odde le ní.
Te raz som stá le za ra de ný na ob-
vodnom odde le ní, ale z funkcie
re fe rent s ÚOZ som bol na vlastnú
žiados� pre lo že ný na skrá te né vy -
šetro va nie. Tu som vy še troch ro -
kov. V Slo venskej termi no lo gickej
da ta bá ze je skrá te né vy šetro va -
nie de fi no va né ako „zjed no du še -
ná for ma prípravné ho ko na nia vy -
ko ná va ná po li cajtom o tých pre èi -
noch, o kto rých sa pod¾a Trest né -
ho po riadku ne vy ko ná va vy šetro -
va nie, v úse ku od za èa tia trest né -
ho stí ha nia do preštu do va nia spi -
sov a po da nia návrhov na doplne -
nie vy šetro va nia, pri èom je ho
pod sta ta spo èí va v zhro mažïo va -
ní dô ka zov v roz sa hu potrebnom
na rozhodnu tie a vo vy ko ná va ní
ïalších úko nov, aby mo hol pro ku -
rá tor rozhodnú� o po da ní ob ža lo -
by, ale bo aby moh la by� vec vy ba -
ve ná iným me ri tórnym roz hod nu -
tím“. To to však moh lo pla ti� len v
èa se, keï skrá te né vy šetro va nie
vznik lo. Keï si to pre mietnem do
sú èasnosti, ale najmä za èia tok
de fi ní cie „zjed no du še ná for ma prí-
pravné ho ko na nia“, tak si mô žem
len povzdychnú�. Dnes je skrá te -
né vy šetro va nie (ïa lej len SV) tak
ná roè né a ne má prak tic ky žiadny
vplyv na urýchle nie prípravné ho
ko na nia. Po li cajt vy ko ná va SV sa -
mostatne a SV je s mi ni málny mi
odchýlka mi pro cesne vy rov na né
vy šetro va niu. Skú se nosti z pra xe
uka zu jú, že v podsta te nie je roz-
diel v roz sa hu do ka zo va nia medzi
vy šetro va ním a skrá te ným do ka -
zo va ním. Mno hí sa te raz urèi te
pousmia li, ale predpokla dám, že

len tí, èo ne ma jú o trestnom ko na -
ní ani pá ru. SV sa v urèi tom roz -
sa hu odbornos�ou a èa so vou le -
ho tou vy rov ná vy šetro va niu a pre -
to aj po ve re ný príslušník ne mô že
by� ho cikto. Mu sí ma� zodpo ve da -
jú ce ve do mosti z prá va hmot né ho
aj pro cesné ho, kla dú sa na ne ho
vy so ké ná ro ky na odbornos� a
skú se nos�. Prípravné ko na nie by
ma lo by� efektívne, èo najskôr
skon èe né, aby bol pá cha te¾ po -
tres ta ný a ob èan spo kojný. Za ne -

š�ast né rozhodnu tie po va žu jem,
že SV prešlo pod Obvodné odde -
le nia. Na niekto rých OO PZ mu sia
po ve re ní príslušní ci slú ži� na uli ci,
�a ha� stá le služ by, cho di� do do-
pravných ak cií, èo sa mu sí odra zi�
na kva li te spra co va nia pri de le -
ných trest ných spi sov a dåžke
skrá te né ho vy šetro va nia. To už
ne ho vo rím o tom, že niekto rí ko le -
go via za ra de ní na SV po èas vý -
jazdu cho dia na prí pa dy (na MÈ)
do iných okre sov aj 80 km. Ja
som to za žil, keï som v obchá-
dzko vej službe stál asi 2,5 ho di ny
pod sa movra hom a èa ka li sme na
po ve re né ho príslušní ka a kri mi na -
lis tic ké ho tech ni ka, aby vy ko na li
obhliadku. Mal som dos� neprí -
jemné otáz ky od po zosta lých, keï
som im mu sel vysvet¾o va�, pre èo
ho ne mô že me zve si�. Te raz èa -
kám èo bu de s no ve lou TZ a TP,
ak bu de schvá le ná, le bo tá len
prispe je k predåže niu trest né ho
ko na nia. Viacej TÈ pre SV, viacej
pro cesných úko nov. Ne mô že by�

te da ani reè o „skrá te nom vy šetro -
va ní“. Vy šetro va nie trest ných èi -
nov by sa pod¾a mòa ma lo ko na�
pod jedným útva rom, as poò by sa
tým odstrá ni li „�a ha ni ce“ o vecnú
príslušnos�, okrem iné ho. Ale
predsa som len je den rozdiel me-
dzi skrá te ným vy šetro va ním a vy -
šetro va ním na šiel. V rozdie le
dvoch pla to vých tried. Pre èo by
sa skrá te né vy šetro va nie a vy -
šetro va nie ne moh lo spo ji�? Vy -
šetro va te¾ na ïa lej bu de ro bi� to èo
do po sia¾ (napr. pod názvom 1. vy -
šetro va cie odde le nie) a po ve re ný
príslušník bu de na ïa lej vy šetro -
va� TÈ do 3 ro kov (2. vy šetro va cie
odde le nie), ale v piatej pla to vej
trie de, keï už sa k vy šetro va niu
pribli žu je me tak po tom aj pla to vo.
Moh lo by tu by� pre chodné obdo -
bie, v kto rom by sa ko le gom
vzh¾a dom na vyš ší po èet odro be -
ných ro kov neopla ti lo investo va�
do vzde la nia a bo lo by im vzh¾a -
dom na do siahnu tú ve do mostnú a
odbornú úro veò umožne né doslú -
ži� do zaslú že né ho výslu ho vé ho
dô chodku. Pri jed nej prí le ži tosti
som sa stre tol s viace rý mi ko le ga -
mi zo skrá te né ho vy šetro va nia z
iných Kraj ských riadi te¾stiev PZ a
s ko le ga mi sme dospe li k zá ve ru,
že v každom kra ji sa pra cu je inak,
vša de ma jú iný sys tém prá ce a
nie je skrá te né ako skrá te né.
Stre tol som sa aj s ná zo rom, že
„skrá tenci“ sú len pá li èi elek tri ky a
mí na èi pa pie ra. Ta ké to vy jadre nia
zne va žu jú na šu prá cu.

To to je môj skrom ný ná zor, ne -
mu sí te s ním súhla si�. Všetkým
pra jem ve ¾a úspe chov.

Me no v re dakcii

Èo ïa lej so skrá te ným vy šetro va ním?
Se bakri tická sa mo ob slu ha

Najlepšie mi je bez se ba.

Konšta to va nie
K vojnám ve dú rozdielne predsta vy o mieri.

Hes lo
Nieèo za nieèo a ni kdy inak!

Vý voj
Najprv bol èlo vek vzpria me ný,

po tom ro zum ný
a po tom dnešné ho ty pu.

Medzi
Medzi krajnos�a mi nie je ni ja ký rozdiel,

ale je medzi ni mi všetko ostatné.

Vý ro ba
Re žim má to¾ko nepria te ¾ov,

ko¾ko si ich vy ro bí.

Ja zy ko vý zmier
Aby ostatný ost na tý drôt bol posledný.

Prax re la ti vi ty
Ani to, èo je najlacnejšie,

už nie je lacné.

Kto vie
Pre èo je taj ný po li cajt

ve rejný èi ni te¾?

Prav da
Nie je �ažké do vies� ve ci do dôsledkov,

ale do myslie� do prí èin.

Po znám ka
Mozgo vá po ráž ka

nás ne mu sí postihnú� pri Slavko ve.

Parla mentná zme ná reò
Po li tickú príslušnos�
vo¾ne za mie òa me

pod¾a aktuálne ho kurzu.

Z afo rizmov Pav la Ja ní ka

Na dne(s)

Š�ast ný No vý rok 2015,
darco via kr vi!!!

Vá že ní darco via,

ïa ku je me Vám za úspešnú spo -
luprá cu v uply nu lých ro koch pri da ro -
va ní kr vi na Krajskom riadi te¾stve PZ

v Bra tisla ve. Pra je me Vám v no vom ro ku 2015 ve ¾a osobných aj pra -
covných úspe chov.

Na da ro va ní sa zú èast ni lo:
v ro ku 2007: 09.05. 54 darcov, 26.11. 33 darcov,
v ro ku 2008: 01.04. 42 darcov, 15.07. 44 darcov, 27.11. 48 darcov,
v ro ku 2009: 31.03. 70 darcov, 21.07. 54 darcov, 08.12. 48 darcov,
v ro ku 2010: 26.04. 48 darcov, 17.08. 40 darcov, 26.11. 56 darcov,
v ro ku 2011: 05.04. 30 darcov, 11.08. 47 darcov, 19.12. 56 darcov,
v ro ku 2012: 16.04. 48 darcov, 19.12. 30 darcov
v ro ku 2013: 17.04. 31 darcov, 19.08. 3 darcov, 09.12. 40 darcov,
v ro ku 2014: 14.04. 41 darcov, 18.08. 32 darcov.

Za 8 ro kov sa na odbe roch spo lu zú èast ni lo 928 darcov. Vïa ka
Vám sme mo bilnú transfúznu služ bu obo ha ti li asi o 417 00 ml kr -
vi.

Zá ro veò by som Vás ra da po zva la na ïalší odber. Predbežné ter -
mí ny odbe rov sú do hod nu té na 8.ja nuá ra., 26.má ja a  16.septembra
2015 na Krajskom riadi te¾stve PZ v Bra tisla ve.

Ïa ku je me.

kpt. PhDr. Dá ša Cse rio vá
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Po ïa ko va nie
V no ci zo 14. na 15. jú na 2014 ru kou vra ha pri šiel v Bo le rá zi pri

vý ko ne služ by o ži vot môj syn, 
pod po ru èík in me mo riam Pe ter Opa lek.
Je ho odcho dom mi osta ne v srd ci ne ho ja ca sa ra na a bo les�,

kto rú ani èas neutí ši. Pet ro vi ko le go via z OO PZ v Trstí ne sa v
sna he zmierni� na še aj fi nanèné pro blé my po smr ti sy na roz hod li
zorga ni zo va� zbierku, kto rá oslo vi la ve ¾a po li cajtov. Všetkým, na-
ozaj všetkým darcom sa týmto chcem ve¾mi po ïa ko va� za po moc.

Te ré zia Opa lko vá, mat ka

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
N O V E M B E R  2 0 1 4

Čiastka 109
112. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Červené zlato“ 

Čiastka 110
113. Nariadenie prezídia Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení naria-
denie prezidenta Policajného zboru
č. 16/2008 o organizačnom poriad-
ku Prezídia Policajného zboru v
znení neskorších predpisov

Čiastka 111
114. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Beta – cestná pre-
prava“

Čiastka 112
115. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
36/2009 o určení funkcií, pri ktorých
výkone sa môžu oprávnené osoby
oboznamovať s utajovanými sku-
točnosťami v znení neskorších
predpisov

Čiastka 113
116. Nariadenie prezídia Policaj-

ného zboru o dobrovoľnom strážco-
vi poriadku

Čiastka 114
117. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa dopĺňa roz-
kaz prezidenta Policajného zboru č.
92/2013 o vydaní Ročného plánu

hlavných úloh Prezídia Policajného
zboru na rok 2014 v znení neskor-
ších predpisov

Čiastka 115
118. Nariadenie prezídia Policaj-

ného zboru ktorým sa mení a do-
pĺňa nariadenie prezídia Policajné-
ho zboru č. 80/2014 o vykonávaní
dohľadu nad bezpečnosťou a ply-
nulosťou cestnej premávky, konaní
o dopravných nehodách a doprav-
no-inžinierskej činnosti

Čiastka 116
119. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení a do-
pĺňa rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 65/2014 o zriadení špecia-
lizovaného tímu

Do da tok è. 1 ku Ko lektívnej zmlu ve vyššie ho stupòa pre príslušní kov PZ na r. 2014

„Gastrá èe“ za nadèa sy a slu žobnú po ho to vos�
Mi nister vnútra SR Ro bert Ka li òák a predse da Od bo ro vé ho zvä -

zu po lí cie v SR Mi ro slav Lit va dòa 31. 10. 2014 podpí sa li do da tok è.
1 ku Ko lektívnej zmlu ve vyššie ho stupòa pre príslušní kov PZ, pod¾a
kto ré ho sa v texte zmlu vy, v èlán ku 4, ods. 10 na kon ci dopåòa tex-
tom:

„Ak je po li caj to vi na ria de ná prá ca nad základný èas služ by ale bo
slu žobná po ho to vos� na pra co visku, kto rá bezprostredne nadvä zu-
je na plá no va nú služ bu a spo lu s plá no va nou služ bou tr vá viac ako
11 ho dín, patrí po li caj to vi ïalšie hlavné jed lo a ak tr vá viac ako 17
ho dín, patrí po li caj to vi tre tie hlavné jed lo.“

Ten to Do da tok è. 1 ku Ko lektívnej zmlu ve vyššie ho stupòa pre
príslušní kov PZ na rok 2014 na do bú da úèinnos� od 1. 11. 2014.

(red)

Po li caj ti Po ho to vostnej mo to ri -
zo va nej jed not ky Kraj ské ho riadi -
te¾stva PZ v Bra tisla ve za chrá ni li
ži vot mu žo vi, kto rý chcel sko kom z
mosta spá cha� sa movraždu. O zá -
me re v sú èasnosti už zachrá ne né -
ho mu ža sa po li caj ti dozve de li v
ne de ¾u v no ci prostredníctvom vo -
la nia je ho pria te¾ky na lin ku 158.
Do pre ve re nia ozná me nia sa za -
po ji lo nieko¾ko hlia dok po lí cie.
Skontro lo va né bo li celkom tri mos -

ty v Bra tisla ve, pri èom po dozri vé
ko na nie mu ža si hliadka PMJ v
Bra tisla ve všim la pri chá dza júc z
Bo ta nickej uli ce k mos tu Lafranco -
ni. Muž sa na chádzal približne 130
metrov od za èiatku láv ky pre pe -
ších, se del na mostnom zá brad lí
no ha mi spuste ný mi sme rom do
vo dy, pri èom upre ne h¾a del na Du -
naj. Po dosta toènom priblí že ní sa k
mu žo vi po li caj ti vy uži li mo ment
prekva pe nia a ru ka mi ho za chy ti li

z oboch strán. Ten sa však od zá-
bradlia od ra zil a  ce lou vá hou zos-
tal vi sie� v ru kách po li caj tov. Aj na-
priek to mu po li caj ti vy tiahli mu ža
spä� na zábradlie, zaisti li ho, pri vo -
la li rýchlu zdra vot nú po moc a odo-
vzda li do rúk zdra votní kov. Išlo o
23 roèné ho Bra tislavèa na, kto rý
bol v tom èa se už na poh¾ad
znaène pod vply vom al ko ho lu.

(Tatiana Ku ru co vá, 
KR PZ Bra ti sla va, 18. 11. 2014)

Príslušní ci bra tislavskej PMJ za chrá ni li ži vot

1 DECEMBER  2014


