
V utorok večer krátko po za-
čiatku rokovania predsedovia pri-
vítali medzi sebou viceprezidenta
PZ gen. Róberta Bozalku. V stre-
du čakal na predákov pestrý pra-
covný program, v ktorom domino-
vali voľby predsedu a podpredse-

dov OZP v SR, ako aj voľba zá-
stupcu zamestnancov  do zostavy
predsedníctva OZP.

Ešte pred príchodom vicepre-
zidenta PZ predseda Viktor Kiss
využil časový priestor a informo-
val o plnení úloh z predchádzajú-
ceho obdobia. K dlhšie nerieše-
nému problému ochranných pra-
covných pomôcok a ošatenia pre
zamestnancov v rezortnej stráž-
nej službe uviedol, že podľa vy-
žiadaných informácií z MV SR pre
túto skupinu zamestnancov v sú-
časnosti neexistuje platný predpis
o vydávaní ochranných pomôcok.
,,Požiadame ministerstvo o vyda-
nie interného predpisu a chceme
na ňom participovať, aby boli aj
občianski zamestnanci v našom
rezorte povinne oblečení jednot-
ne a aby mali obuv a oblečenie aj
pre zimné a daždivé počasie,“ po-
vedal V. Kiss. Pripustil, že zámer
bude stáť rezort nejaké prostried-
ky, ale naozaj by títo zamestnanci
nemali slúžiť pri vstupoch do ob-
jektov ministerstva vnútra len
v tom, čo si donesú z domu, ,,mali
by nejako vyzerať, tento problém

už vyriešili aj súkromné firmy,“ do-
dal.

Predseda Viktor Kiss ďalej in-
formoval o plnení niekoľkých vnú-
troodborových úloh, pripomenul,
že Stanovy OZP v SR delegáti na
kongrese novelizovali a nové zne-
nie základného dokumentu OZP
je už publikované aj na vonkajšej
webovej stránke OZP. 

Príchod viceprezidenta
Potom už V. Kiss odovzdal slo-

vo hosťovi rokovania gen. Róber-
tovi Bozalkovi, viceprezidentovi
PPZ. Generál Bozalka hneď úvo-
de svojho stručného vystúpenia
pripomenul, že je členom OZP od
svojho vstupu do PZ: ,,čo už je
celkom slušná doba.“ Ocenil pô-
sobenie odborov ,,najmä v ťaž-
ších dobách, kedy dokážu odbory
účinne pomôcť ľuďom.“ Povedal,
že s odborármi mal dobrú spolu-
prácu na všetkých pozíciách, kto-
ré dosiaľ vo svojej kariére zastá-
val: ,,Aj keď nie sme vždy na jed-
nej linke, vždy sa nájde nejaké
riešenie pre dobro veci.“ Predse-
dom poďakoval ,,za všetko, čo ste

l Pán prezident, väčšinu
svojho produktívneho života
ste neoddeliteľne spojili s od-
borovým hnutím. Mali ste takú-
to ambíciu už v ranej mladosti?

To určite nie. Ako mladý poli-
cajt v časoch tesne po roku 1989
som videl svoju ďalšiu profesio-
nálnu kariéru v práci s kriminalis-
tickou technikou, veľmi ma to ba-
vilo, chcel som sa orientovať tým-
to smerom – k forenzným vedám
a k práci kriminalistického techni-
ka. Vedel som si veľmi živo pred-
staviť, že budem pracovať v tejto
oblasti, obdivoval som prácu kole-
gov na KEÚ v Košiciach. Zároveň
ma však od začiatku priťahovala
aj odborárska činnosť, bol som je-

den zo zakladajúcich členov OZP
v Trebišove, kde som v tom čase
pracoval. A mal som len 30 rokov,
keď ma zvolili za podpredsedu.
Pred voľbami som teda riešil ťaž-
kú dilemu, či ísť cestou kriminalis-
tického technika, alebo kandido-
vať a v prípade zvolenia sa profe-
sionálne venovať odborárskej
práci. Nakoniec vyhrali odbory,
stali sa mi celoživotnou pracov-
nou náplňou. 

l Nikdy ste neľutovali?
Nie, neľutujem ani teraz. Sa-

mozrejme, ľahko sa mudruje po
30 rokoch, ale prácu s ľuďmi som
vnútorne preciťoval od samého
počiatku ako veľmi príťažlivú a ce-
lé tie dlhé roky ju robím so

srdcom. Keď sme zakladali odbo-
ry a stal som sa ich členom, mal
som 28 rokov – bol som mladý po-
licajt, ale nemenil by som nič. Po-
znám ľudí, čo sa dokonca hanbia
povedať, že sú z nejakých dôvo-

dov v odboroch, ja naopak, celý
produktívny život som na to hrdý
a teší ma, že napriek deformá-
ciám pred rokom 1989 a masívne-
mu spochybňovaniu i znevažova-
niu po roku 1989 majú dnes odbo-
ry pevné miesto v našej spoloč-
nosti, postavenie odborov v Slo-
venskej republike je neodškriepi-
teľné a myslím si, že sa postupne
upevňuje. S potešením napríklad
sledujem, že po dlhých rokoch

stagnácie a poklesu nám koneč-
ne začína rásť členská základňa.
Nie je to samozrejme jediný uka-
zovateľ, ale cítim, že sa mení aj
vedomie v spoločnosti, ľudia už
nevnímajú odbory ako prežitok
socializmu, začínajú chápať
a uznávať význam práce odborov
pre celú spoločnosť, keď už me-
dzitým mnohí konečne otvorili oči
a zistili, že odbory fungovali v Eu-
rópe už v 19. storočí.

l V činnosti odborov je vý-
sostnou prioritou práca s ľuď-
mi, hovorí sa, že odborárom sa
môže stať len ten, kto najprv
myslí na ostatných, až potom
na seba. Existuje nejaký super-
recept na to, aby bola odbo-
rárska práca úspešná, aby ma-
la spoločenskú odozvu? 

Takýto univerzálny recept urči-
te neexistuje, niektoré metódy
a formy práce môžu byť na jed-
nom pracovisku veľmi účinné, in-
de zasa ľudí môžu nechať chlad-
nými. Každý odborár však musí
mať vo svojej práci vnútorný pocit,
že urobil pre členskú základňu
maximum toho, čo sa urobiť dalo.

Samozrejme, ani v odborárskej
práci sa nedarí vždy rovnako, je-
den rok je horší, ďalší zasa
úspešnejší. Výsledok odborár-
skeho úsilia je vždy kompromi-
som požiadaviek či cieľov a mož-
nosťami, ktoré ponúkne v dialógu
druhá strana, je to kompromis
chceného a možného. Ak v tejto
problematike možno vôbec niečo
nadčasovo zovšeobecniť, tak je
to konštatovanie, že najdôležitej-
ším prvkom odborárskej práce je
sama existencia dialógu medzi
zamestnávateľom a odborármi
ako zástupcami práv zamestnan-
cov. Bez dialógu nie je nič. Dru-
hým základným predpokladom
úspechu je čo najúplnejšia infor-
movanosť v oboch smeroch. Kde
nefunguje vzájomná informova-
nosť, nefunguje nič, to je skúse-
nosť overená desaťročiami – do-
teraz je veľmi aktuálna. 

Z dlhodobejšieho hľadiska sa
aj nám ukazuje ako priorita práca
s mladými, odchádza nám silná
generácia odborárov, ktorá si pa-
mätala aj čosi z histórie. My starší
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(Pokračovanie na strane 7)

Hovoríme s prezidentom Konfederácie odborových zväzov SR Mariánom Magdoškom

,,Najdôležitejším prvkom odborárskej práce je sama existencia dialógu medzi zamestnávateľom a odborármi“

Voľby vedenia OZP v SR: nový predseda Pavol Paračka. Podpredsedovia: Roman Laco,
Igor Rohár a Marián Mikula, zástupcom zamestnancov je Zdenko Kristín.

Dôsledkom parlamentných volieb už bude čeliť nové vedenie

V čísle:
l Rozhovor s prezidentom KOZ      s.1−7
l Diskusia s viceprezidentom PZ                    s.3
l Voľby vedenia OZP                          s.4−5
l Rada mladých OZP                                 s.7
l Záslužný čin odborárov 

v SOŠ PZ Košice                                                       s.8

(Pokračovanie na strane 2)

Ani nie mesiac po konaní VII. kongresu OZP v SR sa na
tom istom mieste, v bratislavskom hoteli SOREA REGIA
v utorok 3. a stredu 4. decembra 2019 konalo zimné zasa-
danie rady predsedov základných organizácií OZP.

V sérii profilových dialógov s bývalými funkcionármi OZP
k 30. výročiu vzniku OZP vstupujeme do finále rozhovo-
rom s Mariánom Magdoškom /nar. 1962/, dlhoročným
podpredsedom OZP, ktorý prevzal predsednícke žezlo po
Miroslavovi Litvovi v roku 2014, ale tento post predčasne
opustil, pretože bol 21. novembra 2018 na Sneme KOZ SR
zvolený za prezidenta KOZ ako vôbec prvý policajný od-
borár v histórii. 

Začiatok rady predsedov, večer 3. decembra: /zľava/ P. Michalík, P. Paračka, R. Bozalka, 
V. Kiss, R. Laco

Myšlienka mesiaca: ,,Najlepší argument proti demokracii je päťminútový rozhovor s priemerným voličom.“     /Winston Churchill, britský politik, 1874 - 1965/

M. Magdoško
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odviedli“, poprial všetkým pokoj-
né, láskyplné vianočné sviatky
i všetko dobré do roka 2020 a

hneď poskytol priestor pre otázky
z pléna. /Výber z krátkej diskusie
s viceprezidentom nájdete na
inom mieste – pozn. red./

Na aktuálne témy
V stredu ráno predseda otvoril

rokovanie rady krátkym komentá-
rom k motívu, pre ktorý vedenie
OZP zorganizovalo brífing k vyja-
dreniam médií o zvyšovaní prí-
platkov pre policajtov od 1. de-
cembra. Opätovne zdôraznil, že
ani vedenie rezortu, ani odborári
v tejto veci nič nerobili tajne, zvý-
šenie oznámil predseda vlády na
kongrese OZP verejne pred všet-
kými delegátmi a množstvom
hostí, každého policajta preto mu-
seli urážať vyjadrenia niektorých
politikov a médií o plošnom pod-
plácaní policajtov. Predseda oce-
nil, že z balíka peňazí, vyčlene-
ných na tento účel, sa ušlo aj štu-
dentom policajtom a kadetom.

Predseda priblížil aj nové na-
riadenie o kariérnom postupe,
keď personálna sekcia už k nemu
vydala aj metodické usmernenie,

ktoré spresňuje viaceré kroky ko-
misií aj trebárs v prípade bývalých
výnimiek. Ocenil, že tvorcovia na-
riadenia akceptovali väčšinu pri-

pomienok, ktoré dalo vedenie
OZP. Zmienil sa aj o spore práve
s prítomným viceprezidentom Bo-

zalkom, keď odbory žiadali, aby
sa zvýhodnení úspešní študenti,
ktorí si môžu vybrať miesto služ-
by, neurčovali percentom z poslu-

cháčov tej - ktorej SOŠ, ale fyzic-
kým počtom 20 poslucháčov, čo
tvorcovia nariadenia akceptovali

aj napriek nesúhlasu viceprezi-
denta. Viktor Kiss ďalej cez pred-
sedov upozornil zvýhodnených
študentov, že možnosť požiadať
o zaradenie na vybratú pozíciu je
len jedna, treba si preto rozhod-
nutie dobre zvážiť a netreba sa
veľmi ponáhľať. Zároveň potvrdil,

že akútnosť potreby prijať nový
zákon č. 73 alebo jeho veľkú no-
velu je stále vyššia, zhodujú sa na
tom aj s vedením Prezídia PZ. Do
volieb sa už zrejme s týmto pro-
blémom nedá pohnúť, ale do ďal-

šieho obdobia je zmena „sedem-
desiattrojky“ pre odbory absolút-
nou prioritou, podčiarkol. 

Rade mladých na cestu
Predseda Viktor Kiss ďalej in-

formoval o ustanovujúcej schôdzi
Rady mladých OZP v SR, na kto-
rej sa položili základy práce tejto

novej zložky odborového zväzu,
,,dohodli sme postup, pripravuje-
me ciele, úlohy, aby to neboli frá-
zy, ale naplniteľné ciele.“ Za pred-
sedníčku Rady mladých bola zvo-
lená mladá odborárka Františka
Jakubíková, /zároveň je už pod-
predsedníčkou Rady mladých
v rámci KOZ SR – pozn. red./,
podpredsedom sa stal Tomáš
Ševčík z KR PZ v Banskej Bystri-
ci. Predseda OZP požiadal mladú
funkcionárku o priblíženie vzniku
rady mladých aj predsedom zá-
kladných organizácií.

Františka Jakubíková vo svo-
jom stručnom vystúpení pripome-
nula, že od prijatia štatútu rady
mladých ubehol skoro rok, usta-
novujúca schôdza sa konala 29.
novembra a zúčastnili sa jej už
nominanti do rady zo všetkých
krajov, no rada vlastne už aj me-
dzitým pracovala, už v júni 2018
sa piati členovia zúčastnili mlá-
dežníckej konferencie v Bruseli,
ktorú organizovali nemeckí kole-
govia, o rok neskôr mali slovenskí
mladí policajní odborári zastúpe-
nie aj na konferencii v Haagu, kde
získali množstvo podnetov aj pre
prácu na slovenskej pôde. Medzi-
tým boli mladí slovenskí policajti

(Pokračovanie zo strany 1)

Dôsledkom parlamentných volieb už bude čeliť nové vedenie

(Pokračovanie na strane 3)

Slávnostné zhromaždenie pri
príležitosti 30. výročia vzniku
OZP v SR sa bude konať 

vo štvrtok 13.
februára 2020

v Bratislave,
v hoteli SAF-
RON /v
blízkosti
výškovej
budovy
NBS/, od-
znela infor-
mácia na
zimnej ra-
de predse-
dov. Ráta sa

s účasťou 180 odborárov a asi
40 hostí podľa kapacít hotela.
Počet účastníkov slávnostného

zhromaždenia zo zá-
kladných organi-

zácií sa určuje
kľúčom 1:
100 podľa
stavu člen-
skej zá-
kladne
k 31. de-
cembru
2019.

-r-

Oslavy 30. výročia založenia OZP v SR

Predseda volebnej komisie 
D. Sňahničan oznamuje 

výsledky voliebMilé kolegyne, milí kolegovia, 
až zvony ohlásia príchod čarokrásnych Vianoc,
zabudnite na všetky starosti a prežite ich v šťastí
a radosti.

Úprimne praje Odborový zväz polície v SR

Účasť na zasadaní: vyše 90 percent

Nový predseda P. Paračka odovzdal ocenenia prítomným 
odborárom
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Dôsledkom parlamentných volieb už bude čeliť nové vedenie
účastníkmi viacerých akadémií
a skríningov pod záštitou KOZ
SR, z týchto stretnutí získavajú
množstvo nápadov a inšpirácií
pre našu činnosť aj zo zahraničia.
,,Pri týchto stretnutiach som si
uvedomila význam hesla V jedno-
te je sila, keď vidím v iných organi-
záciách až takú pluralitu názorov,
že sa vzájomne bijú,“ povedala
Jakubíková. Vyjadrila presvedče-
nie, že rada mladých bude príno-
som k rozvoju policajnej odboro-
vej organizácie, mladí sa chcú od

skúsenejších učiť, a zároveň chce
rada mladých prinášať nové ná-
mety a invenciu do odborovej prá-
ce. 

Čo máme, čo nemáme...
Ďalej Viktor Kiss informoval

o aktuálnej situácii v zásobovaní
policajtov a v zlepšovaní pracov-
ného prostredia. Zo stretnutia
s generálnou riaditeľkou sekcie
hnuteľného a nehnuteľného ma-
jetku MV SR Michaelou Boďovou
priniesol ubezpečenie, že medzi
priority nového rozpočtu bude

patriť rekonštrukcia druhého uby-
tovacieho bloku v SOŠ Pezinok.
Podpísaná je aj zmluva na gorate-
xové oblečenie, žiaľ, problém
zmluvy a výroby polokošelí je na-
teraz nevyriešený.

O peniazoch...
Podpredseda Pavol Michalík

pridal informáciu o školení hospo-
dárov, z vyše 90 ľudí funkcionárov
prišlo na školenie ,,niečo málo
cez 20". Podpredseda sa k tomu-
to faktu postavil kriticky, v budúc-
nosti budú preto hospodári zá-

kladných organizácií preškolova-
ní ,,prípadne skupinovo pri väč-
šom záujme.“ 

Slovo si Pavol Michalík pone-
chal aj pri ďalšom bode programu,
ktorým bolo predstavenie návrhu
rozpočtu OZP pre rok 2020. Pod-
predseda detailne skomentoval
každú zásadnejšiu položku aj
v porovnaní s rokom 2019. Skon-
štatoval, že rozpočet je postavený
ako mierne prebytkový. Na zákla-
de pozmeňovacích návrhov boli
v  rozpočte upravené niektoré po-
ložky, posilnilo sa napríklad finan-
covanie činnosti krajských rád. 

Predsedovia následne návrh
rozpočtu OZP na rok 2020 odobri-
li jednomyseľným hlasovaním.

Kolektívne vyjednávanie
Po prestávke rokovanie pokra-

čovalo informáciou ku kolektívne-
mu vyjednávaniu, ktorú prednie-

sol predseda Viktor Kiss. Pripo-
menul, že OZP po prvýkrát podpi-
soval kolektívne zmluvy so za-
mestnávateľom na dva roky, zvý-
šenie osobných príplatkov sa na
žiadosť OZP dňa 20. 11. 2019 za-
bezpečilo podpisom doplnku ku
kolektívnym zmluvám pre prísluš-
níkov PZ a pre HZS, ktoré je mož-
né zrušiť len dohodou oboch
strán. K dlho kritizovanému faktu,

že zamestnanci vo verejnom zá-
ujme napriek úsiliu OZP nedostá-
vajú príplatok za riadenie vozidla,
Viktor Kiss pripomenul, že príplat-
ku chýbala opora v zákone č. 553,
pri novelizácii sa však otvorila
možnosť zakotviť tento príplatok
do kolektívnej zmluvy, čo predtým
nebolo možné, čaká sa ešte na
platnosť a účinnosť novely. 

Zasadanie rady predsedov po-
kračovalo informáciou o stave
právnej ochrany, ktorú predložil
podpredseda Roman Laco, pred-
sedovia odobrili aj plán zasadaní
predsedníctva a rady predsedov
v roku 2020. 

Potom už nasledoval bod pro-
gramu, na ktorý všetci s napätím

čakali: voľby predsedu OZP v SR,
voľby podpredsedov a voľby zá-
stupcu zamestnancov do pred-
sedníctva OZP. /Podrobnosti pri-
nášame v samostatnom článku,
pozn. red./ 

Slová na rozlúčku
Po absolvovaní volieb pod-

predsedov a zástupcu zamest-
nancov už nabral priebeh rokova-
nia rady predsedov rýchlejší prie-
beh, z rúk nového predsedu OZP
Pavla Paračku a staronového
podpredsedu Romana Laca si
prevzali ocenenia prítomní odbo-
rári Pavol Michalík, Beata Štafurí-
ková, Justinián Bartko. Marián Mi-
kula, Vladimír Mihalič a Miroslav
Kokoruďa, pre ďalších prevzali

(Pokračovanie zo strany 2)

Keďže bol viceprezident PZ
vo svojom vstupe veľmi stručný,
ostalo viac času na otázky z plé-
na. Predseda ZO pri ÚOU Da-
mián Imre sa opýtal, čo je pravda
na zámere reorganizovať špe-
ciálne jednotky, o ktorom sa ho-
vorí, čo z toho pre príslušníkov
ÚOU vyplýva a kedy?

Viceprezident potvrdil, že ta-
kýto zámer je rozpracovaný, jeho
cieľom je zosúladiť sily a pro-
striedky ÚOU a krajských PPÚ,
keďže celý systém práce aj ich
vybavenosť výstrojom a výzbro-
jou je veľmi rozdielna. ÚOU má
síce celoslovenskú pôsobnosť,
ale možnosť rýchleho zásahu jej
príslušníkov trebárs v Košiciach

je sporná, reorganizácia má jedi-
ný cieľ zvýšiť akcieschopnosť
a efektívnosť činnosti zásaho-
vých jednotiek na celom Slo-
vensku, zatiaľ je to len zámer.

Podobne viceprezident reago-
val na otázku k začleneniu Ná-
rodnej jednotky proti ilegálnej mi-
grácii z ÚHCP pod NAKA, cieľom
zámeru je podľa jeho slov zosú-
ladiť sily a prostriedky, keďže aj
tu sa prejavuje dvojkoľajnosť, na-
príklad národná jednotka je jedi-
ný útvar. ktorý ,,robí vyšetrova-
nie“ hoci by vyšetrovanie pod
jednotku nemalo patriť. Cieľom
reorganizácie je odstrániť tieto
anomálie. 

Zámer urobiť zmeny v tejto
oblasti potvrdil aj predseda Viktor
Kiss, odbory už dostali na vy -
jadrenie návrh na organizačnú
zmenu. Tabuľky sa nerušia, ale
niektorí policajti možno budú mu-
sieť dochádzať na detašované
pracoviská. V tejto súvislosti V.
Kiss podčiarkol fakt, že v rámci
nového nariadenia o kariérnom
postupe získali odbory veľké
oprávnenie vyjadrovať sa ku kaž-
dému výberovému konaniu, od-
bory majú zastúpenie v každej
jednej komisii, túto právomoc tre-
ba zodpovedne uplatňovať s cie-
ľom ustrážiť objektívnosť práce
výberovej komisie. V prípade ne-

súhlasu je potrebné záporné sta-
novisko k výsledku výberového
konania poznačiť do zápisnice
s odôvodnením, podopretým ar-
gumentmi. Predseda pripome-
nul, že personálna sekcia už k to-
muto nariadeniu vydala aj meto-
dické usmernenie, tvorcovia na-
riadenia akceptovali väčšinu pri-
pomienok odborárov, vrátane
zrušenia percentuálneho podielu
najlepších študentov, ktorí si mô-
žu vybrať miesto služby. Ocenil
výsledné znenie nariadenia, kto-
ré vďaka zriadeniu komisií
s účasťou odborárov má mož-
nosť poukázať na prípadnú svoj-
vôľu nadriadeného, hoci koneč-
né rozhodnutie je na ňom. 

Predseda ZO pri SOŠ PZ
v Košiciach Daniel Čukalovský
sa viceprezidenta PZ opýtal na
dodávky neletálnych donucova-
cích prostriedkov do útvarov pr-
vého kontaktu, kde verejné ob-
starávania, napr. na tasery, tiež
trvajú pridlho a sú obavy, aby ne-
skončili zrušením súťaže, ako to
bolo pri kamerách. Pripomenul,
že použiť glock na ulici nie je to
pravé...

Generál Bozalka potvrdil, že
sám je veľkým zástancom nele-
tálnych donucovacích prostried-
kov, je však za to, aby sa využí-
vali jednotne celoslovensky, pre-

tože chodia z krajov rôzne požia-
davky, napr. na teleskopické
obuš ky. Vyslovil ľútosť nad tým,
že verejné obstarávania sú
v niektorých prípadoch zmarené,
ako sa to stalo v prípade telových
kamier, ktoré môžu byť dôležitým
prostriedkom dokumentácie slu-
žobnej činnosti, ochranou poli-
cajta i prevenciou proti korupcii,
rozhodne by nemali slúžiť na to,
aby ich nadriadení využívali na
,,sekanie“ podriadených, pod-
čiarkol. Viceprezident ďalej infor-
moval o niektorých prebiehajú-
cich verejných súťažiach na zlep-
šenie technickej vybavenosti
dop ravnej, poriadkovej i želez-
ničnej polície, najviac mu záleží
na nákupe ďalekohľadov s ka-
merou na dokumentovanie do-
pravných priestupkov, rovnako
dôležité sú testery na drogy, kde
však tiež došlo k zdržaniu vo vý-
berovom konaní. 

V závere diskusie sa ešte pri-
hlásil Daniel Čukalovský, poďa-
koval vedeniu rezortu a polície,
že aj na podnet ich základnej or-
ganizácie OZP sa rozhodlo aj
o zvýšení príplatkov pre poslu-
cháčov o 120 a kadetov policaj-
ných škôl o 100 eur, aby si štu-
denti nemuseli privyrábať v su-
permarketoch za pokladňami...

Spracoval – on-

Viceprezident PZ gen. Róbert Bozalka odpovedal aj na otázky z pléna
Verejné súťaže sú stále brzdou aj kvalitnejšieho vybavenia policajtov

R. Bozalka

Rada predsedov schválila rozpočet na rok 2020

P. Michalík

Ľ. Ptáková

F. Jakubíková

(Pokračovanie na strane 5)



Uplynul už rok od chvíle, keď
som tu pred vami stál a uchádzal
sa o vašu priazeň na miesto
podpredsedu nášho odborové-
ho zväzu a vy ste mi dali mož-
nosť túto funkciu zastávať, za čo
vám úprimne ďakujem. Uplynulý
rok som sa snažil túto funkciu na
mne zverenom úseku vykoná-
vať s najlepším vedomím a za
úzkej spolupráce s mnohými

z vás, s využitím všetkých skú-
seností, ktoré som nadobudol za
predchádzajúce roky v rôznych
funkciách Policajného zboru ale-
bo na odborárskej pôde. 

Dnes, keď je čas zúčtovania
výsledkov mojej práce, tu stojím
opäť a uchádzam sa o funkciu
predsedu zväzu nielen preto, že
som bol navrhnutý krajskou ra-
dou Prešov, ale aj preto, že vám
chcem ponúknuť iný štýl riade-
nia a komunikácie - tak vo vede-
ní zväzu, smerom k vám, ale aj
smerom k sociálnemu partnero-
vi.

V prípade zvolenia budem
presadzovať výraznejšiu komu-
nikáciu s predsedami a predsed-
níčkami jednotlivých základných
organizácií, tak ako som to robil
doposiaľ. Že sa takáto spoluprá-
ca oplatí, mohol som sa pre-
svedčiť viackrát. Ako príklad mô-
žem uviesť, že v mesiaci jún bol
na vedenie odborov riaditeľom
OR PZ Bratislava III opakovane
predložený návrh na zrušenie
bratislavského OO PZ  Nové
mesto – západ. Aj napriek tomu,
že v predchádzajúcich obdo-
biach boli zo strany nášho vede-
nia dané súhlasné stanoviská,
pri tomto poslednom sa nám
v úzkej spolupráci s predsedom
základnej organizácie pri OR PZ
BA III Ľubom Valom podarilo
kvalifikovaným spôsobom odô-
vodniť nesúhlasné stanovisko
a s týmto sa stotožnil krajský ria-
diteľ, ako aj viceprezident Poli-
cajného zboru gen. Bozalka. To,
že sa takáto úzka spolupráca

oplatí, sa mi potvrdilo aj v mno-
hých ďalších prípadoch.

Rovnako vám ponúkam aj
zmenu komunikácie s vedením
rezortu, kde budem požadovať
striktné dodržiavanie jednotli-
vých ustanovení kolektívnej
zmluvy a vyžadovať jasné pra-
vidlá komunikácie na pravidelnej
báze.

Z pravidelných porád vedenia
zväzu budem vyžadovať vyko-
návanie zápisov v súlade s člán-
kom 12 stanov, kde budú stano-
vené jasné úlohy jednotlivým
členov vedenia spolu s termín-
mi. Rovnako budem vyžadovať
od všetkých členov vedenia,
vrátane mojej osoby, reporty
z dôležitých stretnutí, o ktorých
budete informovaní nielen na ra-
de predsedov, ale aj elektronic-
ky.

V prípade získania mandátu
chcem ihneď otvoriť otázku no-
vely zákona č. 73, alebo prípra-
vy úplne nového zákona, teda
jednej z aktuálnych úloh, ktorá
už má najmenej päť rokov. Rov-
nako stará je aj ďalšia aktuálna
úloha, a to je nešťastný koefi-
cient 5,43. Na mieste bude aj
problematika postavenia i platov
našich zamestnancov, či už vo
verejnej službe, štátnej službe
alebo u zamestnancov v zmysle
zákonníka práce, ako sa nám to
v tomto období ukazuje u Letec-
kého útvaru a mnoho ďalších aj
v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia. 

Tieto okruhy problémov ne-
môžu byť naviazané na slovné
spojenia „je tesne po voľbách“
alebo „je pred voľbami“, nakoľko
policajti a občianski zamestnan-
ci tú ostávajú aj napriek tomu, že
sa menia vlády. 

Mojou víziou je aj prinavráte-
nie postavenia nášmu zväzu
tam, kde patril pred piatimi rok-
mi. Spoločne prinavráťme názvu
Odborový zväz polície v Sloven-

skej republike rešpekt a odbor-
nosť aj z toho dôvodu, že nás
možno čaká ťažké obdobie
a myslím si, že všetci viete,
o čom hovorím. 

Záverom vám len chcem po-
vedať, že verím vo váš zdravý
úsudok, ako aj cit pre realitu
a v prípade zvolenia odovzdám
všetky svoje skúsenosti v pro-
spech všetkých odborárov, poli-
cajtov a civilných zamestnan-
cov. Ďakujem vám za pozor-
nosť. 

Z príhovoru 
Mariána Mikulu

Marián Mikula, predseda ZO
pri ÚOÚČ a DM v úvode svojho
vystúpenia povedal, že je v polí-
cii od roku 1998 a celý čas pôso-
bí na ochranke, v odboroch je od
roku 2002. Ako riaditeľ odboru
ochrany určených objektov má
150 podriadených, zdôraznil po-
trebu komunikácie s ľuďmi, po-
važuje ju za veľmi dôležitú aj
v práci v OZP, ale podľa jeho ná-
zoru je potrebné zlepšiť aj pro-
pagáciu von z rezortu, aby obča-

nia vedeli, komu majú zavolať,
kto im príde pomôcť, aby vedeli,

s akou mzdou im príde policajt
pomáhať aj s nasadením vlast-
ného života, ,,pretože to máme
v prísahe“, aby ľudia vedeli,
,,aké sú nároky na policajtov,
aby vedeli, čím musia policajti
v príprave a v službe prejsť,“ po-
vedal. Vyslovil nespokojnosť so
mzdou policajtov, netreba to
podľa neho tajiť, aby obyvatelia
vedeli, ako sa vyvíjajú platy poli-
cajtov. ,,A ako ľudí prilákať do
služby v PZ? SOŠ PZ Pezinok,
to má byť vstupná brána?“ opý-
tal sa. Podľa jeho názoru je dôle-
žité, aby odborári „stále bombar-
dovali“ vedenie štátu bez ohľadu
na to, kto bude na čele, ,,treba
ísť do parlamentu za poslancami
naprieč celým politickým spek-
trom,“ zdôraznil. Komunikáciu
považuje za úplne najdôležitej-
šiu, aby boli všetci informovaní
o podmienkach práce policajtov.
O. i. povedal, že si váži nominá-
ciu a chce ju robiť na stopercent-
ný úväzok. 

Z vystúpenia
Igora Rohára
V súvislosti s odchodom kole-

gu Michalíka som bol oslovený
zo stredného Slovenska a mal
som s tým problém, dlho som sa
rozhodoval. Viacerí mi povedali,
že som starý, áno, ale aj staroba
má svoje plusy. Ak ma zvolíte,
budem bojovať, lebo sa mi zda-
lo, že sa tak razantne nebojova-
lo. Vieme, že to nie je jednodu-
ché, ale bojovať treba stále, pre-
švihli sme viac vecí, ktoré sme
mali prebojovať. Budeme mu-

sieť rokovať so sociálnym part-
nerom, ktorý bude, ale medzi

policajtmi by mala panovať úcta,
vážim si aj zamestnancov, bu-
dem sa snažiť vyvinúť maximál-
ne úsilie, posunúť zákony dopre-
du. 
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P. Paračka

Z predvolebných príhovorov kandidátov, ktorí uspeli vo voľbách

Z predvolebného príhovoru 
zástupcu zamestnancov 

Zdenka Kristína
Zdenko Kristín poznamenal, že za takýmto rečníckym pultom stál

naposledy niekedy pred rokom 1989. Poďakoval ministerskej a pre-
zidiálnej rade za to, že ho navrhla za kandidáta, často na rade riešia
problémy občianskych zamestnancov už od roku 2008, kedy časť
zamestnancov prešla do OZP. Pripomenul, že je autorom mnohých
návrhov na zmeny v prospech občianskych zamestnancov. Ak bude

zvolený, povedal, chce usilo-
vať o to, aby sa mnohé be-
nefity, zakotvené v kolektív-
nych zmluvách, premietli aj
do služobných predpisov,
poskytlo by to zamestnan-
com väčšie garancie. Pripo-
menul, že v rámci okresných
úradov už prebehla optimali-
zácia, ktorá o. i. umožnila
zvýšiť platy referentov z trie-
dy 5 do triedy 7, občianski
zamestnanci na OO PZ
a OR PZ ,,akoby ani neboli
súčasťou okresu, sú znevý-
hodnení, úplne v iných trie-
dach.“ Vyslovil názor, že je
potrebné požiadať minister-

ku, aby sa aj v týchto organizáciách urobila optimalizácia, ktorá by
krivdy napravila. Vyslovil tiež nespokojnosť s tým, ako vedenie od-
borového zväzu nevyriešilo problém zamestnancov, pracujúcich
v sťažených podmienkach, ktorým boli zobraté príplatky a dovolen-
ka, podľa jeho názoru je potrebné nedať na názor jednej osoby z mi-
nisterstva a bojovať ďalej. ,,Vedel by som, ako pokračovať, aby sa
týmto ľudom príplatky navrátili,“ povedal, ,,je potrebné dotiahnuť
problém do konca!“

Z vystúpenia Romana Laca
Roman Laco pripomenul, že na post podpredsedu kandidoval

pred piatimi rokmi a prisľúbil, že sa bude snažiť zlepšiť komunikačnú
časť. ,,Z môjho pohľadu nastal viditeľný posun, spolupracovali sme
na zvýšení členskej základne podpornými opatreniami, môžem po-
vedať, že sme dosiahli počet desaťtisíc členov, chýba necelá 50-

ka,“ dodal. ,,Robil som
Viktorovi Kissovi iné pre-
hľady, zvyšovanie platov
zaujíma najviac. Ak
predseda SNS Danko
tvrdil, že máme 60 - per-
centný nárast miezd, tak
trojročný nadstrážmaj-
ster má pri nulovom
osobnom príplatku -
okrem odborového –
dnes 1 550 eur, mimo-
bratislavský má 1340
eur, to je u jedného 60,
u druhého 56 percent.
,,Vy nám dnes vystavíte
známky, či ste boli spo-
kojní s našou prácou,“
povedal o. i.

R. Laco

Z. Kristín

I. Rohár

M. Mikula

Uzávierka
Uzávierka nasledujúceho

čísla bude 13. januára 2020.

Redakcia

Z vystúpenia Pavla Paračku
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Plénum schválilo predsedníc-
tvom predložený návrh zloženia
volebnej komisie, ktorú utvorili

Dušan Sňahničan, Pavol Čerňan,
Mária Molnárová, Peter Válek
a Radoslav Fedák. Komisia za
svojho predsedu zvolila Dušana
Sňahničana. Mandátovú komisiu
utvorili Zuzana Kochlicová, Ma-
rián Hladký a Veronika Rybanská.

Voľby sa uskutočnili v dvoch
tajných hlasovaniach, v prvom ko-
le predsedovia volili predsedu
OZP, kandidovali: Viktor Kiss, Mi-
lan Kružliak a Pavol Paračka.
V druhom hlasovaní predsedovia
vyberali nových podpredsedov
OZP a zástupcu zamestnancov
do predsedníctva OZP. Do volieb
podpredsedu sa  pôvodne prihlá-
silo sedem kandidátov: Štefan
Džama, Milan Kružliak, Roman
Laco, Vladimír Mihalič, Marián Mi-
kula, Pavol Paračka a Igor Rohár.
Na post zástupcu zamestnancov
kandidovali Ľudmila Ptáková
a Zdenko Kristín. 

Vzápätí dostali kandidáti na
predsedu možnosť predstaviť sa
plénu príhovorom. Pripravených
hlasovať bolo 93 prítomných voli-

čov zo 100, na zvolenie postačo-
vala prostá väčšina hlasov, v prí-
pade rovnosti hlasov by v zmysle

schváleného volebného poriadku
rozhodlo druhé kolo volieb. Keď -
že Milan Kružliak na poslednú
chvíľu svoju kandidatúru stiahol,
hlasy si delili len Viktor Kiss a Pa-
vol Paračka. 

Sčítanie lístkov: vo voľbách
predsedu OZP prinieslo víťaz-
stvo pre Pavla Paračku, ktorý
získal 57 hlasov, Viktor Kiss 33. 

Voľby podpredsedov
a zástupcu zamestnancov
V príprave volieb podpredsedu

OZP tým automaticky došlo
k zmenách v zozname kandidá-
tov. Keďže Pavol Paračka kandi-
doval aj na podpredsedu, volieb
sa už nezúčastnil, kandidátky sa
vzdal aj Milan Kružliak a Pavol Mi-
chalík oznámil, že odchádza do
výsluhového dôchodku, kandido-
vať nebude. Päť kandidátov teda
zabojovalo o tri podpredsednícke

posty. Každý z kandidátov dostal
príležitosť predstaviť svoju víziu
pôsobenia vo funkcii, rovnako sa

predstavili aj záujemci o post zá-
stupcu zamestnancov Ľudmila
Ptáková a Zdenko Kristín.

Potom sa už nositelia mandá-
tov presunuli k volebným urnám,
sčítanie hlasov určilo poradie
prvých troch, ktorí obsadia
podpredsednícke posty: Igor
Rohár získal 72 hlasov, Marián

Mikula 57 a Roman Laco 52 hla-
sov. /Vladimír Mihalič 47a Štefan
Džama 30 hlasov./ Sčítanie líst-

kov z druhej volebnej urny po-
tvrdilo víťazstvo Zdenka Kristí-
na s 58 hlasmi, zatiaľ čo doteraj-
šej dlhoročnej zástupkyni za-
mestnancov Ľudmile Ptákovej
prejavilo dôveru 33 voličov.

-on-

Dve kolá tajného hlasovania, tri volebné urny

Voľby nových funkcionárov OZP
Číslo 8. mal bod programu zasadania decembrovej rady
predsedov ZO: voľba volebnej a mandátovej komisie
v rámci prípravy volieb predsedu, podpredsedov OZP
a zástupcu zamestnancov do predsedníctva OZP, ako aj
schválenie volebného poriadku. 

ocenenia príslušní predsedovia,
aby ich doma mohli odovzdať
slávnostným spôsobom. 

Na záver rokovania sa posled-
nýkrát postavil za tribúnku Pavol
Michalík, oficiálne všetkým ozná-
mil, že ku koncu roka odchádza
na výsluhový dôchodok a chce sa
so všetkými rozlúčiť, lebo „sú tu aj
ľudia, s ktorými som bol častejšie
ako s mojimi dcérami,“ pozname-
nal vtipne. Poďakoval všetkým za
dlhoročnú spoluprácu, poprial po-
kojné Vianoce a v novom roku ve-

ľa šťastia. „Ďakujem, že som
s vami mohol spolupracovať,“ do-
dal na záver. Odmenou mu bol
dlhý rozlúčkový potlesk.

S kolegami v predsedníctve
i so všetkými ostatnými predákmi
v sále sa po desiatich rokoch vo
funkcii zástupcu zamestnancov
rozlúčila aj Ľudmila Ptáková, po-
ďakovala za spoluprácu a popria-
la všetko dobré, predáci sa jej od-
vďačili potleskom. 

Spracoval Peter Ondera
Snímky autor

Dôsledkom parlamentných volieb už bude čeliť nové vedenie
(Pokračovanie zo strany 3)

Čakajúcim voličom otváral dvere osobne predseda komisie

Dôsledná evidencia voličov

Lucia Spodníková /BA IV/z volieb nerobila tajnosti, aj keď boli
tajné... Dohliadala členka komisie M. Molnárová/vpravo/

Nové vedenie OZP: /zľava/ M. Mikula, R. Laco, P. Paračka, I. Rohár

,,Opatrenie s dverami“ malo úspech, voliči sa netlačili...
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Už to bude ako v trezorovom
filme Ucho, kde si Jiřina Bohdalo-
vá s Radoslavom Brzobohatým
vo vlastnom byte šepkali, aby ich
„ktosi“ nepočul a nenakrútil ich
rozhovor.

Igor Matovič, ktorý sa považuje
za najväčšieho experta v manipu-
lácii s čudne získanými nahrávka-
mi, si v pondelok zastrieľal na
terč, ktorý bol dosiaľ viac-menej
čistý. Na premiéra.

Lídrom OĽaNO patrične zdra-
matizovaný pokus o korupciu sa
mal odohrať pred 170 svedkami
na kongrese policajných odborov.
Tam Peter Pellegrini oznámil, že
im, ale aj hasičom a záchranárom
horskej služby vláda počnúc pr-
vým decembrom zvýši príplatky.

Celé Matovičom pripravované
„senzačné odhalenie“, ktoré mu,
mimochodom, minulý týždeň vy-
fúkli sociálne siete, bolo postave-
né na vode.

Pochopiteľne, malo ísť o pom -
stu za to, že predseda vlády ne-
premyslene zvolal niektorých čle-
nov Bezpečnostnej rady štátu
v súvislosti s podozrením, že
niekdajší analytik na ministerstve
obrany, teraz jeden z volebných
kandidátov OĽaNO, Jaroslav Naď

údajne ohrozil utajovanú skutoč-
nosť.

Ukázalo sa, podobne ako pred
dvoma rokmi s dlažobnými koc-
kami zabudnutými v parčíku pri
Úrade vlády, že aj toto obvinenie
sa varilo z vody a že za ním tiež
treba hľadať pomstychtivosť. Vy-
zerá to totiž tak, že šéf Vojenské-

ho spravodajstva Ján Balciar po-
dal trestné oznámenie na Naďa,
lebo ten sa opovážil spochybniť
rozsah jeho majetku vzhľadom na
výšku oficiálnych príjmov.

A tak sa namiesto slušného
predvolebného zápasu zase dva
dni hovorilo o nepodstatných ve-
ciach. Koľkých obdobných nahrá-
vok sa do konca februára ešte
dočkáme?

Na Kachyňovej psychologickej
dráme sme sa mohli trocha báť, aj
sa trocha pobaviť a filmovým hrdi-
nom držať palce. Ale po takýchto
politických jednoaktovkách ostá-
va v človeku len hlúpy pocit.

/Pravda 02.12.2019, 
Martin Krno/

V dvoch etapách parlamentom
schválené zvýšené príplatky za
prácu v noci, cez víkendy a cez
sviatky podľa novely od 1. mája sa
zdajú byť výborná vec, ktorú každý
zamestnanec uvíta. Veď máme
napríklad najvyšší podiel nočnej
práce z celej EÚ, keď už to nejde
inak, nech to ľudia majú aspoň
dobre zaplatené, no nie? 

Zamestnávatelia, samozrejme,
bedákali ako vždy, tí zahraniční sa
vyhrážali odchodom, menších
podnikateľov to vraj položí na lo-
patky... Bol som zvedavý, čo vy-
myslia, aby sa finančnej príťaže za
príplatky, dané Zákonníkom prá-
ce, vyhli úplne, alebo aspoň čias-
točne. A jeden recept som objavil
v istej nadnárodnej spoločnosti.
V tomto závode sa nič nevyrába,
záhorácke ženičky tu kompletizujú
rôzne súčiastky do vreciek či kra-
bičiek. Z pohľadu zamestnanca je
balenie potrebného množstva
komponentov jednoduchá, ale veľ-
mi monotónna práca, v dvanásť -
hodinovej dennej či nočnej šichte
stojíte alebo sedíte na jednom
mieste, tempo pohybu rúk určujú
normatívy, neraz stanovené ľuď-
mi, ktorí si to pri páse či stole nikdy
sami neskúsili... Ubíjajúca drina,
pri pásoch a pri stoloch pracujú v
,,ručnej“ prevádzke predovšetkým

ženy, mnohé vo veku blízko dô-
chodku. Týždenný režim? Odpra-
cuješ jednu dvanásťhodinovú den-
nú od 0.6 h. do 18. h., potom jednu
nočnú šichtu od 18. h do 06.h., po-
tom máš dva dni voľna, zasa ideš

do rannej... a tak dokola – vrátane
víkendov i časti sviatkov. Za pár
stovák eur mesačne.

Nuž, takto to išlo viac rokov, až
do 1. novembra 2019, kedy si zrej-
me vedenie nadnárodného gigan-
tu už povedalo, že dosť bolo víken-
dových príplatkov, treba niečo
ušetriť... Ženám teda zaviedli nový
pracovný režim: dve denné ,,dva-
nástky“ po sebe, hneď ďalšie dva
dni absolvujú dve nočné „dvanást-
ky“, potom majú štyri dni voľna,
takže cez víkendy nepracujú, od-
robia týždenne 48 hodín. Keby to
neurobili, museli by prepúšťať, dal
im zamestnávateľ najavo. Odbory
vraj nemali na výber...

V poriadku? Nuž, ako sa to vez-
me. Zákonník práce hovorí o po-
vinnosti zamestnávateľa zachovať
medzi zmenami ,,minimálny odpo-
činok v trvaní 12 po sebe nasledu-
júcich hodín v priebehu 24 hodín.“
OK. Ale skús odmakať štyri dni po
sebe štyri dvanásťhodinové šichty,

z toho dve nočné, a hneď pocítiš
ten rozdiel v zmennosti... Keď máš
muža, ktorý tiež chodí na zmeny do
práce, tak sa určite nedohodnete,
kto bude tie štyri dni s deťmi... Ženy
na prevádzku dochádzajú zo šíre-
ho okolia, takže hodina na cestu do
práce a hodina na cestu domov nie
je zriedkavosť. Už to potom nie je
dvanásť hodín oddychu denne, ale
len desať. Štyri dni po sebe... 

Treba popravde povedať, že
tento zamestnávateľ má inak –
v porovnaní s inými zahraničnými
firmami – celkom slušný sociálny
program, nebráni sa ani komuniká-
cii s odbormi - hoci bez veľkého
nadšenia. Ale pracovné tempo je
vražedné... Skúste takej štyridsiat-
ničke povedať, že takto má drieť
ešte viac ako dvadsať rokov... Ne-
hovoriac o tom, že v plechových
montážnych halách je v lete bežne
30 stupňov C a viac, klimatizácia
žiadna. ,,Kompenzáciou“ sú de sať -
minútové ,,teplotné“ prestávky mi-
mo haly, kde je však rovnako teplo. 

Čo dodať? Takisto na Záhorí, v
Plaveckom Štvrtku je veľká, tiež
zahraničná firma FirstFarms, a. s.,
chovajú hovädzí dobytok. Keď je
kravičkám teplo, púšťajú na nich
z trysiek chladivú vodnú hmlu, aby
dobre dojili. Kravy sú na tom lep-
šie...                            Peter Ondera

Ako vybabrať so zákonníkom práce... alebo s ľuďmi?,,Tajomne" získané nahrávky nemusia byť vôbec tajomné... 

Matovič senzačné odhalenie varí z vody
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si ale niekedy neuvedomujeme,
že nám po roku 1989 dozrela ge-
nerácia tridsiatnikov. To už nie sú
žiadni sopliaci, majú za sebou tri
desaťročia života v úplne iných
spoločenských podmienkach,
aké sme zažívali my pred rokom
1989. Preto tak zdôrazňujem prá-
cu s mladými ako prioritu a zásad-
nú podmienku pre ďalší rozvoj od-
borového hnutia. Druhou vážnou
témou je hľadanie a nachádzanie
foriem efektívneho dialógu s mlá-
dežou. Venujeme tejto téme
v rámci KOZ naozaj mimoriadnu
pozornosť, v činnosti Rady mla-
dých vidíme budúcnosť odborov. 

l Vaše korene sú neodmys -
liteľne spojené s fungovaním
OZP. Vo funkcii prezidenta KOZ
SR sa vaša odborárska optika
nepochybne rozšírila, napo-
kon, ako funkcionár OZP ste
boli členom predsedníctva KOZ
SR, poznali ste problémy kon-
federácie, neišli ste teda do ne-
známeho prostredia. Vnímate
teraz pozíciu OZP v konfederá-
cii inou optikou, iným uhlom
pohľadu?

Do istej miery určite áno, veď
naša konfederácia zastrešuje 25
odborových zväzov, z toho je -
dajme tomu - pätnásť naozaj sil-
ných, niektoré sú zasa aj početne
veľmi slabé, iné zasa menej aktív-
ne. Rozdielne sú aj vzťahy zväzov
k zamestnávateľom. To už by
však bola téma na samostatnú
debatu. Vo vzťahu k OZP si mys -
lím, že policajným odborom môžu
mnohé civilné odborové zväzy zá-
vidieť kvalitu partnerského vzťahu
so zamestnávateľom, ktorý sa
v rezorte vyvinul, vybudoval. Ne-
bolo to zo dňa na deň a pri častom
striedaní politických garnitúr to
vôbec nebolo jednoduché. Ale
môžem s hrdosťou konštatovať,

že OZP je rešpektovaný odborový
zväz, ktorý dobre odvádza svoju
prácu. No musím varovať: zväz
nesmie zaspať na vavrínoch.
Dobré, vydarené zámery dnes
berie každý automaticky, môže sa
vám podariť dvadsať vecí, to je
OK, ale keď sa jedna nepodarí,
hneď je okolo toho veľký cirkus
a chybu ti budú vytýkať ďalších
desať rokov. Niekedy stačí, aby
zlyhal jedinec, a hneď je zle na ce-
lý odborový zväz. Preto musí byť
aj výber funkcionárov veľmi zod-
povedný, lebo v každom zväze sa
nájdu jednotlivci, ktorým sa nič
nepáči, hrajú sa na spasiteľov
či  mesiášov a sypú z rukáva hoto-
vé, napohľad veľmi jednoduché
riešenia aj vážnych a zložitých re-
zortných problémov. Rizikom je,
že takéto prístupy sú vďačnou pô-

dou pre epidemicky sa šíriaci po-
pulizmus, a to nehovorím len
o politike, prostredie polície nie je
v tomto smere výnimkou. Odbory
musia vždy hrať čistú hru a viesť
konštruktívny dialóg so zamest-
návateľom bez demagógie, v zá-
ujme celej členskej základne
i ostatných zamestnancov.  

l Kľúčovým meradlom
úspešnosti práce odborovej or-
ganizácie je rast členskej zá-
kladne, o tom niet pochýb. Vy-
slovuje sa tiež požiadavka na
kvalitu nielen odborových fun -
kcionárov, ale všetkých členov,
hovoríme o potrebe ,,kvalitnej
členskej základne“. Diskusie sa
vedú o spôsoboch ,,ako na to“.
Ako prilákať do odborov najmä
mladých - a ,,kvalitných“ - ľudí?
Silným magnetom sú rôzne be-
nefity, ktoré, samozrejme, po-
núka aj OZP. Riziká sú v tom,
aby sa takto nezískavali takpo-
vediac lacní členovia, aby po-
núkané benefity neboli hlav-
ným nástrojom zvyšovania
členskej základne. Videli sme
takéto príznaky trebárs aj v su-
sednom Česku. Nemáte z toho
obavy?

Všetko, čo človek robí – aj keď
v dobrej viere – prináša svoje
úskalia. Ale nevidel by som toto
ako veľké riziko. Ak by totiž zväz
nefungoval dobre, k zväčšeniu
členskej základne by mu nepo-
mohli ani silné benefity, zväz či or-
ganizácia by ostatne na to ani ne-
mala peniaze. Samozrejme,
v každej organizácii sa nájde časť
členov či záujemcov o členstvo,
ktorí sa vždy pýtajú ,,čo za to“. Ale
určite nebývajú vo väčšine – a ur-
čite nie v policajných odboroch.
Časť členov vníma svoje pôsobe-
nie v odboroch naozaj ako svoju
srdcovú záležitosť a očakávajú od
práce odborov nie benefity - hoci
sa im nebránia - ale ochranu ich
práv a záujmov zamestnancov,
starostlivosť o kvalitu pracovného
prostredia atď. No stretol som sa
už aj s pohľadmi členov, ktorí si
myslia, že ich jedinou povinnos-
ťou je zaplatiť členské a o všetko
ostatné sa majú postarať funkcio-
nári, veď, vravia, ja som vám dal

dôveru, vy ste tu na to, aby ste to
robili dobre, aby sme boli s vami
spokojní... Ľudia sú teda rôzni, aj
ich motivácia pri vstupe do odbo-
rov môže byť rôzna, ale som pre-
svedčený, že väčšina členov chá-
pe význam odborov, podstatu,
zmysel ich existencie, vníma pro-

spešnosť vplyvu odborov nielen
v pracovnej oblasti, ale trebárs aj
vo využívaní voľného času prípra-
vou rôznych spoločenských,
športových či kultúrnych podujatí,
pri ktorých sa utužujú pracovné
kolektívy, medziľudské vzťahy. Z
benefitov teda nemám obavy, na-
opak, je na výboroch základných
organizácií, aby posúdili a roz-
hodli, ako naakumulované penia-
ze využiť čo najefektívnejšie
v prospech členskej základne, na
plnenie ich záujmov. Niekde to
môže byť prednostne vybudova-
nie posilňovne, inde trebárs per-
manentky do divadla, to už je na
nich. 

l Naša tradičná otázka: ke-
by ste ako prezident KOZ SR
vlastnili čarovný prútik, na čo
by ste ho v prvom rade použili?

Ťažká otázka... Človeka láka
povedať: na platy, veď na čo iné...
Ale možno by si to potom ľudia ani
tak nevážili, keby im tie peniaze
padli takpovediac zhora. A zrejme
by som to mohol urobiť len raz.

Takže ja by som prútik radšej po-
užil na zvýšenie členskej základ-
ne odborov po celom Slovensku,
pretože v tom je záruka, že záuj-
my zamestnancov budú môcť byť
účinnejšie chránené aj v budúc-
nosti, nech je pri moci ktorákoľvek
politická garnitúra. A keď už hovo-

ríme o situácii na MV SR, potom
by môj prútik určite smeroval k vy-
pracovaniu a čo najskoršiemu pri-
jatiu nového zákona o štátnej
službe policajtov. Bavíme sa
o tom viac ako päť rokov, sú to –
v tomto smere - doslova stratené
roky, teraz je však zbytočné hľa-
dať príčiny, prečo je to tak, v nad-
chádzajúcom období musí byť
nový zákon pre OZP priorita. Sys-
tém zvyšovania príjmu formou
príplatkov namiesto zmien taríf
napáchal množstvo ďalekosiah -
lych škôd, touto cestou už rezort
nemôže ísť ďalej. Ale vonkoncom
nejde len o platy, skôr o celkovú
motiváciu aj starších policajtov
zotrvať v rezorte vnútra a odvá-
dzať v ňom maximum zo svojich
schopností a skúseností v pro-
spech celej spoločnosti. Osobitne
v prípade rezortu vnútra a PZ to
vôbec nie je fráza, ale kardinálna
potreba. 

Zhováral sa Peter Ondera
Snímka autor

(Pokračovanie zo strany 1)

Protest v Bratislave v roku 2005, zľava M. Magdoško, 
M. Litva, Š. Dvorský

M. Magdoško

,,Najdôležitejším prvkom odborárskej práce je sama existencia dialógu medzi zamestnávateľom a odborármi“

Je pravdou, že od schválenia
jej štatútu Radou predsedov ZO
OZP v SR už ubehol nejeden deň,
bolo vyjasnených zopár výhrad,
uskutočnených niekoľko organi-
začných krokov, prebehlo zosúla-
ďovanie predstáv a názorov
o smerovaní, postavení či úlo-
hách rady, predsedovia všetkých
krajských rád nominovali svojich
mladých zástupcov a voilà, ko-
nečne ju tu máme. 

Neinštitucionalizovanie rady
však neznamená, že by mladí po-
licajní odborári spali. Práve na-
opak, naša práca bola aj v tomto
období veľmi plodná a nedotýkala
sa len nášho odborového zväzu či

vnútroštátnej pôsobnosti, ale aj
budovania siete nadnárodných
kontaktov a účasti na medziná-
rodných podujatiach. 

Už v priebehu tohto roka sme
vás informovali, že za podpredse-
du Rady mladých KOZ SR bola
zvolená zástupkyňa mladých
OZP v SR, ktorá sa zúčastnila via-
cerých aktivít KOZ SR na vnútro-
štátnej i medzinárodnej úrovni,
a aj my, mladí policajní odborári,
tak vo výraznej miere participuje-
me na tvorbe „náborového“ plánu
Rady mladých KOZ SR, zamera-
ného práve na nadchádzajúce
pracovné generácie.

Vo vnútroodborových relá-

ciách mi nedá nespomenúť, že
tak ako minulý rok v júni, tak aj to-
ho roku sa na konci októbra zú-
častnili ešte len nominovaní zá-
stupcovia mladých v poradí 2.
ročníka medzinárodnej konferen-
cie mladých policajných odborá-
rov, organizovanej v spolupráci
nemeckého odborového zväzu
GdP a holandského zväzu NPB,
ktorá bola zameraná na výmenu
názorov a informácií o odlišnos-
tiach výkonu služby v zúčastne-
ných krajinách, akými sú naprík-
lad dĺžka policajného štúdia, po-
čet v polícii odpracovaných rokov
potrebných na dosiahnutie dô-
chodkového veku či pohľad poli-
cajtov na sociálne siete, ktoré
vládnu tejto dobe, keďže niektorí
túto možnosť vítajú a považujú
sociálne siete za dobrú formu pro-
pagácie polície, iní túto formu ko-
munikácie zaznávajú a vnímajú
ako hrozbu správneho výkonu
služobnej činnosti.

Aby sme sa vrátili späť k ná-
šmu dňu s veľkým D: ustanovujú-

ca schôdza Rady mladých OZP
v SR nebola len takým nejakým
úvodným stretnutím, počas nej si

Rada mladých OZP v SR v zmys-
le štatútu zvolila svojho predsedu
a podpredsedu, dohodla si zá-

kladné fungovanie a otvorila dve-
re žiarivej budúcnosti J. 

Namieste je tlmočiť názor všet-
kých jej členov, ktorí sú nesmier-
ne radi, že práve takáto inštancia
umožní reprodukovať hlas mladej
policajnej generácie a informovať
o problémoch, ktoré ju trápia - a to
aj na miestach, kde ho predtým
možno počuť nebolo, navrhovať
riešenia, predkladať nápady na
zlepšenia ale aj, a to v neposled-
nom rade, učiť sa od starších od-
borárskych kolegov tak, aby všet-
ci mladí policajní odborári mohli
byť pripravení na úlohy, ktoré
OZP v SR budúcnosť prinesie.

Vedenie OZP v SR túto aktivitu
výrazne podporilo, za čo im patrí
naša veľká vďaka.

My, členovia Rady mladých
OZP v SR, vedenie OZP v SR ako
aj vás, milých kolegov odborárov,
prosíme o trpezlivosť v tejto ná-
ročnej úlohe a ubezpečujeme
vás, že k nej pristupujeme so
všetkou vervou a nadšením. 

Františka Jakubíková

Rada mladých OZP v SR už oficiálne vykročila na cestu

Policajná odborárska mládež ožíva!
V deň, ktorému vládli úspešné deviatky, t.j. dňa
29.11.2019, sa nemožné stalo skutočným a Rada mladých
OZP v SR ako budúca odborárska policajná generácia ko-
nečne započala svoju oficiálnu cestu. 

Zloženie Rady mladých
OZP v SR: 

Predsedníčka: Františka
Jakubíková

Podpredseda: Tomáš Šev-
čík

Členovia: Zuzana Hanulo-
vá, Lukáš Harant, Peter Kiss,
Samuel Mochňacký, Juraj
Uday, Marek Valla, Jozef Wal-
lach
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Z I. ročníka obranárskych pretekov služobných psov PZ 2019

V súťaži dominovali Michalovčania

Podujatie otvoril riaditeľ súťaže
plk. JUDr. Radoslav Fedor, vďaka
za plynulý priebeh patrí hlavnému
rozhodcovi p. Petrovi Lengvar-

skému, rozhodcom mjr. Ing. Bc.
Ján Vargovi a Petrovi Repíkovi,
úlohy figurantov sa výborne zhos-
tili Peter Mičúch a npráp. Pavol

Ďurík, organizátormi boli kpt. Bc.
Ondrej Kvokačka, kpt. Bc. Ján

Jurko a kpt. Juraj Seman, pomoc-
níkmi prap. Jaroslav Kornel

a práp. Michal Haluška. Veterinár-
nu záštitu mal MVDr. Gabriel Du-
dáš. Súťaž prebiehala plynulo
a bez zranení s účasťou verejnos-
ti v záverečný deň súťaže na fut-
balovom ihrisku obce Vinné v slu-
žobnom obvode OR PZ Michalov-
ce.

Odborná porota posúdila súťa-
žiacich v jednotlivých disciplí-
nach, v súťaži družstiev boli naj -
úspešnejší Michalovčania, druhé
miesto obsadili kynológovia z Ko-
šíc a tretie miesto družstvo zo
Sob raniec. 

V súťaži jednotlivcov najvyšší
stupienok získal práp. Tomáš
Skyba so psom BLACK z OR PZ

Michalovce, 2. miesto obsadil
práp. Mgr. Tomáš Bartovič so

psom INDIGO, KR PZ Trenčín a
3. miesto npor. Peter Dzido so
psom ARI, RHCP Sobrance.

Putovný pohár riaditeľa KR PZ
Košice získal práp. Tomáš Skyba,
OR PZ Michalovce.

Naša ZO OZP č. 10-27 pri OR
PZ Michalovce podporila a všet-
kým držala prsty pri veľkej súťaži
psovodov, ktorú pripravili aj naši
členovia Juraj SEMAN, Tomáš
SKYBA a Pavol ĎURIK, aj touto
cestou sa im chcem poďakovať
za ich prácu pri príprave a priebe-
hu súťaže. 

Marek Ihnacik, predseda ZO
OZP Michalovce

Na Zemplínskej Šírave, stredisko Kaluža sa v dňoch 28. –
31. 10. 2019 konali I. obranárske preteky služobných psov
PZ 2019. Obranársky pretek je súťažou družstiev a jedno-
tlivcov v mnohých disciplínach, zastúpenie vyslali KR PZ
Žilina, KR PZ Trenčín a KR PZ Košice.

Víťazi súťaže jednotlivcov

Poďakovanie za prvý spoločný 
vianočný dar na SOŠ PZ v Košiciach

Na podnet podpredsedníčky ZO OZP pani Fedorčákovej dňa 11.
novembra 2019 naša základná organizácia vyzvala všetkých členov
ZO OZP, poslucháčov a zamestnancov SOŠ PZ Košice k účasti na
prvom spoločnom vianočnom dare pre deti s rakovinou  na oddelení
detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Koši-
ciach. Výzva sa stretla s pozitívnou odozvou za účasti primára MUDr.
Jenča nemocnica dar prijala  z našich rúk 28. novembra 2019. Všet-

kým darcom by som chcel týmto zo srdca poďakovať. Verím, že bu-
dúci rok sa uskutoční 2. ročník a potom ďalšie ročníky, možno sa pri-
poja aj iné ZO OZP v SR.

PS „ Buďme ľudia! Ľudia majú ľuďom pomáhať „ zo srdca“, nie pre-
to, lebo sa to patrí či očakáva... 

Ďakujem a prajem šťastné a pokojné sviatky!

Daniel Čukalovský, predseda ZO pri SOŠ PZ Košice

Náš kolega odborár vydal pútavú knihu
„Katastrofa letu 001 na Zlatých pieskoch“

Možno naše noviny nie sú tým
najpravejším miestom na propa-
gáciu, avšak pri literárnych die-

lach, tobôž, keď je ich autorom
náš člen, určite musíme urobiť vý-
nimku. 

Preto, milé odborárky a odbo-
rári, dovoľte nám predstaviť vám
už druhý knižný počin nášho kole-

gu – odborára, člena Základnej
organizácie OZP v SR č. 8/68 pri
OR PZ BA V, Davida Púchovské-
ho, pod názvom „Katastrofa letu
001 na Zlatých pieskoch“, ktorý
bol slávnostne pokrstený na kniž-
nom veľtrhu Bibliotéka 2019 dňa
9.11.2019. 

Havária lietadla Českosloven-
ských aerolínií v júli roku 1976 na
Zlatých pieskoch je najznámej-
šou leteckou tragédiou v Česko-
slovensku, ktorá si vyžiadala 76
ľudských životov. Závery vyšetro-
vacej správy z tejto havárie však
nikdy verejne publikované neboli
a články či svedectvá vydané po
roku 1989 obsahovali množstvo
dôveryhodných ale i konšpirač-
ných teórií.

Autor v diele po roku stráve-
nom skúmaním dokumentov v ar-
chívoch a rozhovormi s pamät-
níkmi ale aj odborníkmi na vtedaj-
šie letectvo rozpráva príbeh Letu
001 a snaží sa zodpovedať zá-
kladnú otázku „Prečo lietadlo Ilju-
šin IL-18 OK-NAB havarovalo?“

-fj-

Oprava 
a ospravedlnenie

V novembrovom vydaní
POLÍCIE sme na strane 7 zve-
rejnili fotografiu muža, ktorého
sme pomenovali Martin Sojka
/predseda ZO v Čadci/. V sku-
točnosti je na snímke Miroslav
Bialoň, náš predseda základ-

nej organizácie z Považskej
Bystrice. Obom predákom sa
za zlomyseľného redakčného
škriatka úprimne ospravedlňu-
jeme. 

Redakcia

M. Bialoň

D. Púchovský


