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Úloha odborov: pomáhať a chrániť policajtov i zamestnancov
Odborový zväz polície v SR si 30. výročie vzniku pripomenul slávnostným zhromaždením

Slávnostný večer, na ktorý budú všetci dlho spomínať

Bratislava /on/ - Dňa 12. januára 1990 sa v Bratislave konala ustanovujúca konferencia Odborového zväzu príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, ktorá položila základ organizácie. O deväť mesiacov neskôr, 12. októbra 1990 sa
konal I. riadny zjazd Odborového zväzu príslušníkov ZNB,
po zmene zákona v roku 1991 odborári upravili aj názov
organizácie do podoby, v akej ho poznáme: zrodil sa Odborový zväz polície v SR, ktorý tak slávi 30. výročie založenia.

Tieto významné chvíle si náš
odborový zväz pripomenul na
slávnostnom zhromaždení, ktoré
sa konalo 13. februára v hoteli
Saffron v Bratislave. Zúčastnili sa
na ňom predsedovia základných
organizácií a ich delegáti podľa
kľúča počtu členov 1 : 100, celé
vedenie OZP v SR, ale aj množstvo pozvaných hostí, bývalých
funkcionárov OZP i zástupcov vedenia MV SR a PPZ. Nechýbali
preto bývalí predsedovia zväzu
Miroslav Litva a Marián Magdoško, dnes prezident Konfederácie
odborových zväzov SR, zakladajúci člen a bývalý podpredseda
OZP Ladislav Polka, bývalí podpredsedovia OZP Ladislav Gračík, Štefan Dvorský, Pavol Michalík i Pavol Mekiňa, z ministerstva

Myšlienka mesiaca:

vnútra prišiel medzi odborárov
generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností MV
SR Ján Nociar, nechýbala I. viceprezidentka PPZ gen. Jana Maškarová, sama bývalá dlhoročná
funkcionárka a stále členka OZP,
ako aj viceprezident PPZ plk. Róbert Bozalka. Bratislavu nevynechal zo svojho programu ani predstaviteľ našej najbližšej zahraničnej odborovej organizácie, nový
predseda Nezávislého odborového zväzu príslušníkov Polície ČR
Tomáš Machovič.
A tak sa v hoteli Saffron pri
slávnostnej príležitosti, ale v srdečnej, bezprostrednej atmosfére
postretávali mnohí, čo si z histórie
OZP nielen veľa pamätajú, ale pre
ňu aj veľa urobili.

Organizátori
slávnostného
zhromaždenia zasa urobili všetko
pre to, aby sa všetci prítomní
v kongresovej sále hotela cítili prí-

jemne. Rovnako hotelový personál. V skratke: všetko fungovalo,

ako má. Účastníci zhromaždenia
si vypočuli príhovor predsedu
OZP Pavla Paračku, Mariána
Magdoška i Miroslava Litvu, /príhovory prinášame na
inom mieste: pozn.
red./ z blízkeho vzťahu k slovenským odborárom sa vyznal aj
predseda NOS PČR
Tomáš Machovič, keď
vo svojom príhovore
o. i. povedal: „Váš odborový zväz vnímam
ako nášho najdôležitejšieho zahraničného
partnera. Naprieč Európou máme ďalších
partnerov, ako je Poľsko či Spolková republika Nemecko, ale
Slovenskú republiku
beriem ako srdcovú
záležitosť, ste poctiví,
robíte si svoju prácu,
pomáhate si. Chcel by
som vám popriať
mnoho úspechov pri
vašom ďalšom vyjednávaní. A chcel by
som zdôrazniť najdôležitejšiu vec:
odborári nemôžu len chcieť, ale

Diplomacia je umenie povedať ľuďom, aby išli do čerta takým spôsobom, že sa vás ešte opýtajú na cestu.

musia vedieť aj ponúknuť - ponúknuť alternatívu alebo niečo za
to, čo požadujú.“
Predseda Nezávislého odborového zväzu Polície ČR pri tejto
príležitosti ocenil aj všetkých členov vedenia OZP zväzovými pamätnými medailami.
Slávnostnú atmosféru podujatia zvýraznil fakt, že po prvýkrát
v histórii odborov prijala pozvanie
na významné celoslovenské podujatie policajných odborov Hudba Ministerstva vnútra SR pod vedením dirigenta Mgr. art. Štefana
Bugalu. V slávnostných rovnošatách pôsobili členovia kapely naozaj impozantne, svojou hrou potvrdili, že Hudba MV SR sa dobrému chýru teší oprávnene.
Niekoľkými známymi melódiami prišla odborárom spríjemniť
chvíle večera aj muzikálová herečka a speváčka Katarína Ivánková s tanečnou skupinou Sense.
Kľúčovým bodom slávnostného zhromaždenia k 30. výročiu
vzniku OZP bolo oceňovanie odborárskej práce zaslúžilých funkcionárov i radových členov základných organizácií medailami a
(Pokračovanie na strane 2)

/Winston Churchill, anglický politik, 1875-1965/
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Úloha odborov: pomáhať a chrániť policajtov i zamestnancov
(Pokračovanie zo strany 1)

Dobrá nálada nechýbala ani pri jednom stole

plaketami OZP v SR. /Ich mená
prinášame na inom mieste –
pozn. red./
Príjemne strávené hodiny
Po ukončení slávnostnej časti
prijali účastníci zhromaždenia pozvanie organizátorov k občerstveniu. Ďalšie početné hodiny sa pri
reprodukovanej hudbe z pestrej
ponuky diskdžokeja parket permanentne plnil desiatkami tancujúcich, mnohí veru dokonale vytriasli kalórie zo štedrého večerného menu. Iní dali prednosť posedeniu pri čaši vína a dlhým diskusiám s priateľmi, s ktorými sa

Zakladateľ OZP Ladislav Polka v diskusii s mladšími kolegami

Predseda NOS PČR T. Machovič /v strede/ ocenil členov vedenia OZP v SR /zľava/: M. Mikula,
I. Rohár, R. Laco, P. Paračka

DOBRÁ SPRÁVA!

K 5. februáru 2020 počet členov Odborového zväzu polície
v SR vzrástol na

10 012 členov

T. Machovič

tak často nevídajú, vždy je však
s nimi o čom klábosiť a na čo spomínať. Neostáva, len úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili
o dôstojný a príjemný slávnostný
večer, na ktorý budú všetci účastníci ešte roky spomínať.

V kongresovej sále hotela sa zišlo okolo 200 odborárov

Peter Ondera
Foto Róbert Zechel, PPZ

Slávnostne prestreté stoly a dobrá nálada predznamenala
príjemný večer

Vzácne stretnutie: /zľava/ A. Lenárt, O. Nováková, Š. Dvorský a
M. Molnárová

K Hudbe MV SR sa vokálom pridala Katarína Ivánková
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Z príhovoru predsedu OZP v SR Pavla Paračku na slávnostnom zhromaždení

Vážený pán prezident Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, vážení hostia,
drahé odborárky, odborári,
dovoľte mi privítať vás na
dnešnom slávnostnom zasadaní
Rady predsedov základných organizácií a delegátov Odborového zväzu polície v Slovenskej re-

P. Paračka
publike, na ktorom si pripomíname 30. výročie založenia nášho
odborového zväzu.
Rímsky filozof, štátnik a dramatik Seneca povedal: „Veľmi
krátky a nepokojný je život tých,
ktorí zabúdajú na minulosť, nedbajú o prítomnosť a boja sa budúcnosti.“ Aj preto je potrebné si
v tento slávnostný večer pripomenúť, že pred tridsiatimi rokmi,
12. januára 1990 bola v Bratislave zvolaná ustanovujúca konferencia Odborového zväzu príslušníkov ZNB, na ktorej boli
schválené „základné princípy“
ďalšej činnosti a zvolené dočasné vedenie v zložení: Miroslav
Litva, Ladislav Polka a Štefan
Varga.

Od tohto momentu sa začala
napĺňať hlavná úloha a poslanie
nášho zväzu k presadzovaniu
oprávnených záujmov členov, a
to najmä pri obhajobe ich právnych a sociálnych istôt, zlepšovaní pracovných podmienok, ako aj
dôstojného sociálneho a zdravotného zabezpečenia.
Aj napriek nevôli niektorých
vtedajších politikov, Federálne
zhromaždenie schválilo možnosť
odborovo sa združovať aj pre príslušníkov ZNB, pričom nesmieme zabúdať, že k tomuto schváleniu došlo na základe intervencií
arcibiskupa Sokola, prezidenta
nemeckých policajných odborov
Hermanna Lutza, FOZ KOVO
a tlaku nemeckých médií.
A tak sa 12. októbra 1990 v
priestoroch Inštitútu FMV konal
1. riadny zjazd Odborového zväzu príslušníkov ZNB v SR, ktorý
schválil prijatie Stanov ako základ pre riadenie činnosti v ďalšom období a Program do II.
zjazdu.
Zväz v tomto období kládol
veľký dôraz na spoluprácu so zahraničím a v programe, ktorý
zjazd schválil, dominovala okrem
iného aj potreba informovanosti
základných organizácií prostredníctvom vlastnej tlače, ktorá je
vydávaná dodnes.
V novembri 1990 Výbor Odborového zväzu príslušníkov ZNB
zvolil vedenie v zložení: predseda Miroslav Litva, I. podpredseda
Ladislav Polka a podpredsedovia
Ján Biznár a Jozef Lehocký.
Od tohto momentu sa začala

kreovať cesta nášho zväzu nielen na území Slovenskej republiky, kde sme od začiatku aktívnym
členom Konfederácie odborových zväzov, ale aj na medzinárodnej úrovni, kde sme boli v roku
1992, ako prvý zväz z tzv. postkomunistických krajín boli prijatí za
riadneho člena U.I.S.P, dnešného EuroCOP-u.

Odborový zväz polície stál pri
zrode všetkých zákonov a interných noriem, ktoré vznikali s potrebami policajtov a zamestnancov ministerstva vnútra. Aktívne
sa zapájal do ich formovania
v prospech svojich členov, ale
aj nečlenov. Hájil ich práva aj napriek mnohým represívnym opatreniam, smerovaných proti vedeniu a jeho členom. Tak tomu bolo
aj v pamätnom roku 2005, kedy
sme spoločne prežívali ťažké
momenty.
V priebehu predchádzajúcich

rokov sa potvrdilo, že náš zväz sa
svojou profesionalitou, vytrvalosťou a nezlomnou vôľou stal silným a dôstojným partnerom každému z doterajších vedení rezortu ministerstva vnútra.
Tieto schopnosti podčiarkuje
aj skutočnosť, že sme sa stali súčasťou najvyšších medzinárodných odborových štruktúr, Miroslav Litva bol v roku 2010 zvolený
za I. viceprezidenta EuroCOP-u
a v roku 2011 za jeho viceprezidenta. V rámci národných úspechov môžeme považovať za významný aj rok 2018, kedy bol
predseda Odborového zväzu polície v Slovenskej republike Marián Magdoško zvolený do funkcie prezidenta Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky.
Vážené odborárky a odborári,
dovoľte mi z tohto miesta všetkým poďakovať za prácu, ktorú
ste doposiaľ vykonávali a vykonávate nielen na úžitok členov
nášho zväzu, ale všetkých zamestnancov ministerstva vnútra.
Ak ako policajti konáme v duchu
hesla „Pomáhať a chrániť“, tak
u odborárov musíme jeho význam chápať dvojnásobne, nakoľko okrem svojho profesionálneho poslania – pomáhať a chrániť občanov, máte vo vienku aj
ďalšie poslanie – pomáhať
a chrániť kolegov policajtov, zamestnancov rezortu, ako aj dôchodcov.
O tom, že toto poslanie vykonávate dobre, svedčia aj posledné čísla, týkajúce sa organizova-

ly, podľa ktorého bolo 17. 4. 2018
použité jeho heslo pri lustrovaní
istého prokurátora špeciálnej prokuratúry v REGOB-e. A tak bol
mierne zblednutý nadporučík vyzvaný, aby spísal úradný záznam
k veci. Vlado si ale bol absolútne
istý, že s prokurátorom toho mena
nikdy neprišiel služobne do styku
a určite ho nikdy nelustroval! Slúži
18 rokov, nikdy, nikdy nebol disciplinárne trestaný a mohol len krútiť hlavou: cez vlastné heslo predsa urobí neoprávnenú lustráciu
iba blázon alebo človek, ktorý už
nechce slúžiť u polície. On nie je
blázon a v polícii chce slúžiť ďalej.
Je nevinný, nič také neurobil!
Jedna vec je byť o niečom presvedčený, iná dokázať to, aj keď
dôkazné bremeno nie je na ňom!
Sám sa pustil do preverovania
a svoje poznatky zhrnul do spomenutého úradného záznamu.
V prvom rade zistil, že v daný deň
17. 4. 2018 nemal službu, v budove nemal čo hľadať a ani v nej nebol. Svoje heslo do REGOB-u nikdy nikomu nedával, ale jeho či už
úmyselné alebo neúmyselné
zneužitie nemôže vylúčiť. V kancelárii sedia dvaja, kolega používa tlačiareň cez jeho počítač, ktorý slúži vlastne ako server. S ohľadom na kolegu teda počítač nikdy

nevypínal, iba ho ,,uspal“, aby kolega mohol tlačiť. Je možné, že by
sa niekto dostal do systému REGOB-u cez jeho heslo, ak vlastne
počítač ostal pripojený, nevypnutý? Nemohol tiež vylúčiť, že si
niektorý z kolegov všimol, aké
heslo vkladá do systému. Iná
možnosť? Kolega aj písomne potvrdil, že prokurátora toho mena
viackrát lustroval v súvislosti s prípadmi, ktoré mal pridelené a kde
muž toho mena figuroval. Otázka:
Je možné prihlásiť sa do systému
z ktoréhokoľvek iného počítača
v sieti s použitím cudzieho hesla ?
Je potvrdené, že bol použitý práve jeho počítač v kancelárii č. 21?
Otázok mal náš nadporučík
viacero, po odovzdaní úradného
záznamu však už mohol len čakať, čo bude ďalej.
Prvý verdikt
Dočkal sa v posledný deň roka
31. decembra 2019. Riaditeľ OO
PZ v Trebišove konštatoval, že sa
Vlado dopustil disciplinárneho
previnenia, a preto mu v zmysle §
52, ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z.
písomne uložil výčitku s odôvodnením, že k lustrácii došlo s použitím jeho hesla, čím porušil viaceré nariadenia ministra vnútra,
hoci s nimi bol oboznámený.
Okrem iných riaditeľ vymenoval aj

N MV SR č. 67/2018 o bezpečnostnej politike pre oblasť informačných systémov, tu však potvrdil, že Vlado k tomuto nariadeniu nebol preškolený, „nakoľko toto nariadenie nebolo distribuované na tunajšiu súčasť PZ“. Citujme ďalej riaditeľa: ,,Vzhľadom na
charakter a závažnosť disciplinárneho previnenia považujem vyslovenie výčitky menovanému za
postačujúce k zjednaniu nápravy.
Zároveň menovaného upozorňujem, že v prípade, ak sa u neho takéto alebo obdobné nedostatky
budú opakovať, bude riešený
v zmysle § 53 citovaného zákona.“
„Nič som neurobil!“
Vlado sa neuspokojil ani s takýmto ,,miernym“ riešením zo
strany svojho nadriadeného. Nič
predsa neurobil! Kým však stačil
reagovať, dych mu vyrazila ďalšia
písomnosť, signovaná riaditeľom
OO PZ a datovaná 12. januára
2020. Pod názvom Vec: ,,Porušenie základných povinností policajta – žiadosť o vyjadrenie podľa §
56, ods. 1 zákona NR SR č.
73/1998 Z. z. o štátnej službe“ mu
riaditeľ oznámil, že po doplnení
podkladov je zrejmé, že Vlado
podpísal poučenia k zákonu
o ochrane osobných údajov a po-

,,Ak ako policajti konáme
v duchu hesla „Pomáhať
a chrániť“, tak u odborárov musíme jeho význam chápať
dvojnásobne, nakoľko okrem
svojho profesionálneho poslania – pomáhať a chrániť občanov, máte vo vienku aj ďalšie
poslanie – pomáhať a chrániť
kolegov policajtov, zamestnancov rezortu, ako aj dôchodcov.“
Pavol Paračka

nosti, kde sme začiatkom tohto
roka prekonali hranicu 10 000
členov. Verím, že toto číslo nie je
konečné a bude aj naďalej rásť.
Chcem sa poďakovať aj predchádzajúcim trom predsedom,
ktorí boli na čele odborového
zväzu, bývalým podpredsedom,
ako aj všetkým predchádzajúcim
a terajším predsedom krajských
rád a rady ministerských a a prezidiálnych útvarov, všetkým predsedom a členom výborov základných organizácií spolu s radovými členmi, za ich nezištný prínos
pre Odborový zväz polície v Slovenskej republike, pričom mnohokrát obetovali a obetujú svoj
voľný čas aj na úkor svojich najbližších.
Ak sa vrátim k výroku, ktorým
som svoj príhovor začal, neostáva mi iné, len konštatovať, že nie
je dôvod zabúdať a môžeme byť
právom hrdí na našu minulosť.
Dnes toto okrúhle výročie spoločne oslávme, naberme množstvo
pozitívnej energie a od zajtra
buďme pripravení bez bázne
k novým výzvam do budúcnosti.
Dovoľte mi na záver popriať
nášmu odborovému zväzu naďalej rastúcu členskú základňu
s množstvom kvalitných, aktívnych členov a nám ostatným veľa
zdravia, trpezlivosti pri komunikácii so sociálnymi partnermi,
ako aj veľa dobrých rozhodnutí
na úžitok všetkých našich členov
a zamestnancov rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Ďakujem vám za pozornosť.

Dvakrát trestať za to isté sa nesmie, toto pravidlo si ctili už starí Rimania
Zneužitie prístupového hesla do registra obyvateľov je vážna vec... ale treba ju dokázať!

Už v októbri minulého roku
sa v médiách objavili ponosy z
vedenia prokuratúry, že neznámi páchatelia, najpravdepodobnejšie z radov polície,
okrem novinárov neoprávnene
lustrovali aj viacerých prokurátorov, dokonca vraj až dvestokrát generálneho prokurátora
Čižnára! Inšpekcia, resp. ľudia
z kontroly, z odboru ochrany
osobných údajov, sa pustili do
práce, pátrali po vinníkoch
v celom Policajnom zbore.
Ukazuje sa však – a medzi rečou to priznajú aj odborníci na informatiku v rezorte – že systémy,
používané políciou, nie sú celkom
dokonale chránené pred možným
zneužitím ,,zvnútra“ vnútra a zistiť
konkrétneho páchateľa z radov
oprávnených osôb nemusí byť také jednoduché.
Šokujúce obvinenie
Zdá sa, že práve takýto prípad
zažíva na vlastnej koži jeden člen
OZP v hodnosti nadporučíka, poverený príslušník na OO PZ Trebišov. Hovorme mu trebárs Vlado.
Začiatkom októbra minulého roka
si ho zavolal nadriadený a oboznámil ho so zistením pracovníkov
odboru ochrany osobných údajov
útvaru kontroly Úradu inšpekčnej
služby v rámci operatívnej kontro-

učenie oprávnenej osoby podľa §
21 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov.
Z týchto písomností a z výsledkov
kontroly podľa riaditeľa vyplýva,
že porušil ustanovenia N MV SR
č. 67/2018 a ďalšie, čím ,,porušil
základné povinnosti policajta uvedené v ustanovení § 48 ods. 3
písm. a) zákona o štátnej službe.
/Policajt je povinný plniť svedomite úlohy, ktoré sú mu uložené
ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako
aj úlohy uložené rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi nadriadených, ak bol s nimi riadne
oboznámený/. Preto riaditeľ začína voči nemu disciplinárne konanie a žiada, aby sa k veci vyjadril
do 15. januára.
Vlado teda znova sadol k počítaču a písal riaditeľovi. Pripomenul, že za toto údajné previnenie
mu bola na Silvestra udelená výčitka, pričom zdôraznil, že k porušeniu N MV SR č. 67/2018 z jeho
strany nemohlo v nijakom prípade
dôjsť, keďže prokurátora mal podľa tvrdenia kontroly lustrovať 17.
4. 2018, ale nariadenie č. 67/2018
nadobudlo účinnosť dňom vydania až 23. 5. 2018, teda o mesiac
(Pokračovanie na strane 7)
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Na slávnostnom zhromaždení k 30. výročiu
založenia OZP v SR boli ocenení:
Foto 1

medaila III. stupňa - kpt. PhDr. Bc. Michalovi BOGYAIOVI -

predseda rady útvarov MV SR a Prezídia PZ SR Odborového zväzu
polície v Slovenskej republike

medaila II. stupňa - pplk. Ing. Zuzane KOCHLICOVEJ - predsedníčka Krajskej rady

Odborového zväzu polície v Slovenskej republike Banská Bystrica

medaila II. stupňa - kpt. Ing. Milanovi LIZUCHOVI - predseda Odborového zväzu
pracovníkov v Horskej záchrannej službe Starý Smokovec

medaila II. stupňa - Mgr. Milanovi KRUŽLIAKOVI - predseda základnej organizácie

Odborového zväzu polície pri Krajskom riaditeľstve Policajného zboru
v Bratislave

u

Foto 2

medaila I. stupňa - kpt. Ľubomírovi FALTÍNOVI - predseda Krajskej rady

Odborového zväzu polície v Slovenskej republike v Prešove

medaila I. stupňa - kpt. Mariánovi PENIAKOVI - člen základnej organizácie

Odborového zväzu polície v Slovenskej republike v Banskej Bystrici

medaila I. stupňa - gen. Mgr. Jane MAŠKAROVEJ- členka odborového zväzu a
viceprezidentka Policajného zboru Slovenskej republiky

medaila I. stupňa - plk. Ing. Vladimírovi JÁNOŠOVI- člen výboru základnej

organizácie Odborového zväzu polície v Slovenskej republike

pri Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave

medaila I. stupňa - Ing. Miroslavovi LITVOVI - bývalý predseda a zakladajúci člen
Odborového zväzu polície v Slovenskej republike

medaila I. stupňa - Alexandrovi TÁNCOSOVI - predseda základnej organizácie
Odborového zväzu polície v Slovenskej republike pri ÚPZC

v

v Medveďove
Foto 3

medaila I. stupňa - kpt. Mgr. Pavlovi ČERNEKOVI - člen základnej organizácie
Odborového zväzu polície v Slovenskej republike v Čadci

medaila I. stupňa - Jozefovi PITOŇÁKOVI - člen základnej organizácie

Odborového zväzu polície v Slovenskej republike v Poprade

medaila I. stupňa - npor. Martinovi MEDVECKÉMU - predseda základnej

organizácie Odborového zväzu polície v Slovenskej republike v

Ružomberku

medaila I. stupňa - Mgr. Milanovi PODHRADSKÉMU - člen základnej organizácie
Odborového zväzu polície v Slovenskej republike pri Krajskom

riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave

w

Foto 4

Plaketa OZP v SR:
kpt. Ing. Tomášovi ČASLOVSKÉMU- predseda základnej organizácie
Odborového zväzu polície v Slovenskej republike v Lučenci

PhDr. Mgr. Ľubošovi ŠÚRYMU - podpredseda základnej organizácie
Odborového zväzu polície v Slovenskej republike v Galante

plk. JUDr. Radoslavovi FEDOROVI - člen základnej organizácie
Odborového zväzu polície v Slovenskej republike v Trebišove

Nezávislému odborovému svazu Policie České republiky ,
predsedovi Tomášovi Machovičovi

Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky,
prezidentovi Mariánovi Magdoškovi

x
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Z vystúpenia Mariána Magdoška, dlhoročného
podpredsedu a predsedu OZP, prezidenta KOZ SR

Tridsať rokov je pomerne
dosť dlhá doba, aby sme mohli
hodnotiť. Ale hodnotiť nebudem,
lebo sa mi hodnotí veľmi ťažko,
musel by som hodnotiť aj moju

M. Magdoško
prácu, pretože pomerne veľa rokov som pracoval v odborovom
zväze či už na pozícii podpredsedu alebo predsedu. Myslím si,
že hodnotiť majú členovia a výsledkom hodnotenia je stav
členskej základne. Nesmierne
ma teší, že v súčasnej dobe atakuje náš odborový zväz hranicu
10-tisíc členov, pretože si veľmi
dobre pamätám tie začiatky, keď
v tej eufórii sme mali takmer
100-percentnú organizovanosť.
Potom to ochladlo, veľa tých pochybovačov sa nám dokonca

posmievalo, že aké odbory v polícii, že to nemá význam, to nemá životnosť, z toho nebude
nič... Napriek tomu sme išli svojou cestou, pretože sme verili,
že odbory sú to správne. A ukázalo sa, že je to tak, pretože len
odbory môžu kolektívne vyjednávať, len odbory môžu garantovať právne, ekonomické a sociálne istoty zamestnancov.
Tridsať rokov v živote človeka: môžeme si povedať, že je to
jedna etapa jeho života. Spravidla je to už dospelý človek, je
ženatý alebo je vydatá, má rodinu... A myslím si, že aj odborový
zväz polície má rodinu v podobe
konfederácie odborových zväzov. Nesmierne ma teší, že môžem povedať: odborový zväz
polície je jeden zo zakladajúcich
členov konfederácie odborových zväzov, som na to nesmierne hrdý!
Keďže som bol upozornený,
že nemám dlho rečniť, chcem
odborovému zväzu zaželať naozaj všetko najlepšie, naspäť
100-percentnú členskú základňu... Všetkým vám, funkcionárom a členom, prajem veľa zdravia a veľa úspechov v ďalšej náročnej práci.

Vystúpenie Miroslava Litvu, zakladateľa
a dlhoročného predsedu OZP v SR

Ďakujem za pozvanie na tento významný sviatok pre odborárov v polícii. Je to sviatok aj
pre všetkých policajtov, hoci si to
možno všetci neuvedomujú.

M. Litva
Veď kde by bola polícia, ak by
nebol OZP? Ak sa pozrieme dozadu, otázky MTZ, odmeňovanie a sociálne zabezpečenie,
stabilizácia Policajného zboru...
ak by všetky tieto oblasti ostali
na dobrej vôli politikov, kde by
sme boli, kde by bola dnes polícia? Tým nechcem povedať, že
sme naplnili všetky ciele, chcem
tým len pripomenúť potrebu aktívneho a iniciatívneho prístupu
pri riešení pracovných a sociálnych podmienok, ale aj pri skvalitňovaní práce polície a obhajobe jej dobrého mena. Je bohužiaľ ešte stále dostatok politikov,
a občas aj služobných funkcionárov, ktorí radi vymedzujú priestor pre odbory, do čoho by mali
a do čoho by nemali hovoriť. Je
však potrebné stále si uvedomovať, že politici prichádzajú a od-

chádzajú, ale dopady ich rozhodnutí alebo nekonania si odnášajú zamestnanci. A zástupcom zamestnancov sú odbory.
Ak nie sú dostatočne aktívne,
dopady sú vždy nedobré. OZP
vždy s požiadavkami prichádzal,
ale prinášal aj návrhy riešení
a odbormi predkladané návrhy
boli aj realizovateľné. Dodržiavali sme zásady vyjednávania,
upozorňovali na dopady neriešenia problémov. Protestné akcie boli vždy iba poslednou zbraňou pri ochrane záujmov zamestnancov.
Vzhľadom na celospoločenské dianie vás čaká náročné obdobie a je potrebné aktívne pristupovanie k riešeniu problémov, ktoré máte pred sebou. Je
to najmä realizácia nového zákona alebo novely zákona
o štátnej službe pre policajtov
v oblasti odmeňovania, kariérneho postupu, ale aj zvyšovania
kvality prípravy pre výchovu policajnej profesie a celoživotného
vzdelávania, najmä však zvyšovania dôvery občanov v Policajný zbor. Na druhej strane aj zamedzenie budovania politických
kariér jednotlivcov cez zneužívanie svojho postavenia a úloh,
ktoré plnia v Policajnom zbore viď niektorí naši bývalí kolegovia
na kandidátkach politických
strán. K tomu, aby ste všetky tieto úlohy úspešne zvládli, vám
prajem veľa šťastia, síl a vytrvalosti. A gratulujem vám aj k dosiahnutému rastu členskej základne!

Poďakovanie za príspevok
z 2 percent daní pre OZP v SR

Čas plynie ako voda a my
Vám radi píšeme toto poďakovanie a pár riadkov o tom,
ako sa Davidkovi darí. Náš
synček je veľmi komunikatívny a spoločenský. I keď
stále nerozpráva, rád sa zapája do diania okolo seba.
Nikdy nezabudne na seba
upozorniť a vždy má pre
všetkých nespočet úsmevov.
Hoci tento rok nám zdravotne neprial, sme šťastní,
že mohol Davidko stále na
sebe pracovať, i keď v obmedzenom režime a rehabilitoval prevažne ambulantne.
Aktuálne je Davidko po
zdravotnej stránke na tom
konečne dobre. Od minuloročného decembra sme si
prešli návratom epileptických záchvatov a s tým spojenou zmenou liečby. Visel
nad nami aj „Damoklov meč“
v podobe ďalšej hormonálnej liečby (ACTH). Našťastie
posledná kombinácia liekov
zabrala, Davidkovi sa polep-

šilo a epilepsiu máme pod
kontrolou.
Na konci roka sme dostali
aj dobré správy o stave Davidkovho zraku. Pani doktorka potvrdila, že dioptrie sa
vyvíjajú pekne a nepotrebuje
nosiť okuliarky. Stále však
riešime otázku, ako a čo David vidí, vzhľadom na choré
očné nervy.
Veríme, že tohtoročné
skúšky nás iba posilnia a budúci rok bude pre nás lepším
a úspešnejším. A tiež, že sa
dostaneme na nové terapie,
ktorými chceme Davidka zase posunúť o krok vpred. Tešíme sa na delfíny, na feldenkrais terapiu, či biofeedback.
Stoja pred nami naozaj náročné výzvy aj v podobe zaradenia sa do kolektívu
v škôlke a tá ťažšia, nájsť pre
Davidka vhodné zariadenie,
aby sa mohol socializovať,
no zároveň pracovať s odborníkmi na svojom zdravotnom hendikepe na dennej
báze.

Náš cieľ je stále rovnaký vidieť svet a skúsiť ho na
vlastné oči, uši a končatiny.
To je to, čo si skutočne želáme pre nášho syna.
Na tejto ceste nám pomáhate aj Vy svojou podporou.
Za čo Vám zo srdca ďakujeme! Zvlášť by sme sa chceli
poďakovať Ing. Zdenkovi
Kristinovi, ktorý nám vždy
ochotne pomôže, poradí
a nikdy nás neodmietne, hoci máme nečakané či prekvapivé otázky. J Ďakujeme za
Vaše silné sociálne cítenie,
Zdenko!
A všetkým Vám, zamestnancom MV, členom Odborového zväzu polície v SR
ďakujeme za to, že Vám nie
sú ľahostajní chorí, slabí
a bezbranní a pomáhate nám
tak svojimi 2% z daní.
Za všetko ešte raz ďakujeme a želáme Vám všetko
dobré.

V uplynulých rokoch dobré
duše z našich radov poukázali
2 % z dane zo svojho príjmu pre
naše kolegyne, kolegov, alebo
ich blízkych príbuzných, ktorým
toto rozhodnutie veľmi pomohlo.
Pod organizačnou záštitou Odborového zväzu polície v Slovenskej republike sa takto vyzbierané finančné prostriedky
dostali k tým z vás, ktorí pomoc
najviac potrebujú.
Chceme však pomôcť viac
a viacerým. K tomu je potrebné,
aby sa nás zapojilo do akcie čo
najviac. Od začiatku organizácie
zbierky zdôrazňujeme, že našou
výzvou oslovujeme kolegov
a kolegyne, ktorí v minulosti nepoukazovali dve percentá dane
zo svojho príjmu žiadnemu konkrétnemu prijímateľovi, a tak ich
vlastne prenechávali k dispozícii
ministerstvu financií. Takýchto
ľudí je aj v našich radoch ešte
stále veľa. Sme presvedčení, že
príčinou u väčšiny z nich je nedostatok informácií.Čo potrebujete
vedieť?
Aj v roku 2019 fyzické osoby
platili daň z príjmu. Časť z tejto
dane, konkrétne 2%, môže každý platiteľ prostredníctvom OZP
v SR nasmerovať na pomoc ľudí
z nášho rezortu, ktorí ju najviac
potrebujú. Odborový zväz polície
v Slovenskej republike sa za
týmto účelom koncom roka 2019
opätovne zaregistroval v Komore notárov ako legitímny subjekt
na príjem časti dane. Následne,
po vyzbieraní financií od jednotlivcov, vykoná OZP v SR pro-

stredníctvom našich funkcionárov na jednotlivých ZO OZP v SR
prieskum, kde sa nachádzajú
naše kolegyne a kolegovia s naliehavou potrebou finančnej pomoci. Zo žiadateľov sú potom komisionálne vybraté najsúrnejšie
prípady.
V ostatných rokoch to boli prípady dlhodobo chorých našich
spolupracovníkov /prevažne onkologické ochorenia/, alebo príspevky na nákladné liečby deti
našich spolupracovníkov s ťažkými telesnými postihnutiami.
V uplynulých rokoch sme finančné prostriedky do posledného
centu rozdelili tým, ktorí aj našu
pomoc najviac potrebovali.
Ak chceme pomôcť aj v roku 2020, tu je návod:
n Každý, kto chce poukázať
svoje 2 % dane z príjmov, musí
požiadať svojho zamestnávateľa
o vystavenia tlačiva „Potvrdenie
o zaplatení dane“ (zvykne sa to
robiť do 31. januára aktuálneho
roka).
n Následne v marci je potrebné v „mzdovej učtárni“ (PMOpersonálne a mzdové oddelenia)
vyzdvihnúť si tlačivo „Potvrdenie
o zaplatení dane“ /tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby….“ sa nachádza na webovej stránke OZP./ Toto tlačivo treba vyplniť v riadkoch 01 – 14,
v spodnej časti tlačiva je potrebné vypísať miesto vyplnenia tlačiva a deň vyplnenia, podpísať
vpravo dole v príslušnej kolónke
a spoločne s Potvrdením o za-

platení dane zaslať poštou, alebo osobne zaniesť na miestne
príslušný daňový úrad do 30. 04.
2020 – alebo tieto tlačivá odovzdať predsedovi ZO OZP na
príslušnom pracovisku, prípadne
niektorému z členov výboru ZO
OZP, ktorí túto činnosť urobia.
Zoznamy ľudí, ktorí budú ochotní
tlačivá k poukázaniu 2 % z dane
zasielať na miestne príslušné
daňové úrady, alebo ich tam
osobne priniesť, budú včas zverejnené na príslušných pracoviskách.
Naozaj to nie je nič zložité,
a nikoho to nestojí žiadne finančné prostriedky. Tieto sa akurát
naakumulujú pre tých, ktorí ich
akútne potrebujú a vy im ich poskytnete.
Výzva: OZP v SR vyzýva
všetkých svojich členov, venujte, prosíme, v prvých troch
mesiacoch roka 2020 chvíľu
svojho času informovaniu
spolupracovníkov o možnosti
poukázať 2 % dane z príjmu
v roku 2020 pre ľudí z nášho
rezortu, ktorí potrebujú pomoc.
Všetkým, ktorí v uplynulých
rokoch poukázali 2 % dane zo
svojho príjmu prostredníctvom
OZP v SR, ďakujú desiatky našich spolupracovníkov, ktorí
v minulosti z týchto peňazí pomoc dostali. My, funkcionári OZP
v SR, ktorí sa na organizovaní
tejto pomoci podieľame, veríme,
že v roku 2020 sa rady vďačných
voči kolegom s veľkým srdcom
rozšíria.
Vedenie OZP v SR

rodina Pudleinerová

Bude nás viac ?
O 2 % viac nádeje
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s Veronikou Rybanskou, predsedníčkou ZO OZP pri Centre polygrafických služieb MV SR

Nenápadná, ale užitočná organizácia

Aktuálne najväčšia základná organizácia OZP v SR je pri
KR PZ Bratislava, podľa najnovšej štatistiky k 5. februáru
2020 má 429 členov. Medzi najmenšie z celkového počtu
90 patrí Základná organizácia č. 8/72 pri Centre polygrafických služieb MV SR, ktorá sídli v areáli Akadémie PZ, má
18 členov a od zrodu je na jej čele Veronika Rybanská.
V našej rubrike „NA SLOVÍČKO... “ sme jej položili zopár
tradičných otázok.
l Povedzte nám najprv niečo o sebe...
Narodila som sa v roku 1976 v
Bratislave, ako väčšina z nášho

ma za predsedníčku. Po uplynutí
päťročného obdobia sme s naším
výborom pripravili všetko na tajné
voľby, ale ktosi sa postavil, že na-

V. Rybanská
kolektívu aj ja som absolvovala
SOU polygrafické v Bratislave –
Krasňanoch, istý čas som pracovala v súkromnom sektore a do
vtedajšej Tlačiarne MV SR som
prišla pracovať v roku 2003. Som
mamou dvoch dcér. Stačí tak?
l Ako ste sa dostali k odborovej práci?
V roku 2013 prechádzala aj naša organizácia transformáciou
z rozpočtovej na príspevkovú,
tento proces prinášal aj pre zamestnancov množstvo závažných zmien, a tak vlastne vzišla
potreba založenia odborovej organizácie. Radili sme sa s vtedajším podpredsedom OZP Ladislavom Gračíkom, veľmi nám pomohol, vysvetlil, presvedčil. A tak
sme koncom roka 2013 založili
základnú organizáciu OZP, zvolili

čo tajné voľby, veď Rybanská sa
osvedčila... a tak ma aklamačne
znova potvrdili vo funkcii predsedníčky na ďalšie obdobie.
l Spomienky na začiatky
svojej odborárskej práce?
U nás v tlačiarni som samozrejme bola ako doma, ale hneď
mesiac po mojom prvom zvolení
som prišla na svoje prvé zasadanie rady predsedov základných
organizácií, ktoré sa konalo na
Donovaloch a bola som z toho
veľmi zmätená, ocitla som sa medzi ľuďmi, ktorí už odborársky
pracovali dlhé roky a niektorí viedli v základných organizáciách aj
stovky ľudí... To bol pre mňa zážitok, nás bolo – i je – vždy len okolo
osemnásť, a to je rozdiel... Odvtedy sa poctivo zúčastňujem každého zasadania rady predsedov

OZP a zistila som, že moji kolegovia predsedovia sú fajn ľudia, zanietení, odborársku prácu berú
ako poslanie, ktorej venujú veľa
voľného času a na každej rade
predsedov sa dozviem veľa nového, je tu aj priestor na diskusiu.
l Ako – už s odstupom času
– vnímate svoju odborársku
prácu?
Nedlho po vzniku sme sa presvedčili, že odborová organizácia
je dobrý nástroj, ako čeliť svojvôli
nadriadených, lebo sám človek je
v takomto súboji bezmocný. Jedna naša aktívna členka sa dostala
do konfliktu s nadriadeným, naša
organizácia sa však za ňu postavila, nadriadený zistil, že si nemôže robiť, čo chce, musí dodržiavať
takpovediac pravidlá hry. Spravodlivosti bolo urobené zadosť
a bol to impulz pre ďalších, hneď
nám začali pribúdať prihlášky, ľudia sa presvedčili, že odbory majú
svoje opodstatnenie. že tu je niekto, kto sa vie za nich postaviť, kto
ochráni ich záujmy.
l Ste maličká základná organizácia. Perspektívy rastu?
Naša práca je špecifická, neuvažovali sme o spojení s nejakou inou organizáciou, nerozumeli by sme si. Máme 18 členov dá sa povedať dlhodobo - lebo aj
keď niekto odíde z nášho kolektívu, prídu noví zamestnanci a tých
hneď podchytíme na členstvo
v odboroch.
l A koľko je zamestnancov
v centre?
V súčasnosti 27.
l Takže vlastne máte v percentách vysokú organizovanosť!
Mám ambíciu ešte zopár ľudí
podchytiť, ale viete, ako to je. Sú
aj typy ľudí, ktorí sa vás hneď opýtajú, čo od odborov dostanú, aké
ponúkajú výhody, nepýtajú sa, čo
oni môžu urobiť pre odbory. Pritom aj takíto ľudia potom čerpajú
všetky benefity, ktoré sa odborom
podarí vyrokovať s vedením. Títo
ľudia prví čítajú aj POLÍCIU, či
tam nie je nejaká výhoda pre odborárov. Pritom my sme naozaj
malá organizácia, preto ani nemáme peniaze na nejaké štedré
bonusy. Asi by sme ťažko zorganizovali ples alebo zájazd do zahraničia pre všetkých. Ťažisko
našej odborárskej práce je naozaj
v pracovnom kolektíve, riešime
pracovné záležitosti s vedením.
Sme vlastne všetci spolu v jednom objekte osem hodín denne,
nežiada sa nám veľmi organizovať spoločné podujatia, ako je to
v kolektívoch, kde sa ľudia vidia
len raz za čas, trebárs v pomeroch okresnej organizácie. Ale zasa naši chalani chodia spolu hrávať futbal či iný šport, hneď je to
na ich vzťahoch vidieť aj na pracovisku, sú družnejší, viac o sebe
vedia, lepšie si rozumejú. No snažíme sa v rámci našich možností.
Dohodli sme sa vo výbore, dávame členom nejaké peniažky pri jubileách, na dovolenky či na Vianoce. Nám urobia radosť aj darčeky,

ktoré dostávame z centrály, trebárs tie pekné peňaženky, nálepky na autá, baterky. Ľudí to poteší, utužuje v nich pocit spolupatričnosti. Organizačne je naša základná organizácia v rade ministerských a prezidiálnych útvarov.
l Vzťahy s vedením organizácie?
Myslím si, že veľmi korektné.
Naša riaditeľka JUDr. Laura Sobotovičová odborovú organizáciu
rešpektuje, vedenie nás neobchádza, som pozývaná na všetky dôležité sedenia. Naša vzájomná
spolupráca je taká ležatá osmička, jeden bez druhého sa nezaobídeme, keď niečomu nerozumieme, opýtame sa, tlmočíme názor
ľudí, dostaneme vysvetlenie. Máme vlastnú kolektívnu zmluvu,
kde sme napríklad vyrokovali pohyblivú pracovnú dobu ráno od
šiestej do pol deviatej, keďže veľa
z nás dochádza do Bratislavy. To
je dobrý bonus. S vedením riešime bežné pracovné problémy,
riaditeľka vníma, že všetko, čo je
dobré pre nás, je dobré aj pre ňu.
Myslím si, že spolupráca funguje
dobre.
l Pracovné podmienky, spokojnosť ľudí na pracovisku?
Bývalá Tlačiareň MV SR, teraz
Centrum polygrafických služieb
MV SR, je organizácia, o ktorej
možno mnoho ľudí v rezorte ani
nevie, sme takí ,,nenápadní“, ale
odvádzame pre rezort kus prospešnej práce, pri komplexnej výrobe najrôznejších tlačovín šetríme rezortu peniaze i čas. Je tu tím
odborníkov, ktorí sa v polygrafii
vyznajú, každý vo výrobe má svoje miesto a svoju zodpovednosť,
jeden bez druhého sa v procese
výroby nezaobíde – počnúc grafikmi, tlačiarmi, knihármi, expedientami... až po ekonómov.
Technicky sme vybavení celkom
slušne v celej škále aj technologicky náročnejšej produkcie. Robíme napríklad pre rezort dopravy
technické preukazy s ochrannými
prvkami. V týchto dňoch dostaneme digitálny štvorfarebný tlačiarenský stroj, na ktorý sa všetci
veľmi tešíme, zasa nás posunie
vpred, lebo vývoj v typografii napreduje naozaj míľovými krokmi.
l
Pracovné
prostredie,
BOZP?
Pár rokov dozadu nám zrekonštruovali sociálne zariadenia, máme sprchy, nové šatne, všetko, čo
potrebujeme, vymenili aj okná za
plastové atď. Človek nemôže mať
veľké oči, ale myslím si, že je to
slušné. Naša riaditeľka považuje
BOZP za svoju srdcovku, dbá na
to, aby sme mali všetky potrebné
ochranné pracovné pomôcky i nové pracovné odevy, nemôžeme si
sťažovať.
l Myslíte si, že odbory majú
stále
svoje
opodstatnenie
v práci? Aj nemálo manažérov
zastáva názor, že keď je dobrý,
schopný riadiaci pracovník, odbory nepotrebuje, vie, čo ľudia
potrebujú...
Určite som za existenciu odbo-

rov, každý šéf potrebuje, aby mu
mal kto nastaviť zrkadlo, aj keď si
to možno neuvedomuje. Odbory
sú garanciou, že riadiaci pracovník nemôže beztrestne zneužívať
svoje právomoci. Na druhej strane, taký riadiaci pracovník, ktorý
berie zodpovedne svoju prácu,
účasť odborov víta, počúva, čo
mu ľudia hovoria, vníma ich ako
sociálnych partnerov, ktorí mu pomáhajú plniť stanovené úlohy.
Vzájomný dialóg je obojstranne
prospešný. Kým sme boli rozpočtová organizácia a nemali sme
odborovú organizáciu, ani sme
nevedeli, na čo všetko máme ako
zamestnanci nárok, nemal nám to
kto povedať, poznali sme len svoje povinnosti, ale nie svoje práva.
Dnes vidia zamestnanci určitú istotu, vedia, že sa má za nich kto
postaviť. Preto si myslím, že odbory budú stále potrebné, kým len
budú pracovať ľudia, a nie len
stroje.
l Váš názor: je potrebné
v práci OZP niečo zmeniť, zlepšiť, napraviť?
Sedem rokov chodím pravidelne na zasadania rady predsedov
základných organizácií, ako reprezentantka občianskych zamestnancov mám pocit, že sa
častejšie riešia problémy policajtov. Je ich síce aj početne viac,
ale predsa, myslím si, že by si občianski zamestnanci zaslúžili viac
pozornosti. Do predsedníctva
OZP sme v decembri zvolili zástupcu občianskych zamestnancov Zdenka Kristína, sama som
s ním častejšie v kontakte, je známy ako agilný odborár, verím, že
bude aktívne nanášať naše problémy vedeniu OZP a usilovať
o ich riešenie.
l Naša tradičná otázka: keby ste mali k dispozícii neobmedzené finančné prostriedky
a neobmedzenú právomoc, čo
by ste riešili ako prvé?
Nechcem, aby to znelo ako klišé, ale najdôležitejšie je zdravie,
preto je dôležitá aj kvalitná starostlivosť o zdravie všetkých zamestnancov. Ako vieme, táto oblasť nie je bez nedostatkov ani
v podmienkach nášho rezortu,
najmä z hľadiska preplnenosti čakární a dlhých termínov na odborné vyšetrenia. Samozrejme, viem
si predstaviť ešte lepšie technické
vybavenie pre našu tlačiareň, veľmi by nám pomohol napr. nový
ofsetový stroj na špičkovú produkciu. Platy? Určite by sme privítali prilepšenie, keďže naši ľudia
vykonávajú vysoko náročnú odbornú prácu. Vieme, koľko zarábajú schopní zamestnanci v súkromných tlačiarňach. Náš rezort
nesmie zaostávať v odmeňovaní,
ak chce udržať najschopnejších
ľudí a pritiahnuť do našich radov
kvalitu mladých. Rozhľadení manažéri vedia, že spokojný zamestnanec podáva najvyšší možný výkon. Asi toľko.
Zhováral sa Peter Ondera
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Krok dobrým smerom k dôvere
Nové priestory cudzineckej polície v Dunajskej Strede tešia cudzincov i policajtov

Dunajská Streda - Začiatok februára priniesol úľavu cudzincom, prichádzajúcim na juh Slovenska za účelom
dlhodobého pobytu, ale aj za prácou. V Dunajskej Strede
4. februára 2020 otvorili nové pracovisko cudzineckej polície. Výrazne pomôže cudzincom v regióne, ale aj slúžiacim policajtom, ktorí konečne pracujú v podmienkach
hodných 21. storočia.

Nové priestory pre ,,cudzinu" v Dunajskej Strede
Podmienky prijímania stránok
,,na cudzine“ v Dunajskej Strede
boli celé roky hanbou Slovenska.
Nové, dôstojné priestory praco-

viska Úradu hraničnej a cudzineckej polície v Dunajskej Strede
slávnostne otvorila ministerka
vnútra Denisa Saková spoločne s

prezidentom PZ Milanom Lučanským a riaditeľom hraničnej a cudzineckej polície PPZ Ladislavom
Csémim.
-on-

zrieť v teórii dva výrazy: „rei iudicatae“ a „ne bis in idem“. Znie to
síce zložito, ale v prvom prípade
to znamená prekážka právoplatne rozhodnutej veci a v druhom
prípade nie 2-krát a tej istej veci.
Myslíme si, že je dostatok dôvodov na zastavenie disciplinárneho konania v tomto prípade.
Konanie pána riaditeľa môžeme hodnotiť len dvoma spôsobmi.
Buď nevedel, že nemôže uložiť za
rovnaký skutok výčitku a následne disciplinárne opatrenie. Je dotyčný riaditeľ schopný zastávať
svoju funkciu? To si nikto z nadriadených nevšimol, že nepozná základné zásady ukladania disciplinárnych opatrení? Čo potom robia vyšší nadriadení v práci namiesto hodnotenia a usmerňovania svojich podriadených funkcionárov? Však to sú ich základné
povinnosti!
Sme zvedaví, ako sa bude voči
nim konať po zverejnení tohto
článku. Sľubujeme, že sa budeme
pýtať od Prezídia PZ až po okres
a čitateľov POLÍCIE budeme o vývoji prípadu podrobne informovať.
Existuje tu aj druhá možnosť,
že nadriadený dostal pokyn od
vyššieho nadriadeného na takýto
postup. No, to by bol ešte väčší
problém. Potom by tu už ale nemalo sedieť na svojich stoličkách
viacero funkcionárov. Táto možnosť by bola o to horšia, že ak
nadriadený vie, že nemôže už
v rozhodnutej veci uložiť disciplinárne opatrenie, ale tak koná
úmyselne na niekoho pokyn, potom by sme sa mali zamýšľať, či
týmto konaním nadriadených nedochádza k spáchaniu prečinu
Zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1
písm. a) Trestného zákona. Veríme, že v tomto prípade to tak nebude.
Chcem všetkých upozorniť, že
dotknutý policajt, nami nazvaný

Vlado, nevie o príprave a zverejnení tohto článku v našich novinách POLÍCIA a takisto ako vy, číta ho aj on prvýkrát. Vychádzali
sme len z písomností v rámci disciplinárneho konania. Takéto absurdné konania už nemôžeme
nechať len tak. V prípade, že policajt neuspeje ani s odvolaním,
bude mu odborovým zväzom poskytnuté právne zastúpenie pri
konaní na súde. Zároveň ale upozorňujeme, že od začiatku vieme
mená zodpovedných za nezákonné trestanie policajta a budeme

požadovať vyplatenie náhrady
škody od konkrétneho nadriadeného. Taktiež budeme sledovať aj
osud nášho policajta Vlada. Nemôžeme už ďalej tolerovať vydávanie takýchto bezprecedentných
rozhodnutí bez následkov.“
Toľko z vyjadrenia podpredsedu OZP Romana Laca k prípadu
nešťastného povereného príslušníka. Počkáme si na odozvu,
v zmysle tlačového zákona si redakcia stanoviská od kompetentných vyžiada.
Peter Ondera

Dvakrát trestať za to isté sa nesmie, toto pravidlo si ctili už starí Rimania
Pásku slávnostne strihali /zľava/ L. Csémi, D. Saková a M. Lučanský

(Pokračovanie zo strany 3)

neskôr. Vlado teda riaditeľa požiadal o bezodkladné zastavenie
disciplinárneho konania!
Ešte horšie...
Dočkal sa opaku, riaditeľ OO
PZ mu 21. 1. 2020 disciplinárnym
rozkazom nadelil písomné pokarhanie vlastne s tým istým odôvodnením, aké použil pri výčitke a dokonca opätovne v zdôvodnení použil porušenie už spomenutého
nariadenia MV SR č. 67/2018, hoci v čase jeho údajného previnenia ešte neexistovalo! A vzápätí
riaditeľ konštatuje, že námietky,
ktoré menovaný vyjadril, sú neopodstatnené, pretože z priloženého spisového materiálu jednoznačne vyplynulo, že Vlado porušil
ustanovenia § 21 zákona NR SR
č. 122/2013 o ochrane osobných
údajov...
Opäť záhada, lebo porušenie
zákona č. 122/2013 riaditeľ OO
PZ v zdôvodnení vyslovenia výčitky vôbec nespomenul! A ešte jedna záhada: celý § 21 spomenutého zákona hovorí o povinnostiach
prevádzkovateľa,
o
poučení
oprávneného, nie je teda jasné,
ako by mohol takto formulovaný
paragraf porušiť!
Pomoc!
To už bolo na nášho ,,skrátenca“ priveľa a obrátil sa s prosbou
o pomoc na centrálu OZP, ponosoval sa na skrivodlivosť, ktorá sa
mu deje a 28. januára 2020, teda
iba pár dní pred písaním tohto
článku, Vlado podal proti disciplinárnemu rozkazu odvolanie. Konštatuje v ňom, že rozhodnutie
o disciplinárnom rozkaze je nezákonné, pretože je z už uvedených
dôvodov nepreskúmateľné. Druhým dôvodom je fakt, že za údajné lustrovanie prokurátora mu už
bola vyslovená výčitka, nemôže
byť teda za to isté potrestaný dvakrát! Vlado tiež pripomína, že riaditeľ OO PZ sa nijakým spôso-

bom nevysporiadal s dôkazmi,
ktoré predložil pri udelení výčitky.
Skrátka a dobre: s udelením disciplinárneho trestu nesúhlasí.
Boj teda pokračuje, vedenie
OZP bude tento prípad pozorne
sledovať. Redakcia požiadala o
zaujatie stanoviska podpredsedu
Romana Laca.
,,Tento prípad presne poukazuje na stav v Policajnom zbore.
Policajt si neochránil svoje heslo
a niekto na jeho prístupové práva
lustroval osobu. Zodpovednosť
policajta je namieste, bola mu uložená výčitka, všetko v poriadku,
nemáme s tým problém. Primárne
sa ale pozrime na začiatok celého
prípadu. Niektorí „vysokokvalifikovaní“ pracovníci odboru ochrany osobných údajov útvaru kontroly Úradu inšpekčnej služby zistili porušenie N MV SR č.
67/2018, ktoré v čase skutku ešte
neuzrelo svetlo sveta. Chceli by
sme teda pánovi riaditeľovi Úradu
inšpekčnej služby pogratulovať k
niektorým z personálu. Nevideli
sme tú ich písomnosť, ktorou oznámili nadriadenému porušenie
uvedeného nariadenia, ale keďže
nadriadený to uvádza vo svojich
písomnostiach v rámci disciplinárneho konania, tak to konštatovanie o porušení N MV SR č.
67/2018 tam asi je.
Následne sa pozrime na postup pána riaditeľa Obvodného
oddelenia PZ Trebišov. Mal absolútne všetky podklady k tomu, aby
dôsledne vyhodnotil zodpovednosť Vlada a prijal voči nemu
opatrenia za disciplinárne previnenie. Po uloženie výčitky v tom
nevidím žiadny problém.
Problém zjavne nastáva v postupe po uložení výčitky. Za doslovne ten istý skutok, ktorý bol vo
výčitke, začal nadriadený v januári nové disciplinárne konanie
a následne uložil disciplinárne
opatrenie. Čo takto skúsiť si po-

Policajti v Nitre vymenili služobné
rovnošaty za spoločenské oblečenie

Pod záštitou základnej organizácie OZP pri OR PZ Nitra sa 18. januára 2020 konal 1. reprezentačný ples OZP Nitra. S myšlienkou
usporiadať takúto akciu prišiel výbor ZO OZP na čele s predsedom
Jurajom Pavlovičom, ktorý sa prítomným na úvod prihovoril vedno s
riaditeľom OR PZ v Nitre pplk. Ing. Branislavom Bojdom.
O tom, že sa táto spoločenská udalosť vydarila, svedčí aj počet
návštevníkov, na ples prišlo vyše 130 účastníkov a pri skvelej hudbe
sa zabávali až do rána. Okrem diskdžokeja hrala do tanca aj štvorčlenná hudobná skupina LEN – TAK, z ktorej dvaja členovia sú policajti. O kultúrny program sa so svojim vystúpením postarala dievčenská tanečná skupina PIRUETT zo Zlatých Moraviec. Na plese samozrejme nechýbala ani naozaj štedrá tombola. A tak po výbornom
jedle, fantastickej zábave, úžasnej kolegialite a spoločných zážitkoch budú spomienky na tento ples ešte dlho rezonovať v našich
mysliach. Už teraz sa tešíme na budúci ročník odborárskeho plesu
a ďalšie spoločné podujatia, ktoré odborári zorganizujú.
/pj/
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Životaschopnosť ministerského nariadenia najlepšie preverí prax
OZP v SR podal zásadnú pripomienku k návrhu N MV SR o odbornom vzdelávaní príslušníkov PZ, ale neuspel

predpisov sa policajtovi, ktorý je
ustanovený do dôstojníckych
funkcií, primerane uznáva. Policajt ho mohol získať aj pred tridsiatimi rokmi - a napriek tomu mu
platí. Vnímame tu len jeden rozhodujúci faktor. Policajt, ktorý má
špecializované policajné vzdelanie a nie je na funkcii - tomu platí
len tri roky, a policajt, ktorý má
špecializované policajné vzdelanie a je na funkcii - tomu platí neobmedzene. Takéto kritérium je
neakceptovateľné, a preto navrhujeme platnosť špecializovaného vzdelania v trvaní troch rokov zrušiť.
Rozporové konanie k tejto zásadnej pripomienke odborárov sa
uskutočnilo 14. januára 2020 za
účasti generálneho riaditeľa sekcie personálnych a sociálnych
činností MV SR JUDr. Jána Nociara, PhD. a JUDr. Antona Kulicha, riaditeľa centra vzdelávania
a psychológie personálnej sekcie.
Odborový zväz polície v SR zastupovali jeho predseda pplk.
Mgr. Pavol Paračka a podpredseda pplk. Mgr. Roman Laco. Diskusia bola neúspešná, rozporové
konanie rozdiely názorov neodstránilo, námietka odborov napokon nebola akceptovaná. A tak
bolo nariadenie zverejnené v pôvodnom znení vo Vestníku MV
SR v čiastke 7 dňa 28. januára.
Nariadenie nadobudlo účinnosť
dňom vydania.
Odborárom však naďalej chýbalo predovšetkým logické, presvedčivé zdôvodnenie, či je potrebné znevýhodňovať policajtov,
ktorým sa nepodarilo získať post

s kvalifikačnou požiadavkou špecializovaného policajného vzdelania v rozpätí troch rokov od nadobudnutia potrebného vzdelania, keď noví uchádzači o primárne špecializované vzdelanie prechádzajú výberom a zákonite musia mať predpoklady uplatnenia
na miestach, vyžadujúcich toto
vzdelanie - a následne musia absolvovať aj sekundárne vzdelanie. V nariadení sa píše o pravidelnom vzdelávaní každé tri roky.
,,Musíme sa o. i. pýtať, či už máme na každú pozíciu spracované
učebné osnovy tohto vzdelávania?“ doplnil predseda OZP P. Paračka.
Redakcia POLÍCIA sa so žiadosťou o odpoveď obrátila na riaditeľa Centra vzdelávania a psychológie JUDr. Antona Kulicha,
ktorý nám v rozhovore argumentoval potrebou permanentného
vzdelávania ako zárukou aktuálnej pripravenosti policajta na vyššiu funkciu. V nariadení je podľa
jeho slov spojená potreba policajta pravidelne sa vzdelávať s jeho
vlastnou iniciatívou odborného
rastu v zmysle zásad kariérneho
postupu. Riaditeľ: V systéme odborného vzdelávania bola prijatá
zásada, že každý policajt je povinný minimálne raz za 3 roky
zvyšovať svoje odborné vzdelanie. To isté platí aj pri získavaní
špecializovaného
policajného
vzdelania, ktoré sa podľa novej
úpravy delí na primárnu a sekundárnu časť. V prípade, že policajt
po absolvovaní primárnej časti
(neúplného
špecializovaného
vzdelania) do troch rokov nebude
ustanovený do funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosťou (neukončí si špecializované vzdelanie absolvovaním sekundárnej
časti), bude si musieť primárnu
časť špecializovaného vzdelávania zopakovať. V prípade získania špecializovaného policajného
vzdelania podľa predošlých predpisov (policajt absolvoval úplné

spôsobilosti príslušníkov obecnej
polície v Bratislave
Čiastka 4
4. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej jednotky
Policajného zboru vyslanom na
územie republiky Severného Macedónska
Čiastka 5
5. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o Ročnom pláne
hlavných úloh Prezídia Policajného zboru na rok 2020
Čiastka 6
6. Nariadenie Prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení na-

riadenie Prezídia Policajného
zboru č. 61/2017 o rozhodovaní o
vodičskom oprávnení a evidovaní skutkov spáchaných v cestnej
premávke v znení nariadenia
Prezídia Policajného zboru č.
61/2018
Čiastka 8
8. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o škodovej komisii
Čiastka 9
9. Nariadenie Prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie prezídia Policajného zboru č. 120/2014 o postupe pri prijímaní a vybavovaní žiadostí o readmisiu osôb

Odborový zväz polície v SR 19. decembra 2019 podal zásadnú pripomienku k návrhu nariadenia MV SR o odbornom vzdelávaní príslušníkov PZ. Vyjadril nesúhlas s navrhovaným znením Čl. 8, ods. 6 a Čl. 11, ods. 3. Citujme zo
zdôvodnenia:
,,Uvedené články a odseky
pojednávajú o platnosti špecializovaného policajného vzdelania /primárneho/ v trvaní troch
rokov. Táto lehota, jej opodstatnenosť, a aj dĺžka, nie sú nijako
vysvetlené. Máme za to, že ak
policajt získa špecializované
policajné vzdelanie /primárne/
v rámci vysokoškolského vzdelania /Akadémia policajného
zboru/ a nie je ustanovený do
funkcie s kvalifikačnou požiadavkou špecializovaného policajného vzdelania, je podľa nás
povinnosť absolvovať do jedného roka od ustanovenia do
dôstojníckej funkcie sekundárne pomaturitné zdokonaľovacie štúdium prinajmenšom
sporná z viacerých pohľadov.
Nakoľko je špecifické to špecializované policajné vzdelanie, keď ostatná časť vysokoškolského vzdelania platí /jednotlivé skúšky z predpísaných
predmetov/ aj samotné vysokoškolské vzdelanie ako absolvovanie určitého druhu štúdia?“
V praxi teda vzniknú situácie, keď
niektorý policajt do troch rokov od
nadobudnutia vzdelania je ustanovený do dôstojníckej funkcie,
tak je to v poriadku, ale iný, ktorý
dostane funkciu po tejto lehote čo
len o jeden deň neskôr, musí si
štúdium zopakovať. Kde je tu logika? Pritom je známe, že pamäťová stopa je u jedincov individuálna. Uvedená lehota je v príkrom
kontraste aj s navrhovaným ustanovením Čl. 47, najmä odsek 1.
Špecializované policajné vzdelanie získané podľa doterajších

špecializované vzdelanie), tak
policajt po troch rokoch absolvuje
len sekundárnu časť,“ zdôraznil.
Podľa jeho slov je v súčasnosti
v zbore asi dvetisíc policajtov, ktorí síce absolvovali dôstojnícke
vzdelávanie, ale nie sú zaradení
na dôstojníckych pozíciách, ich
vedomosti postupom rokov zákonite ,,starnú“. Ministerstvo preto
na trojročnom limite trvá v záujme
zvyšovania kvality pripravenosti
ľudí do riadiacich funkcií. Riaditeľ
centra znova zdôraznil: ,,každý
policajt je povinný minimálne
raz za tri roky zvyšovať svoje
odborné vzdelanie - a to bez
rozdielu, na akej funkcii je ustanovený. Platí to aj pre absolventov dôstojníckeho vzdelávania, ktorí toto vzdelanie získali podľa doterajších platných
predpisov.“
V dialógu s riaditeľom centra
sme sa zhodli, že nové nariadenie
MV SR o odbornom vzdelávaní
príslušníkov PZ je zložitý doku-

ment, pretože aj sama problematika celoživotného odborného
vzdelávania takéto veľkého počtu
policajtov rôzneho zamerania je
vzhľadom na ,,rozsah záberu“
tiež zložitá. ,,Obsah, rozsah, formu a aktualizáciu ďalšieho vzdelávania určí centrum vzdelávania
a psychológie na základe požiadaviek služieb Policajného zboru
a zásad kariérneho postupu,“ povedal nám A. Kulich. Predpokladá sa postupný nábeh jednotlivých ustanovení do života a práve
prax nového vzdelávacieho systému ukáže, do akej miery znenie
nariadenia zodpovedá potrebám,
ale aj reálnym možnostiam praxe.
Redakcia POLÍCIA bude práve
z uvedených dôvodov venovať
systému celoživotného vzdelávania policajtov v ďalšom období
zvýšenú pozornosť.

Niektoré médiá si všimli kurióznu správu, ktorú
12. februára 2020
vydala
TASR.
V malom ostrovnom štáte Malta
/člen EU/ tunajší
policajti
zatkli
,,viac ako 30
z celkového počtu 50 dopravných
policajtov“. Policajti boli obvinení,
že si neoprávnene účtovali veľké
množstvo nadčasových hodín,
hoci ich neodslúžili.
Štát Malta má okolo 420-tisíc
obyvateľov, v hlavnom meste Val-

honných hmôt zo služobných vozidiel do súkromných.
Maltský premiér Robert Abela
označuje vývoj situácie za dobrú
správu, uviedla TASR: ,,Po-

-on-

/Zvýraznené časti redakcia/

Na Malte zatkli viac ako polovicu
dopravných policajtov

tvrdzuje to, že máme fungujúci
policajný zbor. V prípade, že by
vyšetrovanie malo viesť k obvineniam, potom sa tak stane,” dodal
premiér.

/podľa TASR – on-/
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1. Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného zboru
č. 62/2019 o pracovnej skupine
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2. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o akčnom pláne boja
proti korupcii
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leta /asi 7-tisíc obyvateľov/ si vraj
domáci všimli, že je na uliciach
nejako málo policajtov... Maltská
polícia musela prijať krízový plán,
ako zatknutých policajtov nahradiť, potvrdilo vedenie polície vo
svojom vyhlásení. Slúžia preto aj
bývalí policajti, povolaní na výpomoc. Niektorí príslušníci sú vraj
obvinení aj z prečerpávania po-

Uzávierka

Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 11.marca 2020.
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