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Vyjednávanie o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov PZ na rok 2021 sa stále nepohlo z miesta
ROČNÍK XXX
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V utorok 1. decembra sa už tretíkrát stretlo vedenie OZP
v SR s reprezentáciou zamestnávateľa /MV SR/. Cieľom
stretnutia malo byť vyjednávanie o návrhu kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov PZ na rok 2021
(KZ). Na návrh OZP v SR však bolo vyjednávanie prerušené a účastníci sa rozišli. O vysvetlenie sme požiadali
predsedu OZP v SR Pavla Paračku.

l Pán predseda, čo sa stalo?
Po predložení nášho návrhu
kolektívnej zmluvy nás v auguste
zamestnávateľ písomne požiadal
o vyjadrenie, či budeme pri vyjednávaní o návrhu kolektívnej zmluvy postupovať spoločne a vo vzájomnej zhode s Novým odborovým zväzom polície (NOZP).
Podľa ustanovenia § 3a zákona č.
2/1991 o kolektívnom vyjednávaní totiž platí, že ak u zamestnávateľa pôsobí viacero odborových
organizácií, môžu príslušné odborové orgány vystupovať a konať
s právnymi dôsledkami pri uzatváraní vyššej kolektívnej zmluvy
v mene kolektívu zamestnancov
len spoločne a vo vzájomnej zho-

de, ak sa medzi sebou nedohodnú inak. Zamestnávateľovi sme
písomne zaslali stanovisko, v ktorom sme oznámili, že pri vyjednávaní o návrhu kolektívnej zmluvy
na rok 2021 nebudeme vystupovať spoločne a vo vzájomnej zhode, ani sme sa s NOZP nedohodli
inak, zároveň sme predložili všetky potrebné podklady, ktoré toto
naše stanovisko potvrdzujú – vrátane požadovanej informácie
o počte členov.
l Jasné. Čo bolo ďalej?
Doposiaľ sme boli pozvaní už
na tri stretnutia k vyjednávaniu
o návrhu KZ. Na všetkých týchto
stretnutiach sme deklarovali naše
stanovisko k postupu pri vyjedná-
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vaní, avšak vyjednávanie sa neposunulo. Zákon má ustanovenia,
ako má v takýchto prípadoch zamestnávateľ postupovať a teda,
že má kolektívnu zmluvu uzatvárať s odborovou organizáciou
s najväčším počtom členov.

l Čo bude nasledovať?
Na túto otázku nateraz neviem
odpovedať, je to skôr otázka na
zamestnávateľa. OZP v SR má
však konzistentný postoj a žiada
len dodržanie litery zákona.
Informácia redakcie: Usilova-

li sme sa získať aj stanovisko zamestnávateľa. Pozvanie na rozhovor ani stanovisko sme však
napriek naliehavej urgencii nedostali. Priestor ponúkneme
v ďalšom čísle POlície.
Zhováral sa Peter Ondera

Nelegálne protestné zhromaždenia občanov v Bratislave sa obišli bez vážnejších narušení
verejného poriadku

Covid - 19 rozdelil Slovákov
Policajti prežívajú jedno z najťažších období v histórii zboru

Už aj podľa počítačových vyhľadávačov je pojem Covid 19 v tomto čase najfrekventovanejším pojmom mediálnej
sféry a sociálnych sietí. Žiaľ, každý deň sa presviedčame,
že táto „hnusoba“ dokázala názorovo rozdeliť aj Slovákov
a neprináša to nič dobré.

Z nášho pohľadu vstúpi „kovidový čas“ aj do dejín Policajného
zboru ako obdobie nebývalého,
dlhodobého nasadenia mimoriadne veľkého počtu príslušníkov PZ
so zvýšeným rizikom ohrozenia
zdravia. Stačí spomenúť jarné obdobie, kedy sa napr. ocitlo v nútenej karanténe na Spiši 6,5 tisíca
ľudí v šiestich lokalitách, čo asi
ešte v histórii nebolo, v uzatvorených územiach ich mali silou
udržať desiatky príslušníkov PZ.
Ale odmeny dostali policajti „v prvej línii“ až po pol roku - aj to nie
všetci.
„Celoplošná“ skúška
Potom prišla druhá, jesenná
vlna pandémie, ktorej dominuje
,,celoplošné“ testovanie obyvateľstva vo viacerých etapách. Testovanie si vyžiadalo cez víkendy
počty príslušníkov, porovnateľných azda len s parlamentnými
voľbami či zavedením eura od 1.
januára 2009. Ako uvádza ministerstvo obrany k prvej vlne: „celkovo sa na plošnom testovaní zú-

Myšlienka mesiaca:

častnilo po oba dni viac ako 40-tisíc vojakov, policajtov, hasičov
a záchranárov, zdravotníkov, príslušníkov finančnej správy a samosprávy a množstvo dobrovoľníkov. Ozbrojené sily najazdili takmer 600-tisíc kilometrov, ktoré ešte budú narastať, nakoľko logistická časť operácie ešte prebieha,“
uviedlo ministerstvo obrany. Využili viac ako 2-tisíc vozidiel. Počas prvého dňa, keď bol nápor na
testovanie najväčší, bolo funkčných 4912 odberných miest, čo je
99,2 percenta. V nedeľu ich bolo
menej /4782/, ale záujem o testovanie bol omnoho nižší.
Paradoxy
Pri testovaní vznikla paradoxná situácia – bol síce zákaz zhromažďovania, policajti nemuseli
chodiť na rôzne hromadné podujatia /športové zápasy, koncerty,
diskotéky atď, lebo sa nekonali/,
počas testovania však asistovali
prakticky pri každom sústredení
občanov na odberných miestach,
za dva dni slúžilo dovedna okolo

11-tisíc policajtov. Našťastie, testovanie sa obišlo bez väčších prípadov narušenia verejného poriadku, riziko nákazy na miestach
masového sústredenia občanov
však bolo aj pre policajtov faktorom, ktorý nikto nemohol podceniť. Podľa zverejnených správ
z PPZ v Žilinskom kraji boli pred
nástupom do služby z testovaných policajtov siedmi s pozitívnym výsledkom. Podobná situácia bola pred nástupom do služby
aj v Prešove, kde boli z testovaných policajtov traja pozitívni a
rovnako traja aj v Bratislave. V
Nitre boli pred začiatkom služby z
testovaných policajtov pozitívni
šiesti a v Košiciach piati. Do služby tak museli nastúpiť policajti zo
záloh, pozitívny test mal nemilé
dôsledky pre celé rodiny príslušníkov v podobe karantény.
Slabou ,,útechou“ je, že v tom
istom čase uvádzalo české policajné prezídium 12 percent /!/ pozitívne testovaných policajtov,
najhoršia situácia bola v Prahe,
na Karlovarsku a Olomoucku.
Tisícky porušovateľov...
Ak hovoríme o extrémnej náročnosti posledných týždňov pre
celý Policajný zbor, tak sa zákonite dostaneme k protestným zhromaždeniam občanov počas nú-

dzového stavu v Bratislave i v ďalších mestách 17. októbra a 17. novembra, pri ktorých museli byť použité donucovacie prostriedky.
i keď – podľa pozorovateľov –
v miernom rozsahu. Rovnako je
slabou „útechou“, že protesty ľudí
proti vládami prijímaným antikovidovým opatreniam mali oveľa
väčší rozmer napr. v londýne,
v Paríži i v Berlíne, kde pri stretoch
s tisíckami demonštrantov utrpeli
zranenia desiatky policajtov a zadržané boli stovky protestujúcich.
Hocako, protesty v Bratislave
i v ďalších slovenských mestách
sa nezaobišli bez nasadenia veľkého počtu príslušníkov, ktorí čelili obrovskému množstvu verbálnych útokov, nehovoriac o tých fyzických. Policajtom bezprostredne, ešte večer 17. novembra minister vnútra Roman Mikulec poďakoval „za profesionalitu, zodpovednosť a chladné hlavy.“
Otázka je, či to bude stačiť
v období, keď sú policajti v uliciach väčšinou médií opľúvaní
predovšetkým za to, za čo nemôžu, čím máme na mysli aj rozsahom nevídané zatýkanie bývalých vysokých funkcionárov polície, prokuratúry i súdnictva. Medzi policajtmi rastie napätie aj
kvôli celkom neuváženým úva-

„Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. Ak ti je nepriateľom, buď k nemu spravodlivý.“

hám tvorcov návrhu ústavného
zákona o starobnom dôchodkovom systéme a spochybňovaní
stability zákona č. 328 priamo
z vládnych pozícií - napriek jasnej
dikcii Programového vyhlásenia
vlády na roky 2020 - 2024.
O čom je zodpovednosť
Toto všetko sú faktory, ktoré
policajtom, jemne povedané, nepridávajú na dobrej nálade. Mizivé spoločenské uznanie a averzia
nemalej časti občanov k rovnošatám ich v súčasnosti nemotivujú
k odhodlanému nasadeniu maxima svojich fyzických i psychických schopností v každodennej
službe. Bolo by dobré, keby si aj
v tejto zložitej personálnej situácii
všetci zodpovední funkcionári
v rezorte - nehovoriac o poslancoch NR SR - uvedomili, čo je teraz v hre a uvažovali i konali podľa toho a aby v prvom rade poďakovali policajtom za výdrž. Vedenie Odborového zväzu polície
v SR svojím oficiálnym vyhlásením k návrhu ústavného zákona
i pri stretnutiach s členmi vedenia
MV SR a PPZ dáva kompetentným jasne najavo, že súčasnú situáciu nemožno podceňovať, aktuálna úroveň odchodovosti nemusí byť ešte výslednicou.
Peter Ondera

/Konfucius, čínsky učiteľ, filozof , 551 - 479 p. n. l./
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Do výberových komisií už zasadnú aj členovia odborov
Nové nariadenie o kariérnom postupe ešte vyvoláva otázniky

Vlani počas riadneho zasadania rady predsedov /27. 9.
2019/ prišiel medzi odborových predákov vtedajší generálny riaditeľ personálnej sekcie MV SR Ján Nociar a detailne predstavil návrh ,,Nariadenia MV SR o kariérnom
postupe príslušníka PZ, výberovom konaní a výbere v Policajnom zbore“, ktorý sa mal stať účinný už od 1. novembra 2019.

A naozaj, celý návrh nariadenia bol v rámci pripomienkového
konania doručený aj na centrálu
OZP už 1. októbra 2019. Nepríjemným zistením bol fakt, že tvorcovia návrhu tohto vyslovene kľúčového, ,,životne dôležitého“ nariadenia stanovili na pripomienkové konanie len 5-dňovú skrátenú
lehotu. Po toľkých rokoch vajatania v tejto dôležitej téme zrazu taký kvalt? Nepomohla ani žiadosť
OZP o dodržanie tradičnej 15 –
dňovej lehoty, písali sme v októbrovom vydaní POlície 2019.
Nariadenie č. 168/2019 o zásadách kariérneho postupu príslušníka PZ, výberovom konaní a výbere v PZ tak nadobudlo účinnosť
už k 1. novembru 2019.
Po roku...
Prešiel rok a čuduj sa svet –
nové vedenie rezortu pripravilo
návrh nového znenia tohto, len
rok starého nariadenia a predložilo nový návrh na pripomienkové
konanie 13. 10. 2020. Znova so
skrátenou 5- dňovou lehotou, teda do 20. októbra 2020!
Dôvody skrátenej lehoty môžeme len tušiť alebo si ich domýšľať,
aj vedenie OZP však stálo pred
naliehavou úlohou do piatich dní
vypracovať pripomienky k takému
závažnému dokumentu. V termíne, dňa 20. októbra 2020 vedenie
OZP poslalo vecnému gestorovi,
teda sekcii personálnych a sociálnych činností MV SR šesťstranový dokument, ktorý obsahuje 31

spracovateľ návrhu vecného gestora, teda personálnej sekcie. Za
OZP v SR boli prítomní predseda
Pavol Paračka a podpredseda
Roman laco.
Ako sa konštatuje v zázname
z rozporového konania, ,,17 zásadných pripomienok zo strany
OZP bolo úplne alebo čiastočne akceptovaných, tri zásadné
pripomienky OZP stiahol a 11
zásadných pripomienok nebolo rozporovým konaním odstránených, návrh nariadenia sa
predkladá na schválenie ministrovi vnútra SR s rozporom
s OZP v SR“.
Žiaľ, skonštatoval podpredseda OZP Roman laco, ,,minister
vnútra SR podpísal nové nariadenie, pričom neakceptoval už žiadnu našu zásadnú pripomienku napriek tomu, že všetky boli racionálne zdôvodnené a sme presvedčení, že ich akceptáciou by
bola dosiahnutá vyššia transparentnosť pri kariérnom postupe v
rámci Policajného zboru, za
splnenia jednej z priorít - transparentnosti - Programového vyhlásenia vlády.“
Ministrom schválené nariadenie bolo zverejnené v čiastke 112
Vestníka MV SR pod číslom 146
dňa 6. novembra 2020 s účinnosťou dňom vydania.
Dobre či zle?
Sedemnásť akceptovaných,
11 neakceptovaných zásadných
pripomienok... Rozporové kona-

Celoplošné testovanie občanov na covid-19 si vyžiadalo
víkendové aktivity tisícok zdravotníkov, vojakov i policajtov
zásadných pripomienok k návrhu
nariadenia. Dňa 28.10.2020
sa preto na ministerstve vnútra
uskutočnilo rozporové konanie,
ktorého sa za MV SR zúčastnili generálny tajomník služobného úradu MV SR JUDr. Ľubomír Šablica, generálny riaditeľ
sekcie personálnych a sociálnych
činností MV SR plk. JUDr. ivan
Fufaľ a JUDr. ladislav Kecskés,

nie nie je futbalový zápas, nehrá
sa na góly ani na body, malo by
byť spoločným cieľom oboch
strán dopracovať sa k zneniu nariadenia, ktoré stanoví čo najspravodlivejšie kritériá výberu, aby sa
na riadiace posty dostávali naozaj
tí najlepší, najschopnejší uchádzači.
Pozrime sa teda bližšie aspoň
na niektoré pripomienky, s ktorými

odborový zväz polície v rozporovom konaní neuspel.
V článku 11 napr. OZP navrhoval stanoviť funkčné obdobie nadriadeného na 5 rokov s možnosťou opakovania s cieľom zabezpečiť v útvaroch stabilitu a minimalizáciu dosahov politických
vplyvov po každých parlamentných voľbách. Návrh neprešiel.
Odborári nesúhlasili ani s možnosťou, aby sa do výberového konania mohli prihlásiť bývalí policajti, požadovali viac rokov praxe
v služobnom pomere pre riadiace

čom sa môže prihlásiť na funkciu
o jeden stupeň vyššej akú najvyššiu funkciu zastával v predchádzajúcom služobnom pomere a ak
úspešne absolvoval prijímacie konanie a splnil podmienky na prijatie do služobného pomeru a na zaradenie do stálej štátnej služby.“
Prax ukáže
Názory na kvalitu nového, ešte
„teplého“ nariadenia o zásadách
kariérneho postupu od policajtov
z praxe sa určite budú rôzniť.
/Viac na inom mieste – pozn. red./
V porovnaní s dobou dávnejšou

možno nevidieť aj rôzne „gumové“, nejednoznačné formulácie,
ktoré ministerstvo do konečného
znenia predsa len presadilo. Sú tu
pasáže, kde sa nevyhnutnosť zamenila za možnosť a opačne. Podobné formulácie jasne svedčia
o úsilí ponechať si v nejednom
prípade otvorené dvierka pre rozhodovanie vo výberových konaniach či výberoch všade tam, kde
na tom bude „nejaký záujem“.
Čo dodať? Policajné odbory,
ako je vidieť, v tomto prípade urobili maximum toho, čo urobiť moh-

Protest extrémistických skupín 17. októbra sprevádzali aj násilnosti, polícia použila aj vodné delo
funkcie vo vyšetrovaní a boli proti
voľnému výkladu toho, čo má byť
obsahom výberového konania.
Žiadali tiež spresniť, kto bude autorom či garantom kvality skúšobných testov, navrhovali PPZ. Nepochodili.
V článku 17, ktorý hovorí o zložení výberovej komisie, nebola
v ministerskom návrhu ani zmienka o účasti odborov. OZP preto
žiadal doplniť článok o účasť „zástupcu odborového orgánu, ktorý
má najviac členov z radov policajtov“. Pripomienke bolo vyhovené
pripojením odseku 3 v znení:
„Jedným z členov výberovej komisie je zástupca odborového orgánu“.
V článku 22 odborári požadovali, aby sa výberovému konaniu
museli podrobiť aj bývalí policajti,
ani v tomto prípade však neuspeli.
Napokon, OZP žiadal, aby bol
zo znenia nariadenia vypustený
celý článok 23, pretože je podľa
názoru odborárov ,,demotivujúci
pre kariérny rast aktívnych policajtov“. Túto zásadnú pripomienku
/ani v alternatívnej podobe/ zástupcovia ministerstva neprijali,
v schválenej podobe teda plný
text článku 23 znie: ,,Ak sa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie vyššej riadiacej funkcie, do výberového konania sa môže prihlásiť aj uchádzač, ktorý požiadal o
opätovné prijatie do služobného
pomeru v Policajnom zbore, pri-

lanské nariadenie veľmi nepokročilo, svoje plusy má ,,mladší brat“
tohto nariadenia zo 6. novembra
tohto roka. Na druhej strane ne-

li. Nenadarmo sa vraví, že odborová práca je „umením možného“.
Peter Ondera

Minister vnútra Roman Mikulec poďakoval policajtom

Dnes chcem povedať len jedno. Strávil som niekoľko hodín
na operačnom centre Krajského
riaditeľstva PZ BA. Videl som
profesionalitu, zodpovednosť a
chladné hlavy. Priamo tam a samozrejme, v teréne.
Policajtky a policajti, dnes ste
ukázali, že si nezaslúžite len
vďaku, ale aj uznanie a obdiv.
Ďakujem Vám, že ste sa nenechali vyprovokovať osobami,
ktoré chceli dnešný sviatok
zneužiť na vyvolanie konfliktov.

Ktoré mali potrebu do mikrofónov nadávať, burcovať, spochybňovať, obviňovať, konšpirovať, no zabudli na jedno. Ponúknuť riešenie.
Viem, že mnohí z Vás by
chceli, aby spomienka na 17.
november 89 nemala takúto pachuť, no ja mám na konci dňa aj
tak dobrý pocit. cítim hrdosť na
naše zložky a ešte raz Vám ďakujem!

/FB, 17. 11. 2020/

Aká je odchodovosť?

O ukončenie služobného pomeru ku koncu roka požiadalo
doteraz 962 policajtov. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast, na vlastnú žiadosť vtedy skončilo 620 príslušníkov Policajného
zboru. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol tlačový odbor
Ministerstva vnútra SR.
V služobnom pomere je v súčasnosti vyše 22 000 policajtov. Obsadenosť sa pohybuje na úrovni 93 percent. V súvislosti s otázkou o
záujme o prácu v Policajnom zbore rezort poukázal na pripravovanú
reformu. Priniesť má zefektívnenie práce polície.
/TASR, 28. 11. 2020/
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Nebezpečný manéver tvorcov ústavného zákona

Kde zmizol článok 17 z návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme?
Asi neexistuje v týchto týždňoch - medzi príslušníkmi PZ
a výsluhovými dôchodcami PZ - frekventovanejšia téma,
ako je návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, ktorý predložilo do legislatívneho procesu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky.

Policajtov osobitne zaujal článok 17, pretože v návrhu
chýbal, text z dôvodovej správy
k tomuto článku sa šíril sociálnymi
sieťami priam raketovou rýchlosťou. Tento článok návrhu totiž
vzbudil podozrenie, že je snahou
hýbať zákonom č. 328, prípadne
sa uvažuje o jeho úplnom zrušení
– napriek vyhláseniam viacerých
predstaviteľov vlády, že osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v zmysle zákona č. 328 sa nikto nebude
dotýkať.
Rozhodujúce ubezpečenie dostali policajti a vojaci už v samom
programovom vyhlásení novej
vlády, kde je pod titulkom GARANciA SOciÁlNeHO ZABeZPeČeNiA uvedené: „Vláda SR
bude garantovať rozsah, kvalitu, efektívnosť a dostupnosť
poskytovanej zdravotnej starostlivosti a špecifickej zdravotnej starostlivosti policajtom,
príslušníkom HaZZ a príslušníkom HZS a stabilizáciu existujúceho osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, profesionálnych vojakov a
príslušníkov ostatných ozbrojených a bezpečnostných zložiek tak, aby bol dlhodobo pevnou oporou, s cieľom posilniť
spoločenskú prestíž tohto povolania.“
Nemilé prekvapenie
chýbajúci článok 17 sa začal
šíriť sociálnymi sieťami a znie takto:
„Tento ústavný zákon sa
vzťahuje aj na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a na
organizáciu systému tohto zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených zborov,
bezpečnostných zborov alebo
záchranných zborov, a to vždy
v rozsahu, v akom po účinnosti

tohto ústavného zákona dôjde
k zúženiu alebo zrušeniu osobnej pôsobnosti alebo vecnej
pôsobnosti doterajších predpisov v oblasti výsluhového zabezpečenia, z ktorého sa poskytuje plnenie na účely výkonu základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v
starobe.“
Pochopiteľne, toto znenie
vzbudilo rozruch.
A predsa sa stalo?
Vedenie Odborového zväzu
polície v SR okamžite začalo skúmať, ,,čo je vo veci“, pretože pripomienkové konanie k tomuto návrhu ústavného zákona má byť
ukončené už 4. decembra 2020.
V závere 47. týždňa členovia vedenia
absolvovali
rokovania
s členmi vedenia ministerstva
vnútra a následne prostredníctvom intranetovej siete vyzvalo
všetkých členov OZP (aj nečlenov) k zaslaniu svojich pripomienok k spomínanému návrhu. /Vyhlásenie OZP v SR publikujeme
v plnom znení na inom mieste./
Pohotové reakcie, ale...
Paradoxne - ako to potvrdzuje
vo svojom statuse na FB aj sám
minister práce a sociálnych vecí
Milan Krajniak - článok 17 z návrhu zákona akosi zmizol. Jednoducho neexistuje ani v aktuálnom
znení návrhu ústavného zákona
na oficiálnom legislatívnom portáli
vlády SR SlOV-leX, je tu článok
16 aj 18, ale číslo 17 medzi nimi
nie je a vysvetlenie žiadne.
Aktivity okolo neexistujúceho
návrhu vzápätí nadobudli rýchly
spád... Traja ministri tejto vlády:
minister vnútra Roman Mikulec,
minister práce a sociálnych vecí
Milan Krajniak i minister obrany
Jaroslav Naď na šírené protesty
policajtov a vojakov pohotovo
reagovali statusmi na Facebooku.

Je na škodu veci, že tieto vyhlásenia hláv rezortov neboli viac odprezentované aj cez oficiálne tlačové agentúry.
Situáciu komentoval vo svojom
statuse minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak pod titulkom:
UBeZPeČeNie VOJAKOM A
POlicAJTOM

„Navrhovaný ústavný zákon o
dôchodkovom systéme žiadnym
spôsobom nemení systém výsluhových dôchodkov príslušníkov
ozbrojených síl a policajného zboru. Tieto schémy zostanú zachované tak, ako fungujú doteraz.
Návrh ústavného zákona je v
medzirezortnom pripomienkovom
konaní a našou chybou z textu vypadol paragraf 17, ktorý má garantovať výnimku pre vojakov a
policajtov. Ide o technickú chybu v dôvodovej správe sa spomínaný paragraf 17 nachádza aj so
zdôvodnením, že výsluhové systémy pre vojakov a policajtov zostávajú nedotknuté.
Ospravedlňujem sa vojakom a
policajtom, ako aj ministrom obrany a vnútra za túto technickú chyVyjadrenie ministra obrany
J. Naďa

VŠETKÝM VOJAKOM!

„Vďaka, Milan, vážim si to.
A všetkých vojakov prosím,
aby sa nenechali manipulovať neprajníkmi. Dôchodkový systém vojakov a policajtov
sa za pôsobenia tejto vlády
meniť nebude. Presne tak, ako
je uvedené v programovom vyhlásení vlády.“

Vyjadrenie ministra vnútra Romana Mikulca na FB

ŽIADNU PANIKU, PROSÍM

„Na ministerstve sme zachytili
obavy ohľadom návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR, ktorý je predmetom
medzirezortného pripomienkového konania. V tomto návrhu je

spomenutý aj zákon o sociálnom
zabezpečení policajtov a vojakov č. 328/2002 Z. z.. Pokiaľ ide
o sociálne zabezpečenie policajtov, vojakov a záchranárov,
chceme pripomenúť, že v Programovom vyhlásení vlády na
obdobie rokov 2020 až 2024 sa
vláda zaviazala garantovať stabilizáciu existujúceho osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, profesionálnych vojakov a príslušníkov
ostatných ozbrojených a bezpečnostných zložiek a záchranných zborov.
Ministerstvo vnútra SR bude v
rámci medzirezortného pripo-

mienkového konania požadovať
zmenu navrhovaného ustanovenia ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme tak,
aby nemohlo dôjsť k spochybňovaniu osobitného systému výsluhového zabezpečenia príslušníkov týchto zložiek.
Ministerstvo vnútra bude na
základe uvedeného záväzku z
programového vyhlásenia vlády
uskutočňovať aj ďalšie kroky
smerujúce k stabilizácii osobitného systému sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených zborov,
bezpečnostných zborov a záchranných zborov.“

bu. Dávam verejný prísľub, že budem spolu s ministerstvom obrany a vnútra spolupracovať na takej formulácii spomínaného paragrafu 17, aby ste mali 100 percentnú istotu, že na vaše výsluhové nároky navrhovaný ústavný
zákon nebude mať žiaden vplyv.
Prácu príslušníkov ozbrojených síl a policajného zboru si
veľmi vážim, preto ma toto nedorozumenie veľmi mrzí a ešte raz
sa za technickú chybu pri zaslaní
návrhu ústavného zákona do medzirezortného pripomienkového
konania ospravedlňujem.“
Nuž, v skutočnosti bola reč
o článku, nie o paragrafe, ale to je
detail. Problém je v inom. V aktuálne
zverejňovanom
návrhu
ústavného zákona sa „zachovala“
tá časť dôvodovej správy, ktorá
komentuje dnes už ,,stratený“ článok 17, správa však veľmi nekorešponduje s citovaným facebookovým vyjadrením ministra Krajniaka. Časť dôvodovej správy tiež
zverejňujeme v plnom publikovanom znení:
„Vzhľadom na to, že jedným
zo základných pravidiel pre zákonnú úpravu organizácie a výkonu základného práva na primerané hmotné zabezpečenie
v starobe je aj univerzálnosť
starobného
dôchodkového
systému a zákaz vytvárania
„podsystémov“ napríklad na
základe kritéria druhu vykonávanej činnosti alebo druhu pracovnoprávneho vzťahu, je nevyhnutné vyjadriť vzťah tohto
návrhu ústavného zákona (a teda aj zásady univerzálnosti)
k dnes existujúcemu sociálnemu zabezpečeniu organizovanému a vykonávanému podľa
zákona č. 328/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov v rozsahu, v akom sa ním realizuje zá-

kladné právo na primerané
hmotné zabezpečenie v starobe.
Predkladateľ navrhuje tento
konflikt riešiť v prospech existujúceho systému výsluhového
zabezpečenia podľa citovaného zákona v rozsahu, v akom
ku dňu účinnosti návrhu ústavného zákona bude upravený
a vylúčiť tento druh sociálneho
zabezpečenia z pôsobnosti návrhu ústavného zákona.
Pravidlo ďalšej koexistencie
univerzálneho dôchodkového
systému a systému výsluhového zabezpečenia je následne
ustanovené tak, aby rešpektovanie osobitnej úpravy výkonu
základného práva na primerané
hmotné zabezpečenie v starobe, ak je realizované v systéme
dnešného výsluhového zabezpečenia podľa zákona č.
328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov zostalo zachované dovtedy, dokedy nebude
bez náhrady zrušené alebo dokedy bude v čo aj zúženej podobe existovať. Inak povedané,
ak bude vecná pôsobnosť citovaného zákona zúžená, tak
v rozsahu zúženia sa na dotknutú skupinu osôb dnes
účastných na systéme výsluhového zabezpečenia bude
vzťahovať všeobecná úprava
starobného
dôchodkového
systému. To isté platí aj pre prípad zúženia vecnej pôsobnosti,
resp. pre prípad zrušenia tohto
osobitného systému bez náhrady.“
Dostatočne jasne povedané?
Nečudo, že citovaná časť dôvodovej správy vyvoláva ďalšiu
pozornosť, lebo jej znenie potvrdzuje kľúčový zámer ,,pôvodného“ a neskôr „strateného“ člán(Pokračovanie na strane 4)

Vyhlásenie vedenia OZP v SR k návrhu ústavného zákona

Vážené kolegyne, kolegovia,
z dôvodu veľkej nevôle, ktorá
pochopiteľne vznikla v súvislosti
s predloženým návrhom ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme (návrh),
Vám zasielame nasledovné
stanovisko.
Predložený návrh je v súčasnosti v medzirezortnom
pripomienkovom konaní (MPK),
ktoré trvá do 04. 12. 2020.
Keďže predkladaný návrh
v čl. 17 je v príkrom rozpore
s Programovým vyhlásením vlády (PVV) na obdobie rokov
2020-2024, ako aj s doterajšími
deklarovanými uisteniami vrcholných predstaviteľov MV SR
o garancii stabilizácie existujúceho osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, profesionálnych vojakov a
príslušníkov ostatných ozbrojených a bezpečnostných zložiek
(osobitný systém), predseda
OZP v SR absolvoval v dňoch
19. a 20. novembra 2020 stretnutia s vedením MV SR.

Výsledkom stretnutia je stanovisko, že vedenie MV SR
a OZP v SR odmietajú predložený návrh v čl. 17 a tento budú
obe strany žiadať zmeniť. Uvedené bude deklarované aj
v MPK a to potvrdením nutnosti garancie zachovania
existujúceho
osobitného
systému, ako fungujúceho,
stabilného, nespochybniteľného
systému sociálneho zabezpečenia, čo vychádza aj z PVV.
Zároveň vedenie OZP v SR
vyzýva všetkých členov OZP (aj
nečlenov) k zaslaniu svojich pripomienok (akýmkoľvek spôsobom do 26. 11. 2020) k spomínanému návrhu vedeniu OZP,
aby sme takto spoločne vytvorili
v MPK kvalitný pripomienkový
materiál, ktorým jednoznačne
a nespochybniteľne budeme deklarovať nutnosť garancie zachovania existujúceho osobitného systému, zakotveného v
ústavnom zákone o starobnom
dôchodkovom systéme.
Vedenie OZP v SR
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Kontroly takmer bez nedostatkov, stav kriminálky v Trnave stále katastrofálny

Odborárski inšpektori BOZP zisťovali, ako sú pred kovidom chránení zamestnanci klientskych centier

Ako sme už informovali v októbrovom vydaní, naši inšpektori BOZP Roman Laco a Zuzana Zedková absolvovali
v priebehu uplynulého mesiaca sériu inšpekčných kontrol takmer po celom Slovensku. O priblíženie cieľov návštev a ich výsledkov sme požiadali podpredsedu OZP Romana Laca.
l Pán podpredseda, v centrále OZP ste v poslednom mesiaci častejšie chýbali, kto vás
hľadal, dozvedel sa, že ste práve na kontrole BOZP v niektorom kraji. Ciele?

som sa dozvedel, že už bol vydaný pokyn aj na to, aby všetky
vstupné priestory v klientskych
centrách boli vybavené na úrovni
21. storočia bezkontaktnými dávkovačmi dezinfekčných prostriedkov, aby sme už nevideli také maličké kontaktné dávkovače na

v potrebnom rozsahu vybavení
osobnými ochrannými prostriedkami a či sú aj ich pracoviská
upravené tak, aby poskytli ľuďom
zvýšenú ochranu pred nákazou.
Keď to zhutním, môžem konštatovať, že zamestnávateľ si v tomto
smere splnil svoje povinnosti, zamestnanci mali dostatok ochranných prostriedkov, klienti mali
k dispozícii dezinfekčné prostriedky a cez centrá podpory boli dopĺňané aj sklenené alebo plexisklové zábrany na prepážkach
pracovísk - niekde doslova až pár
dní pred našou návštevou, hoci
sa tak nedialo kvôli nám... Vieme

Bezútešný dvor kriminálky

R. Laco
covid 19 rovnako ohrozuje aj
našich policajtov a zamestnancov, osobitne tých, ktorí prichádzajú do styku s veľkým počtom
občanov. Preto sme sa rozhodli
skontrolovať, ako zamestnávateľ
chráni svojich zamestnancov
pred rizikom nákazy, či zamestnávateľ dodržiava nariadenia zo
strany hlavného hygienika SR
i našej rezortnej vedúcej hygieničky. Zákonite sme sústredili pozornosť na pracoviská klientskych
centier v krajských sídlach a vybratých okresných mestách, konkrétne na oddeleniach dokladov
a na evidencii motorových vozidiel. Pôvodne sme mali plánované návštevy všetkých ôsmich
krajských riaditeľstiev PZ, ale po
vydaní zákazu vychádzania sme
nestihli absolvovať už pripravené,
odkomunikované návštevy v krajoch Košice a Prešov, takže sme
stihli preveriť situáciu na vybratých pracoviskách v šiestich krajoch.
l Na čo ste sa pri kontrolách
zamerali?
Preverovali sme, či boli prijaté
potrebné opatrenia v celej riadiacej reťazi a či sa aj dôsledne realizujú, či sú teda naši pracovníci

(Pokračovanie zo strany 3)

zrieť aj v budove kriminálnej
polície v Trnave, ktorá je už
dlho terčom kritiky pre katastrofálny stav objektu, ktorý je
pamiatkovo chránený, mohol
by byť dokonca exkluzívny, lebo taký bol pri svojom postavení, je lokalizovaný na frekventovanom mieste historickej časti
mesta a tunajšie pracoviská
navštevuje množstvo stránok...
Kontrola BOZP tu bola vykonaná už v závere roku 2017,
v októbrovom vydaní sme publikovali zopár ,,čerstvých“ fotografií...
Oproti našej návšteve v závere
roka 2017 sme skonštatovali, že
niektoré nedostatky sa podarilo
odstrániť, z väčšej časti sa napr.
vyčistili podzemné priestory, ale
nič to nezmenilo na konštatovaní,
že celý areál je v katastrofálnom
stave, budova naliehavo potrebuje celkovú rekonštrukciu a opravu. Je naozaj odsúdeniahodné,
že naši zamestnanci musia pracovať v takých otrasných podmienkach, nehovoriac o tom, ako
toto prostredie vplýva na návštev-

Do očí bijú aj stavebné nedorobky, ktoré by nemuseli...

Úpravy plexizábran zvýšili ochranu príslušníčiek pri fotografovaní
klientov bez rúška
o tom, že minister na svojej porade kládol dôraz na ochranu zamestnancov a vydal v tomto smere pokyny, ktoré sa aj splnili. Keď
som bol prerokovať protokoly
z kontroly v Trnave, od riaditeľa
centra podpory Bystríka Stanka

šnúrke, aké predstavila redakcia
POlíciA v októbrovom vydaní.
l Zvýšenú pozornosť ste
v klientskych centrách venovali
pracoviskám, kde sa zhotovujú
podobizne občanov, tam si totiž
občania musia zložiť rúško,

Nebezpečný manéver tvorcov ústavného zákona

ku 17, svojou protichodnosťou
vzbudzuje vážnu obavu, že konečným, hoci ,,oficiálne“ popieraným cieľom legislatívcov je likvidácia osobitného systému sociálneho zabezpečenia príslušníkov
PZ. celkom vážne: zverejnená citácia nie je úlet nejakého anonymného autora zo sociálnej siete, ale citácia z dôvodovej správy
predkladateľa návrhu ústavného
zákona. A tam už naozaj končia
všetky žarty. Nie je azda potrebné

čím sa zvyšuje riziko šírenia infekcie v relatívne uzatvorenom
priestore...
Áno, budeme ešte cestou sekcie ekonomiky ministerstva požadovať, aby sa ochrana zamestnancov na všetkých pracoviskách
zdokonalila montážou dodatoč-

vysvetľovať, čo by takýto legislatívny krok znamenal v praxi pre
aktuálnu výkonnosť a funkcieschopnosť Policajného zboru.
Ktorý ľahkovážny nevedomec
svojim konaním a takýmto návrhom riskuje húfny odchod policajtov a ohrozenie vnútornej bezpečnosti štátu? Spoločenský záujem, potreba upevňovania vnútornej bezpečnosti štátu, ako aj
zvyšovanie atraktivity a spoločenskej prestíže policajného povolania predsa velia vyvinúť úsilie

k stabilizácii a udržaniu tohto osobitného systému!
Ostáva len veriť, že po včasnom odhalení tohto nebezpečného legislatívneho manévru v medzirezortnom
pripomienkovom
konaní dôjde k náprave a k zosúladeniu návrhu znenia ústavného
zákona s programovým vyhlásením vlády. V čase, keď budete čítať tieto riadky, môže už byť všeličo inak.
Peter Ondera

Tu bolo asi umývadlo. Vkusné, že?
ných zábran, takže medzi zamestnancom a klientom by bola
zábrana, v ktorej je naozaj len
okienko pre objektív fotoaparátu.
chcel by som aj takto oficiálne vyzdvihnúť iniciatívu našej základnej organizácie OZP v Komárne,
ktorá dala vyrobiť a namontovať
ochranné plexizábrany pre pracovníčky klientskeho centa v Komárne z vlastných finančných
prostriedkov, za čo im patrí naše
uznanie a vďaka.
l Spoločne sme sa boli po-

níkov, je to naozaj na hanbu. Hovoríme o dlhoročnom probléme.
chápeme, že rekonštrukcia nie je
lacná záležitosť, ale osud kriminálky v Trnave nebudeme púšťať
zo zreteľa, v niekoľkých prípadoch sa nám takto podarilo rozlámať ľady a pracoviská sa dočkali
opravy. Tak veríme, že prispejeme k náprave aj v Trnave a objekt
bude v 21. storočí znova dôstojným sídlom štátnej správy.
Zhováral sa Peter Ondera
Snímky autor
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Koniec stravných lístkov?
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Gastrolístky po novom. Vláda odklepla zmeny

Zamestnanci si od marca budúceho roka budú môcť vybrať, či chcú gastrolístky, alebo hotovosť. Nové pravidlá
sa nebudú týkať ľudí, ktorí sa stravujú vo firemnej či v zazmluvnenej jedálni. Hovorí o tom novela Zákonníka práce
z dielne rezortu práce, ktorú 4. 11. odklepla vláda.

Po novom bude musieť firma
dať svojim ľuďom na výber. Budú
sa môcť rozhodnúť medzi peniazmi v hotovosti alebo na účet,
stravnými lístkami či gastrokartou. A tiež aj donáškou jedla priamo do firmy. Výnimka z možnosti
výberu bude platiť len pre podniky, čo majú vlastné jedálne. A tiež
také, čo už teraz ponúkajú na
stravu finančný príspevok na stravovanie. Firma si má po novom
tiež sama určiť, ako často môže
zamestnanec svoj výber meniť.
Ministerstvo práce navrhlo len
minimálnu dobu platnosti výberu – a to jeden rok. Zamestnávatelia dostali aj viac právomoci.
„Podrobnosti výberu a realizácie

povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo
poskytovať finančný príspevok na
stravovanie na základe výberu
môže zamestnávateľ ustanoviť vo
vnútornom predpise,“ vysvetľuje
rezort práce v novele.
Každý si hudie svoje
Asociácii zamestnávateľských
zväzov a združení (AZZZ), ktorá
zastrešuje aj asociáciu vydavateľov stravných lístkov, sa zmeny pri
stravovaní nepozdávajú. „Pridanie finančného príspevku do systému stravného prináša zbytočné
zvýšenie administratívnej záťaže,“ tvrdí hovorkyňa AZZZ Miriam
Filová. Dodala, že výber zamestnancov v jednej a tej istej firme

Najnovšie Nariadenie MV SR
o zásadách kariérneho postupu
v Policajnom zbore č. 146 v čiastke Vestníka MV SR 112, vstúpilo
do života len celkom nedávno, 6.
novembra 2020, postupne sa dostáva do povedomia. /píšeme
o ňom na inom mieste – pozn.

red./ Boli sme zvedaví na prvé
reakcie ľudí z praxe, obrátili sme
sa s otázkou „Čo hovoríte na nové
nariadenie?“ na skúsených odborových funkcionárov, v služobných funkciách na rôznej úrovni,
u ktorých sme predpokladali, že
dôležitý interný predpis ani v pr-

môže byť taký široký, že výsledkom bude len ďalšia byrokracia.
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), naopak, tvrdí, že
možnosť výberu je cesta k zníženiu byrokracie. „Zamestnávatelia
podporujú kroky vlády smerujúce
k odstraňovaniu administratívnej
a byrokratickej záťaže v podnikaní,“ píšu zamestnávateľské organizácie v spoločnom vyhlásení.
Vládu zároveň vyzvali, aby bol výber možný na základe rozhodnutia odborárov v jednotlivých firmách alebo po dohode väčšiny
zamestnancov.
Ku kritike sa pridávajú aj odborári. „Povedie to k zníženiu stravovacích návykov zamestnancov a
súčasne aj k ohrozeniu zamestnanosti v stravovacích zariadeniach zamestnávateľa,“ uvádza
hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Martina Nemethová. Firmy podľa nej nebudú
motivované vytvárať podmienky

na stravovanie ľudí na pracoviskách. S tým však nesúhlasia Moderné odbory.
„Možnosť voľby v podobe čerpania finančného príspevku oslobodeného od dane považujeme za
pozitívny krok vo vzťahu k zamestnancom,“ tvrdí ich šéf Peter Mrázik. Podľa jeho slov to však nerieši
situáciu nedostatočne kvalitnej
stravy vo výrobných závodoch.
Tam zamestnanec nemá možnosť
voľby, keďže zmena sa bude týkať
len firiem bez vlastnej jedálne.
Za všetkým sú peniaze
„Zamestnanci, zamestnávatelia a predovšetkým stravovacie
zariadenia sa zo zákona povinne
skladajú na niekoľkodesaťmiliónové zisky emitentov stravných
poukážok, garantované súčasným Zákonníkom práce,“ tvrdí
RÚZ vo svojom vyhlásení. Podľa
nich sú obeťami predovšetkým
reštaurácie a iné stravovacie zariadenia, ktoré emitenti dotlačili

k plateniu provízie vyššej ako päť
percent. Asociácia moderných
benefitov (AMOBe) s tým však
nesúhlasí.
„Diskusia o príspevku na stravovanie sa obmedzila iba na diskusiu o províziách, pričom príspevok na stravovanie je predovšetkým zamestnanecký a sociálny benefit,“ tvrdí prezident AMOBe Štefan Petrík. Podľa jeho slov
sú poplatky na strane zamestnávateľa a odkup dokopy na úrovni
štyroch percent. Úroveň poplatkov nie je nijakým spôsobom nadštandardná ani v porovnaní s inými sektormi služieb, dodal. Štát by
mal podľa jeho slov sledovať zachovanie benefitu pre zamestnancov.
Novinky v Zákonníku práce
musia ešte prejsť parlamentom a
podpísať ich musí ešte aj prezidentka Zuzana Čaputová.
/Pravda, 4. 11. 2020,
krátené –red-/

vých dňoch účinnosti neodignorovali a zároveň ich poznáme ako
ľudí, ktorí vždy majú svoj názor
a netaja sa ním v diskusiách na
zasadaniach rady predsedov alebo na stránkach nášho mesačníka.
Dojmy z improvizovanej ankety? Nuž, naša predtucha sa naplnila, súdiac podľa viacerých
reakcií oslovených, medzi ľuďmi
v teréne naozaj panuje ,,blbá nálada“. Potlesk nebolo počuť
a väčšina ľudí odpovedala radšej
anonymne. Viacero opýtaných
reagovalo skepticky asi v tom duchu, že nariadenie zásadne nič
nemení, lebo aj tak si nadriadený
zostaví komisiu podľa svojho, hoci je dobré, že konečne tu majú
slovo aj odborári. Pomer hlasov
nepustí, tak či tak nadriadený roz-

hodne, ako mu to bude vyhovovať...
Hlavné výhrady: nariadenia vo
všeobecnosti - číslo 146/2020 nevynímajúc - sú z roka na rok komplikovanejšie, zložitejšie, aj skúseným funkcionárom robí už problém orientovať sa v nich. Viaceré
ustanovenia podľa ich názoru stále umožňujú rôzny výklad, aj preto
už muselo ministerstvo k nariadeniu po pár dňoch vydať usmernenie, ,,ale ani z toho človek nie je
múdry“... V nariadení je delenie
funkcií na vyššie a nižšie podľa
výšky príplatku, inde sa zasa používa delenie podľa čísla funkcie,
vzniká z toho zmätok.
Ďalší opýtaný vyslovil nespokojnosť s tým, že viaceré pracoviská v rámci PPZ by mali dostať
výnimku z nariadenia, aby si svo-

je personálne veci mohli riešiť sami, ale so žiadosťami nepochodili.
Prakticky unisono sme si vypočuli nespokojnosť s tým, že nariadenie otvára možnosti pre policajtov, ktorí odišli zo zboru a teraz sa
môžu jednoducho vrátiť a dokonca sa uchádzať o funkciu ešte
o stupeň vyššiu, ako mali pôvodne. Na aktívnych skúsených policajtov to pôsobí demotivujúco,
keď slúžia dvadsať rokov, nadriadený ich však obíde a do vysokej
funkcie sa dostane človek, ktorý
bol trebárs desať rokov mimo
zboru...
Tých otázok sme si vlastne vypočuli veľa, mnohé ani priamo nesúviseli s kariérnym postupom,
ale s celkovou situáciou v zbore,
a to už je na širšiu diskusiu...
Peter Ondera

Predovšetkým chcem touto
cestou vyzdvihnúť aktivitu vedenia OZP v súvislosti s N MV SR č.
146/2020 o zásadách kariérneho
postupu v Policajnom zbore, kedy
ste v rámci pripomienkového konania extrémne rýchlo a kvalitne
zareagovali na potrebu zmeny
ustanovení predmetného nariadenia.
Dovoľte mi však vyjadriť aj jednu obavu vyplývajúcu konkrétne
z čl. 21 ods. 7— N MV SR č.
146/2020.
č.
SR
MV
Nariadením
146/2020 nedošlo k úprave čl. 8
ods. 7 nariadenia MV SR č.
83/2020 o rozsahu pôsobnosti
nadriadených vo veciach služobného pomeru v štátnej službe príslušníkov PZ.
Pre uvedené sa domnievam,
že v praxi môže dochádzať k situáciám, kedy sa novoprijatý čl.
21 ods. 7 N MV SR č. 146/2020

bude uplatňovať iba v prípade súhlasu príslušného nadriadeného,
respektíve po súhlase najbližšieho spoločného nadriadeného.

deniu policajta, čo by pri oznámení maximálnej lehoty 6 mesiacov
mohlo viesť k výberu iného policajta, ktorého je príslušný nadriadený ochotný previesť skôr.
Paradoxne tak napriek skvelému úmyslu dostal príslušný nadriadený doplnením čl. 21 ods. 7
N MV SR č. 146/2020 (okrem
možnosti nesúhlasu) ďalšiu možnosť obštrukcie v podobe (niekedy) bezdôvodného „držania“ policajta po dobu 6 mesiacov.
Samozrejme plne chápem potrebu príslušného nadriadeného
zabezpečiť si náhradu za vybratého policajta. Preto sa domnievam,
že by bolo na mieste, ak by čl. 8
ods. 7 nariadenia MV SR č.
83/2020 (personálna pôsobnosť)
reflektoval na novoprijatý čl. 21
ods. 7 N MV SR č. 146/2020.

Nepáči sa viac vecí, najmä prístup ,,navrátilcov do PZ“ k vysokým funkciám
Ohlasy na nové nariadenie o kariérnom postupe sú veľmi rozporuplné

Muži pílili dopravnú značku, policajti sa dôvodu počudovali

Zasiahnuť musel muž s vysávačom...

Neobvyklý prípad riešili pardubickí policajti na Kunětickej ulici,
kde spozorovali dvoch mužov, ako sa ručnou pílkou pokúšajú odpíliť
stĺpik nízkej dopravnej značky. Keď sa policajti mužov pýtali, prečo
poškodzujú dopravné značenie, dozvedeli sa od nich, že strčili do
stĺpika tisíckorunu a teraz ju nevedia dostať von... Zjavne podpití
chlapi nevedeli vysvetliť, prečo tam vlastne tisíckorunu pchali. Ako ju
však dostať von? Napokon pomohol prizerajúci sa muž, ktorý priniesol priemyselný vysávač a tisíckorunu zo stĺpika ,,vycucol“. Muži boli
radi, ale policajti ich upozornili, že zničenie stĺpika dopravného značenia a poškodenie dopravnej značky nebude lacné, počkáme na
správne konanie...

Chceš tisícku? Tak si ju vyber!

Tým by sa azda mohol prípad poškodenej značky odložiť do policajnej skrine. Aké však bolo prekvapenie policajtov, keď na druhý
deň dostali vysielačkou hlásenie, že na Kunětickej ulici nejaký chlap
píli dopravnú značku... Déjà vu? Na mieste sa presvedčili, že opitý
muž zo včerajška naozaj pokračuje v pílení tej istej dopravnej značky! Vôbec si totiž po opici nepamätal, že tú tisíckorunu im včera vytiahli vysávačom. No, čo už...
/podľa idnes.cz, 21. 10. 2020/

V bludisku nariadení...

Usudzujem tak z toho, že čl. 21
ods. 7 N MV SR č. 146/2020 hovorí len o prevedení/preložení do
6 mesiacov, no nešpecifikuje za
akých okolností.
inými slovami, príslušní nadriadení si môžu vykladať a aplikovať čl. 21 ods. 7 N MV SR č.
146/2020 aj tak, že policajta, ktorý
bol vybratý, prevedú do 6 mesiacov, iba ak s tým sami súhlasia.
V praxi to môže viesť aj k takým absurdným situáciám, kedy
si nadriadení s personálnou právomocou pred rozhodnutím o výbere radšej zatelefonujú, do koľkých mesiacov by došlo k preve-

Poverený príslušník
/identita pisateľa v redakcii/
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Veľa kriku pre nič?

Podľa wikipédie je etika filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá
ľudským správaním, skúma morálku alebo morálne relevantné
konanie a jeho normy. Slovo etika
pochádza z gréckeho ethos, čo v
preklade znamená zvyk, názor,
charakter, spôsob myslenia. etika
je disciplínou praktickej filozofie.
etika je teoretické štúdium hodnôt
a princípov, ktoré usmerňujú ľudské konanie v situáciách, keď je
možný výber. etika sa člení podľa
toho, čím (akým prostredím) sa
zaoberá, napríklad medicínska
etika, etika v obchode, ekonomická etika. etika vyčleňuje etický
kódex. Je to súhrn pravidiel sprá-

vania sa v danej spoločnosti. Sú
to vlastne základné pravidlá slušného správania a keďže tie sú v
každej profesii iné, mení sa podľa
profesie aj etický kódex. Zjednodušene by sme mohli etiku charakterizovať ako vedu o morálke.
Tento „teoretický“ úvod bol potrebný, ak sa chceme baviť o etickom kódexe príslušníka Policajného zboru, ktorý bol novelizovaný Nariadením MV SR č. 148 z 9.
novembra tohto roku. Po jeho
zverejnení sa najmä na sociálnych sieťach zdvihla vlna kritiky,
nariadením je vraj hrubým spôsobom porušené právo policajta na
slobodu prejavu a tento motív sa
omieľal v mnohých príspevkoch
dokonca aj medzi odborármi.
Nuž, mám pocit, že kritici /predpo-

kladám, že najmä mladší policajti/
teraz šliapli vedľa, lebo asi nezaregistrovali, že „nový“ etický kódex podľa nariadenia č. 148 z 9.
novembra 2020 je len novelizáciou pôvodného etického kódexu
príslušníka PZ, ktorý rezort vydal
v roku 2002, teda pred osemnástimi /!/ rokmi.
Kto mal v ruke samo nariadenie z vestníka, tak vidí, že bol novelizovaný len čl. 3 kódexu, do
ktorého sa po slove „verejnosti,“
pridal text „...ako aj pri publikovaní na internetových fórach, Facebooku, Twitteri, instagrame a
iných sociálnych médiách“, kde
má policajt vystupovať nestranne
a zdržanlivo tak, aby nevyvolal
pochybnosť o svojej nestrannosti.
Teda: nič, čo by tu policajtom

Na Filipínach, v provincii Severný Samar zasahovala polícia
proti účastníkom kohútích zápa-

sov, ktoré sú v rámci boja proti kovidu teraz zakázané. Na zasahujúceho policajta zaútočil bojový
kohút, ktorý ho pripevnenou britvou zasiahol do stehennej tepny.
Policajt vykrvácal skôr, ako mu
zdravotníci stihli pomôcť.
Veliteľ polície v provincii povedal, že policajt mal neuveriteľnú
smolu. „Je to prvýkrát za 25 rokov, čo slúžim, keď sme prišli
o človeka kvôli ostrohe kohúta,“
uviedol policajný náčelník. V súvislosti s prípadom polícia zatkla
troch ľudí a zabavila sedem kohútov.
Kohútie zápasy sa na Filipínach tešia veľkej obľube. Drsné
zápasy priťahujú množstvo stávkujúcich divákov.
/podľa idnes.cz/

Neuveriteľná tragédia, kohút zabil policajta

Majiteľ chcel dať otestovať svojho oslíka

SeNicA - Na odberné miesto
v Senici priviedol muž somára
so snahou, aby zdravotníci otestovali aj jeho. Prečo to urobil? Zakladateľ Záhoráckeho divadla ivan
Fodor vysvetlil, že sa rozhodol protestovať proti celoplošnému testovaniu formou recesie.
„My sme prišli na odberné miesto s naším somárikom, lebo sme
chceli spraviť recesistickú akciu. chceli sme ho otestovať, lebo je
súčasťou jedného z predstavení divadla a chceme mať istotu, že nie
je nakazený,” uviedol Fodor.
Ako doplnil, podľa neho sa zdravotnícka téma spolitizovala. „Táto
téma sa zneužíva. Pristúpili sme k tomu, aby sa o to niekto zaujímal,
čím väčšiu publicitu spôsobíme, tým viac ľudí sa o to bude zaujímať,” doplnil zakladateľ Záhoráckeho divadla.
Protestujúceho umelca chcela predviesť Mestská polícia v Senici
na výsluch, nakoniec od toho upustila. Krajské riaditeľstvo PZ
v Trnave na svojej stránke hodnotilo situáciu ako úsmevnú.

/FBPOLÍCIA, 8. 11. 2020/

už 18 rokov nebolo známe. Navyše, sám pojem „nestranne“ je aj
v zákone č. 73/1998, kde medzi
základnými právami a povinnosťami policajta pod § 48 nájdete aj
písmeno „i“, kde je uložená povinnosť „vykonávať štátnu službu
nestranne“. Písmeno g) zasa zakotvuje povinnosť ,,v štátnej službe i mimo štátnej služby zdržať sa
konania, ktoré by mohlo narušiť
vážnosť PZ alebo ohroziť dôveru
v tento zbor.“ Tieto zákonné ustanovenia platia roky a nikomu nedvíhajú tlak, považujú sa v profesii policajta za normálne, prirodzené, etické...
Takže: načo ten rozruch? Nikde nie je napísané, že policajt nemôže mať svoj názor a že ho nemôže vyjadriť, je to základné právo každého občana SR, zakotve-
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né v ústave. Koniec koncov, aj policajti na Slovensku majú už pekných pár desaťročí volebné právo...Racionálne uvažujúci a slušne vychovaný človek vie, že by sa
mal správať ako človek aj na sociálnych sieťach, nie sa pod rúškom anonymity meniť, s prepáčením, na hovädo plné nenávisti,
schopné zakopať pod zem každého, kto má iný názor, ako je ten jeho najsprávnejší...
etika, morálka nie je merateľná
fyzikálna veličina. Ako taká je
v rôznych historických obdobiach
neraz protichodná a verchuškou
ľahko zneužiteľná – aj v dnešných
časoch. Proti tomu je slovo slabé.
Ale nehľadajme bubáka zbytočne
a za každú cenu aj tam, kde jednoducho nie je.
Peter Ondera

Priehrštie humoru

Chytráčik...
Svokra varí guľáš, malý kocúrik sa obšmieta okolo jej nôh
a žobre o kúsok mäsa. Zlostne ho odkopne. Vzápätí si už zať
sadá k stolu a teší sa na dobrý obed. Svokra mu naloží plný
tanier a kocúrik opäť skúša šťastie. „Daj si, miláčik,“ povie zať
a hodí mu kus mäsa pod stôl. Kocúrik ho zožerie a v tej chvíli
ho natiahne, nedýcha. „Ty sviňa, ty si ma chcela otráviť!“ vykríkne zať pri pohľade na nehybného kocúrika a svokre takú
pribalí, že preletí cez celú kuchyňu. Kocúrik otvorí jedno očko
a pomyslí si: A máš to, ty mrcha lakomá!“

Amen
K farárovi príde desať rozhádaných žien, vrieskajú na seba, nadávajú si, do vlasov si skáču... Farár ich má rozsúdiť,
ktorá z nich má pravdu. Keď už dôstojný otec nevládze ďalej
počúvať ten hurhaj, skríkne: „Kľud! Nech prehovorí najstaršia!“
...a ostalo ticho.

Služobná kynológia a hipológia slovenskej polície dostala novú výbavu

Pracoviská odboru služobnej kynológie a hipológie Prezídia PZ na celom Slovensku majú vynovenú výbavu potrebnú
pri preprave služobných psov
či koní.
celkovo 21 štvorboxových vozíkov pre služobné psy a dva vozíky na prepravu služobných koní
dnes v priestoroch Strednej školy
PZ v Bratislave na Vápencovej
ulici policajtom odovzdal štátny
tajomník Ján lazar.
Prívesné vozíky pre potreby
služobnej kynológie a hipológie
začalo ministerstvo vnútra obstarávať v auguste 2019. „cenu sa
nám podarilo znížiť o takmer tretinu. Z pôvodných vyše 141-tisíc
eur, čo bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená na základe prieskumu trhu, sme získali
dodávateľa, ktorý bol naše požiadavky schopný splniť za 105 500
eur bez DPH,“ uviedol štátny tajomník MV SR Ján lazar.
Kontrakt MV SR podpísalo
s poľskou spoločnosťou MeTBOX KURPAS SPÓŁKA JAWNA.
Prívesný vozík pre potreby služobnej kynológie v počte 21 kusov tak ministerstvo vnútra kúpilo
za 4300 eur bez DPH za kus, dva
prívesy pre prepravu koní za
7600 eur bez DPH za kus.

Vozíky pre služobné psy dostanú odbory služobnej kynológie
patriace pod krajské policajné riaditeľstvá a tiež výcvikové strediská v Bratislave a v Malých levároch. Vozíky na prepravu koní budú pridelené oddeleniam jazdnej
polície v Bratislave a v Košiciach.
„Podarilo sa nám za veľmi dob-

kôň mohol byť do vozíka pohodlne umiestnený a rovnako pohodlne z neho vystúpiť. Vnútri majú
komfort, aby ležali či stáli v pohodlí, je tam osvetlenie, psíky majú elektrický ventilátor s nastaviteľným termostatom. chceli sme
všetko tak, aby naše služobné
zvieratá zažívali pri preprave mi-

rú cenu obstarať pre služobné
zvieratá moderné a pohodlné prostriedky na ich prepravu. Sú z ľahkých materiálov s patričnou izoláciou, dizajnované tak, aby pes či

nimálny stres, aby do výkonu
služby prišli oddýchnuté,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.
/TO KMV, 11.11. 2020/
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Neuveriteľné: jeleň ukradol poľovníkovi guľovnicu!
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vinný okamžite nález oznámiť polícii, inak sa dopustí trestného činu. Hovorca poznamenal, že občas sa stretnú s prípadom, keď
poľovník odloží zbraň na kapotu
auta, zabudne na ňu a autom odí-

Naozaj neuveriteľný prípad sa
stal pri poľovačke na juhu Čiech.
Jednému z poľovníkov jeleň odniesol guľovnicu na parohoch!
Bola to bežná poľovačka na
Českokrumlovsku. Viacero nimródov postupovalo vedľa seba,
pes vyplašil jeleňa. Ten sa zodvihol a rútil sa priamo proti poľovníkovi. Prebehol okolo neho a parohom mu roztrhol ľavý rukáv bundy. Guľovnica, ktorú mal poľovník
zavesenú na ramene - našťastie
bez nábojov a zásobníka – ostala
jeleňovi visieť na paroží a s ňou
jeleň aj zmizol, informoval juhočeský policajný hovorca Jiří Matzner.
Viacerí kolegovia poľovníci to

videli na vlastné oči, vydali sa po
stope, prehľadali les, zbrane nikde. Majiteľovi neostalo iné, len

stratu guľovnice ohlásiť na polícii.
Polícia zverejnila upozornenie
pre prípadného nálezcu, že je po-

Polícia v nemeckej metropole
Berlín vo štvrtok informovala, že
na streďajšom proteste proti

ko budovy Ríšskeho snemu
(Reichstag), kde sídli Spolkový
snem (Bundestag), dolná komora

Berlíne sme už celé desaťročia
nič takéto nezažili,” povedala pre
internetové vydanie denníka Der
Tagesspiegel šéfka berlínskej polície Barbara Slowiková. Demonštranti sa okrem iného pokúšali
policajtom sňať z hláv prilby, z
ktorých im odtrhli priezory a viacerým do tváre nastriekali slzotvorný plyn. Na zásahové jednotky
hádzali tiež fľaše, kamene či petardy. Približne 40 ľudí sa pokúsilo preniknúť cez zábrany do budovy Reichstagu. Polícia voči nim
zasiahla slzotvorným plynom.

de. Ale s prípadom, aby guľovnicu
odniesol jeleň... to sa ešte v regióne nestalo...
/podľa idnes.cz, 23. 11., -on-/

Koronavírus: Demonštranti v Berlíne zranili 77 policajtov

Vždy musí existovať aj plán B...

Kameňák

Zdal sa mi v noci sen. Bolo leto 2021 a vo svete zúrila
pandémia neznámeho črevného vírusu. Sedeli sme na
pláži, na sebe pampersky a kamoš vraví: Tie rúška vlani
neboli zasa také zlé...

/TASR, 18.11.2020/

sprísňovaniu epidemiologických
opatrení zadržala 365 ľudí. Demonštranti spôsobili zranenia 77
policajtom. Voči protestujúcim nasadila aj vodné delo po tom, ako
sa odmietli rozísť, uviedla agentúry DPA.
Približne 9000 demonštrantov
sa v stredu zhromaždilo pred
Brandenburskou bránou neďale-

nemeckého parlamentu. Poslanci
v tom čase rokovali o posilnení
právomocí vlády pri prijímaní obmedzení v boji proti pandémii koronavírusu, ktoré následne aj
schválili. Na demonštráciu bolo
do ulíc Berlína nasadených zhruba 2500 policajtov. „Rozsah a
brutalita násilností bola v stredu
obrovská. Policajti mi vraveli, že v

Fórik

Na čo je dobrý mobil
Sedím s mužom v obývačke, kukáme telku. Zrazu mi pípne SMS z mobilu, ktorý mám v kuchyni. idem, pozriem. Píše
mi manžel: ,,Keď už stojíš, dones mi prosím pivo z chladničky!“

Ohrozujete svoje zdravie, pán Malík. Ale predsa len mi je
vaša snaha myslieť samostatne veľmi sympatická.

Nemocnica sv. Michala testovala zamestnancov rezortov vnútra a obrany

Rozumný počin zdravotníkov

Rezortná Univerzitná nemocnica - Nemocnica sv. Michala, a.
s. pomáha pri celoplošnom testovaní na cOViD-19. Okrem
vlastných zamestnancov a hospitalizovaných pacientov začala
testovať aj útvary Ministerstva
vnútra SR a Ministerstva obrany
SR. Odberné miesta sú okrem
priestorov samotnej nemocnice
zriadené na ďalších piatich miestach v Bratislave. Testuje aj nemocnica v Košiciach.

„Veľmi ma teší, že
rezortné
zariadenia
ministerstva vnútra sa
podieľajú na celoplošnom testovaní a otestujú zložky, ktoré sa
popri zdravotníkoch vo
veľkej miere podieľajú
na boji proti pandémii,
či už formou asistencie
pri testovaní alebo dohľadom nad dodržiavaním prijatých opatrení,“ povedal minister
vnútra Roman Mikulec.
Samotná nemocnica predpokladá, že po-

čas víkendu urobí približne
10.000 testov v Bratislave
a 7 000 v Košiciach.
Na jednotlivých odberných
stanovištiach sa nachádza 93
dvojíc zdravotníckeho personálu. Spolu s administratívnym personálom je v Bratislave zapojených celkovo 240 zamestnancov
nemocnice. Pracovisko v Košiciach sa do testovania zapája
s 36 dvojicami zdravotníckeho
personálu na štyroch odberných
miestach, teda so 72 zamestnancami vrátane administratívneho personálu.
/TO KMV, 30.10.2020/
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Potrebujú prijať viac moslimských žien

Wellington - Novozélandská
polícia zaviedla do svojej úradnej
uniformy moslimskú šatku hi-

džáb, aby povzbudila viac moslimských žien k vstupu do zboru.
Nová regrútka Zeena Ali sa tak

stane prvou policajnou dôstojníčkou nosiacou oficiálny hidžáb.
Policajný hovorca uviedol, že sa
zameriavajú na vytvorenie
„inkluzívnej“ služby, odrážajúcej „rozmanitú komunitu“
krajiny.
Vo Veľkej Británii metropolitná polícia v londýne
schválila jednotný hidžáb v
roku 2006, policajné Škótsko
nasledovalo v roku 2016.
constable Zeena Ali, ktorá sa narodila na Fidži a ako
dieťa sa s rodinou presťahovala na Nový Zéland, povedala pre noviny New Zealand Herald, že sa rozhodla
pridať k polícii po teroristickom útoku v christchurchi.
„Uvedomila som si, že v polícii je potrebných viac moslimských žien, aby išli chrániť ľudí,“ uviedla pre denník
National.
/BBC,18. 11. 2020/

Vážne neviete?

Aj OZP v SR má svoju
webovú stránku! :-)

Sťažovala sa mi kolegyňa
Zuzka Zedková, že jej telefonuje množstvo členov a vypytujú
sa na všeličo možné
okolo
odborov
s odôvodnením, že nemajú prístup na intranet. Mnohí
fakt nevedia,
že máme aj
„vonkajšiu“ webovú stránku,
kde sú aj benefity, aj multikarty, aj stanovy, aj všeličo iné? čudovala sa.
Nuž veru, máme. Ako by sme
nemali? Jej adresa je

www.ozpsr.sk

a kto adresu zabudne,
je uvedená v každom
vydaní POlície
v tiráži. (Tiráž je
tých pár drobných riadkov na
strane 8 dole,
kde sú všetky
údaje o redakcii...)
Tak neváhajte s
návštevou, naša oficiálna webová
stránka je dostupná pre
všetkých a odvšadiaľ, nielen zo
služobného počítača!
-on-

Brutálny útok vodiča na policajtov riešil odvolací súd

V druhom kole dostal recidivista 16,5 roka ,,natvrdo“

Začiatkom júla 2018 policajtom v Uherskom Hradišti unikal
na vozidle vtedy 35-ročný Roman
Šupa, ktorý už mal v trestnom registri desať záznamov. Nadrogo-

vaný vodič uháňal až stokilometrovou rýchlosťou, v podchode
pre chodcov, širokom len 2 metre,
zrazil a potom pri cúvaní ešte
dvakrát prešiel kolesom 84-ročného seniora. Starec zázrakom
prežil, utrpel zlomeniny rebier
a poranenie hlavy, liečil sa dva
mesiace. Dve ďalšie ženy, z toho

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
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Čiastka 80
80. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslanom
na územie Maďarska
Čiastka 81
81. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslanom
na územie Talianskej republiky
Čiastka 82
82. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zriadení poradnej komisie na posudzovanie odvolaní proti rozhodnutiam riaditeľov krajských riaditeľstiev Policajného zboru podľa zákona o
slobode informácií, na posudzovanie mimoriadnych opravných

prostriedkov a na posudzovanie
protestov prokurátora
Čiastka 83
83. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o streleckej príprave príslušníkov Policajného
zboru zaradených do i. výcvikovej skupiny
Čiastka 84
84. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o streleckej príprave príslušníkov Policajného
zboru určených organizačných
zložiek Prezídia Policajného
zboru
Čiastka 85
85. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o policajnej akcii
„Gama“
Čiastka 86
86. Rozkaz prezidenta Policajného zboru o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej jednotky Policajného zboru vyslanom
na územie Maďarska

jedna tlačila dieťa v kočíku, z podchodu včas ušli.
Narkoman, ktorý ďalej unikal
na požičanom vozidle bez oprávnenia na riadenie motorových vozidiel, sa v Ostrožskej lhote pokúsil zraziť dvoch policajtov, ktorým sa našťastie podarilo uskočiť.
Na súde tvrdil, že nemal úmysel
ich zabiť, vo vozidle však mal aj
varňu na drogy a vedel, že by ho
v prípade zadržania ako recidivistu čakal vysoký trest.
Roman Šupa bol obžalovaný
z niekoľkonásobného pokusu
o vraždu i z ďalších deliktov, prvostupňový krajský súd mu nadelil
15 rokov. Odvolal sa obžalovaný
aj štátny zástupca. Prípad riešil

Uzávierka

Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 11. decembra 2020
Redakcia

najvyšší súd, ktorý kauzu vrátil
Krajskému súdu v Zlíne a ten recidivistovi zvýšil trest na 16,5 roka –
predovšetkým s poukázaním na
fakt, že vodič evidentne mal úmysel oboch proti nemu bežiacich

viacnásobnej vraždy, útok na policajtov v Ostrožskej lhote vozidlom vo vysokej rýchlosti senát
prekvalifikoval z pokusu o vraždu
na násilie proti úradnej osobe,
spáchaného so zbraňou. Možno

policajtov zraziť a za svoj život
vďačia len svojej pohotovej reakcii. Zatiaľ čo jazdu v úzkom podchode pre peších v Uhorskom
Hradišti súd vyhodnotil ako pokus

hovoriť o obrovskom šťastí, že
v tomto otrasnom prípade nikto
neprišiel o život.
/podľa idnes.cz, 29. 10. 2020,
– on- /

Spomienka

Dňa 04.11.2020 uplynulo 13 rokov,
čo nás vo veku 34 rokov náhle opustil

ppor. Tibor Bolech in memoriam,

ktorý tragicky zahynul pri výkone služby.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

ČeSŤ JeHO PAMiATKe!

Rodina
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