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V zmluvách sú benefity nad úroveň zákona pre policajtov i občianskych zamestnancov

Kolektívne vyjednávanie: hektické posledné dni pred Vianocami priniesli úspešný záver

Tak ako bol zložitý až dramatický celý rok 2020, také bolo
aj vyjednávanie kolektívnych zmlúv pre zamestnancov v
štátnej službe, vo verejnom záujme, pre policajtov i pre
príslušníkov Horskej záchrannej služby, zhodli sa účastníci.
V nie práve priaznivej ekonomickej situácii súvisiacej s pandémiou koronavírusu sa vďaka konštruktívnemu, racionálnemu prístupu a vecnej argumentácii podarilo hlavným vyjednávačom za
OZP - podpredsedom Mariánovi
Mikulovi a Igorovi Rohárovi - vyrokovať so zamestnávateľom niekoľko hmotných i nehmotných benefitov pre všetky kategórie zamestnancov. Dňa 22. decembra
2020 v popoludňajších hodinách
boli definitívne dohodnuté znenia
kolektívnych zmlúv pre rok 2021.
Dokumenty pod hlavičkou Odborového zväzu polície v SR a MV
SR sú cenným svedectvom sociálneho dialógu v duchu najlepších tradícií obojstranného reš-

pektovania zákona o kolektívnom
vyjednávaní.
Predseda OZP v SR Pavol Paračka vyjadril s výsledkom neľahkých rokovaní spokojnosť, poďakoval hlavným vyjednávačom
oboch strán a zdôraznil, že kolektívne vyjednávanie nie je len o valorizácii platov, ale aj o nefinančných úľavách či bonusoch a to
pre všetky skupiny zamestnancov, pre mladé mamičky s deťmi
i pre zaslúžilých zamestnancov
pri životných jubileách, vo vyššej
kolektívnej zmluve pre policajtov
sú zohľadnené špecifiká tejto
služby. Dovolenka naviac, 100eurové odmeny, vyššia hodnota
gastrolístka od 1. 7. 2021, skrátenie pracovného času... to všetko

a ďalšie plusy sú cenným výsledkom konsenzu odborov a zamestnávateľa v prospech zamestnan-

cov. Dobrý výsledok na záver starého roka, sľubný štart do nového
roka 2021!

POKOJNÉ PREŽTIE VIANOČNÝCH
SVIATKOV A ŠŤASTNÝ ŠTART DO NOVÉHO
ROKA PRAJE VŠETKÝM

Myšlienka mesiaca:

/Viac k výsledkom kolektívneho vyjednávania v januárovom
vydaní POLÍCIE/
(on)

Odborový zväz polície v SR

S peniazmi nie je tak dobre, ako je zle bez nich.

/židovské príslovie/
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Prihlášky bolo možné poslať do 30. novembra 2020
O post prezidenta PZ sa uchádzali štyria kandidáti, podmienky účasti splnili dvaja

Na ministerstve vnútra 9. decembra 2020 komisionálne
otvorili obálky s prihláškami kandidátov na post prezidenta Policajného zboru. O tento post prejavili záujem 4 uchádzači. Výberové konanie rezort vnútra vyhlásil 28. septembra, prihlášky bolo možné zasielať do 30. novembra
2020.
Prvé zasadanie výberovej komisie otvoril štátny tajomník MV
SR Vendelín Leitner. Po otvorení
obálok s prihláškami si komisia
zvolila predsedu a schválila rokovací poriadok s podrobnosťami o spôsobe hodnotenia uchádzačov a o spôsobe rozhodovania.
„Tento dokument ministerstvo
vnútra zverejní na svojom webovom sídle, rovnako ako životopisy
postupujúcich uchádzačov, ktorí
budú čoskoro pozvaní na pohovory,“ spresnil minister vnútra Roman Mikulec.
Komisia, v ktorej má okrem polície a ministerstva vnútra zastúpenie aj Generálna prokuratúra
SR, Akadémia PZ v Bratislave,
Odborový zväz polície v SR
a Úrad inšpekčnej služby posudzovala, či uchádzači splnili podmienky stanovené v zákone č.
73/1998 o štátnej službe. Okrem
iných najmenej 10-ročnú prax v
Policajnom zbore, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a
špecializované policajné vzdelanie.
Uchádzači mali predložiť aj
svoju vlastnú koncepciu rozvoja a riadenia Policajného zboru.
Podmienky účasti vo výberovom konaní splnili dvaja
uchádzači:
plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík,
dočasný prezident Policajného
zboru
plk. JUDr. Štefan Hamran, veliteľ útvaru osobitného určenia Prezídia PZ

V ďalšej fáze výberového konania bude 7-členná komisia na
pohovoroch hodnotiť riadiace,
organizačné a kontrolné schopnosti, odborné vedomosti a ďalšie
zručnosti uchádzačov potrebné

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

čiatku roku predsavzatia. Mojím najväčším je, aby sa vyriešili problémy, ktorým dennodenne čelíte a roky sa prehliadali.
Absolútnou prioritou je zabezpečiť policajtom kvalitnú výstroj a hasičom zásahové obleky, ktoré budú spoľahlivo plniť
svoju funkciu. Verím, že nasledujúci rok bude reformný pre
Policajný zbor. Všetkým nám
ide o to, aby sme mali fungujúci
a dôveryhodný zbor, hodný 21.
storočia. Tých cieľov je pred
nami oveľa viac, no tým najhlavnejším je zachovať si zdravie. Tak Vás prosím, chráňme
ho nielen sebe, ale aj svojmu
okoliu.
Na záver Vám chcem popriať
veľa šťastia do Nového roku
2021 a veľa pracovného entuziazmu, určite ho budeme potrebovať.

Výberové konanie pred komisiou namiesto netransparentného
priameho menovania už minister
vnútra zaviedol aj pre ostatné riadiace pozície v polícii. Od novembra 2020 je účinné nové interné nariadenie, na základe ktorého
sa napríklad výbery na tzv. vyššie
riadiace funkcie zverejňujú aj na
webe MV SR. Aktuálne sa už hľadajú noví krajskí i okresní policajní riaditelia, ako aj šéfovia odborov a úradov Prezídia PZ a ďalších sekcií MV SR.
Výberové konanie pred komisiou bude mať ústnu časť, ich sú-

nú a verejnosťou akceptovanú
ustanovizeň,“ povedal minister
Roman Mikulec. Zároveň doplnil,
že nové pravidlá voľby a menovania prezidenta PZ predstaví na
budúci rok v rámci novely zákona
o štátnej službe.
Členovia výberovej komisie :
plk. JUDr. Ivan Fufaľ (nominant ministra vnútra)
mjr. JUDr. Marek Kordík,
PhD. LL.M (nominant prezidenta
PZ)
pplk. Mgr. Marián Mikula (no-

minant Odborového zväzu polície
v SR)
JUDr. Jaroslav Spišiak (nominant ministra vnútra )
JUDr. Jozef Szabó (nominant
Generálnej prokurátúry SR)
plk. Doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD. (nominant rektorky Akadémie PZ v BA)
plk. Mgr. Róbert Zaplatílek
(nominant riaditeľa Úradu inšpekčnej služby).
/TO KMV, 9. 12. 2020/

Predseda Odborového zväzu polície v SR
Pavol Paračka:

„Všetkým ďakujem za obetavú odborársku
prácu v prospech policajtov
a zamestnancov rezortu!“

Š. Hamran

P. Kovařík

na výkon funkcie prezidenta Policajného zboru.
Komisia potom predloží ministrovi vnútra zápisnicu o priebehu
výberového konania a odporúčaniami. Minister vnútra podľa zákona do 15 dní predloží Výboru
pre obranu a bezpečnosť NR
SR svoju voľbu. Výbor po verejnom vypočutí kandidátov odporučí Romanovi Mikulcovi vymenovať jedného z nich do funkcie prezidenta PZ. Ak odporúčanie členovia výboru nevydajú, ministerstvo vnútra bude musieť výberové
konanie zopakovať.
Výbery aj na ostatné riadiace
pozície v polícii

časťou však môže byť aj písomná časť a pri niektorých funkciách
aj psychologické posúdenie
osobnostných predpokladov či
psychofyziologické overenie
pravdovravnosti policajta. Pre
komplexné posúdenie úrovne
uchádzača možno využiť aj inštitút osobného pohovoru.
„Takýmto spôsobom chceme
dosiahnuť, aby vedomosti, zručnosti, schopnosti mali za každých
okolností prednosť pred protekciou, či ostrými lakťami, pretože
niet inej cesty ako spraviť z policajnej služby celoživotné poslanie
pre čestných a pracovitých ľudí
a z Policajného zboru dôveryhod-

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí odborári!
V závere roka sa chcem poďakovať našim členom za aktívny
prístup počas celého tohto náročného a ťažkého
obdobia. Slová uznania za prácu v tomto
„covidovom“ čase patria predsedom
krajských rád, predsedom základných
organizácií, členom výborov základných organizácií, všetkým členom,
podpredsedom z vedenia OZP, ako aj
našej tajomníčke Kataríne Balážovej,
ekonómke a inšpektorke BOZP v jednej osobe pani Zuzane Zedkovej, ktorá od
01. 01. 2021 nastupuje na KOZ SR i nášmu dlhoročnému redaktorovi novín POLÍCIA Petrovi Onderovi, ktorý odchádza na zaslúžený odpočinok.
Za obetavú odborársku prácu v prospech policajtov, zamestnancov rezortu i dôchodcov Vám patrí obdiv, rešpekt, úcta a veľká VĎAKA.
Všetkým za vedenie OZP v SR do ďalších dní nového roku
2021 prajem veľa zdravia, šťastia, pohody, optimizmu a úspechov.

Koncoročný príhovor ministra vnútra SR Romana Mikulca

ďakujem za možnosť prihovoriť sa vám na konci roku
2020. Myslím, že nebudem hovoriť len za seba, keď poviem,
že tento rok bol mimoriadne náročný. Poznačila ho pandémia,
ktorá ovplyvnila všetko ostatné. Bohužiaľ, ani pred bránami
roka 2021 zďaleka nemôžeme
povedať, že máme vyhraté. Čísla pozitívnych sú mimoriadne
vysoké, nemocnice už fungujú
na hraniciach svojich možností. Jediné, čo nám môže pomôcť, je zodpovednosť a spolupatričnosť. Rád by som využil aj tento priestor a poďakoval sa všetkým policajtom, hasičom, záchranárom a v neposlednom rade civilným zamestnancom za obrovské nasadenie v boji s koronavírusom.
Býva zvykom dávať si na za-

Roman Mikulec

Pavol Paračka, predseda OZP v SR

MV SR cez FB vyzval deti z celého Slovenska, aby ku koncu roka posielali obrázky spojené s profesiou polície, hasičov či horských záchranárov. Minister vnútra Roman Mikulec pre svoje novoročnú
pohľadnicu použil kresbu 12-ročnej Zana Mazreku z Bytče.
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Odbory dosiahli aspoň čiastočný úspech

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2021 uzatvorené

Po dlhých mesiacoch bolo na Úrade vlády SR ukončené
kolektívne vyjednávanie o znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej
službe a vo verejnom záujme pre rok 2021.
Tohtoročné vyjednávanie bolo
ovplyvnené nielen aktuálnou pandémiou koronavírusu a z nej vyplývajúcich ekonomických a sociálnych dopadov a reštrikcií, ale
aj východiskovou pozíciou, z ktorej kolektívni vyjednávači vychádzali. Tá sa rovnala nule. Taká bola totiž prvotná reakcia Úradu vlády SR na návrh kolektívnych
zmlúv predložených Konfederáciou odborových zväzov SR. Preto
považujeme dojednané sociálne
benefity, aj vzhľadom na už uvedené, za aspoň čiastočný úspech
prinášajúci benefity nad rámec
právnej úpravy v Zákonníku práce.
Dohodnuté benefity v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa
pre verejnú a štátnu službu (Kolektívna zmluva vyššieho stupňa
pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a Kolektívna zmluva vyššieho
stupňa v štátnej službe):
Skrátenie pracovného času
pre verejných zamestnancov
oproti Zákonníku prácu v rozsahu
2,5 hodiny týždenne, t. j. pracovný
čas zamestnanca je 37,5 hodiny
týždenne; pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas

rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch
zmenách v dvojzmennej prevádzke je 36 a 1/4 hodiny týždenne
a pracovný čas zamestnanca,
ktorý má pracovný čas rozvrhnutý
tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke
alebo v nepretržitej prevádzke je
35 hodín týždenne. Pri štátnych
zamestnancoch je v rovnakom
rozsahu skrátený týždenný služobný čas, t. j. 37,5 hodiny, 36 a
1/4 hodiny a 35 hodín.
Výmera dovolenky o týždeň
viac oproti zákonu pri verejných aj
štátnych zamestnancoch, t. j. základná výmera 5 týždňov, dovolenka 6 týždňov zamestnancovi a
štátnemu zamestnancovi, ktorý
do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnancovi/štátnemu zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o
dieťa a dovolenka 9 týždňov pre
verejných zamestnancov uvedených v §103 ods. 3 Zákonníka
práce.

Odstupné zvýšené o jeden
funkčný plat nad rozsah zákona
pre verejných aj štátnych zamestnancov.
Odchodné zvýšené o jeden
funkčný plat nad rozsah zákona

pre verejných aj štátnych zamestnancov.
Výška príspevku zamestnávateľa /služobného úradu/ na doplnkové dôchodkové sporenie je
najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov/štátnych zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.
Prídel do sociálneho fondu vo
výške 1,05% zo súhrnu hrubých

platov zúčtovaných zamestnancom/štátnym zamestnancom na
výplatu za kalendárny rok (1% povinný prídel a 0,05 % ďalší prídel)
Zamestnávateľ/služobný úrad
poskytne zamestnancovi/štátnemu zamestnancovi na požiadanie
v prvom polroku 2021 pracovné
voľno/služobné voľno s náhradou
platu v rozsahu 1 deň.
Zamestnávateľ poskytne verejnému zamestnancovi v druhom

polroku 2021 príspevok vo výške
100 eur. Podmienkou je trvanie
pracovného pomeru k 30.11.2021
najmenej 6 mesiacov a zamestnanec nemôže byť v skúšobnej
dobe alebo výpovednej dobe. Príspevok sa vyplatí v mesiaci december 2021. Uvedený príspevok
je za týchto podmienok dojednaný aj pre štátnych zamestnancov.

Vážená pani PhDr. Mária
Idešicová, MPH, námestníčka
generálneho riaditeľa Univerzitnej nemocnice svätého Michala, a.s. pre ošetrovateľstvo
S veľkým prekvapením som
prijala správu o skončení Tvojho
pôsobenia na poste námestníčky
generálneho riaditeľa Univerzitnej nemocnice svätého Michala,
a.s. pre ošetrovateľstvo. Neviem
presne, čo Ťa viedlo k tomuto rozhodnutiu, ale viem, že sa muselo
stať niečo veľmi zásadné, keď si
sa rozhodla opustiť prácu, ktorú
nadovšetko miluješ, svoje sestry,
ktoré si Ťa vážia, a najmä pacientov, pre ktorých si celé roky usilovne a s veľkým nasadením pracovala.
Nech už základom Tvojho rozhodnutia bolo čokoľvek, s odstupom času sa budeš na súčasnú
situáciu pozerať z nadhľadu a určite v ňom nájdeš kladné i záporné stránky.
Keďže však Tvoje rozhodnutie
znamená ukončenie pracovno právneho vzťahu s Univerzitnou
nemocnicou svätého Michala,

a.s., dovoľ mi, aby som Ti poďakovala v mene Tvojich bývalých i
súčasných spolupracovníkov, pacientov i v mene mojom vlastnom
za roky statočnej a veľmi náročnej
práce na úseku ošetrovateľstva v
Univerzitnej nemocnici svätého
Michala, a.s..
Spomínam si na Teba ako na
mladú a veľmi šikovnú sestru v
Nemocnici Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, kde sme sa
po prvýkrát stretli. Pracovala si na

pre všetky strany konfliktnej situácie. Administratíve si sa venovala
po večeroch i po nociach, na úkor
svojho spánku a odpočinku. Išla
si prosto na plný plyn a robila si
svoju prácu s veľkým nasadením.
V centre Tvojej pozornosti
však vždy stál ten, pre ktorého je
nemocnica predovšetkým určená
- pacient, ktorý prichádza do nemocnice s ochorením, s bolesťou,
s obavami z výsledku vyšetrenia,
so strachom z operácie alebo iné-

rôznych úsekoch nemocnice,
vždy s veľkým nasadením a záujmom. Nikdy si nezabudla na svoje ďalšie vzdelávanie, vždy si hľadala možnosti, ako si vzdelanie
rozšíriť a niečo nové sa naučiť, čo
u Teba oceňovali aj Tvoji nadriadení, a preto si pomaly stúpala po
rebríčku kariérneho postupu až
po post námestníčky pre ošetrovateľstvo. Na tomto poste si viedla a vychovala množstvo veľmi
kvalitných sestier, išla si vždy
osobným príkladom, napriek náročnej funkcii si vykonávala aj
nočné služby na pohotovosti, pracovala si na endokrinologickej
ambulancii, len aby si vždy cítila
“tep nemocnice” aj v dobe, keď si
mohla oddychovať medzi svojimi
blízkymi alebo si sa mohla venovať neraz komplikovanej administratívnej práci námestníčky pre
ošetrovateľstvo. Vždy si mala čas
pre svoje sestry, starala si sa o ich
dobré pracovné podmienky, bojovala si za ne a dbala si o ich vzdelávanie. Bola si však aj prísna a
nekompromisná pri situáciách,
kedy došlo k porušeniu pracovnej
disciplíny a k nevhodnému postupu voči pacientovi, kolegovi, príbuzným pacientov. Bola si vždy
veľkým diplomatom a čarom svojej osobnosti si dokázala nájsť
správne riešenie, akceptovateľné

ho náročného diagnostického výkonu, ale predovšetkým s nádejou v skorý návrat domov, k svojim
blízkym, k svojej práci a záľubám.
Zasadila si sa vždy o jeho správnu liečbu, ale učila si ho aj zodpovednosti za svoje zdravie, venovala si všetky svoje odborné a
ľudské sily jedinému cieľu - vráteniu jeho zdravia.
A za to všetko, milá Majka, si
dovoľujem Ti poďakovať - zanechávaš za sebou desiatky rokov
statočnej práce, ale môžeš byť
hrdá na to, čo si dokázala - povolaniu sestier si dodala vážnosť,
ktorá mu prináleží, ukázala si dôležitosť sesterskej práce, pomáhala si nezištne tým, ktorí to najviac potrebovali - chorým, slabým
a nevládnym. Nech Ťa v ďalšom
živote sprevádza zdravie, šťastie,
radosť a úcta všetkých, s ktorými
si za dlhé roky práce v zdravotníctve pracovala a ktorých si liečila.

POĎAKOVANIE

Zamestnanci pozor! Stravné vo mzde vám môže znížiť PN-ku či OČR

Voľba peňazí namiesto ,,gastráčov“ má svoje úskalia...

Ak by ste od zamestnávateľa
prijali ponuku dostávať stravné
miesto časti mzdy, môžete na to
doplatiť pri dávke v práceneschopnosti alebo pri dávke ošetrovné. Na rizikovosť zdanlivo lákavého modelu vyplácania stravného v hotovosti upozornilo aj
ministerstvo financií.
Vláda chystá zásadné zmeny
v príspevku na stravovanie na
Slovensku. Jej súčasťou je aj
možnosť výberu formy príspevku, teda hotovosti alebo stravných lístkov, pre zamestnancov.
A práve finančný príspevok so
sebou nesie hneď niekoľko rizík.
Hlavným lákadlom nahradenia
časti mzdy stravným je, že naoko
váš príjem neklesne, dokonca
možno aj mierne vzrastie. Pre
zamestnávateľa to, samozrejme,
znamená takisto úsporu jeho odvodov, čo sa odzrkadlí na nižších
príjmoch pre štát. Aj preto sa vyplácania časti mzdy cez stravné
obáva rezort financií. Ten na tento problém upozorňoval už

v rámci medzirezortného pripomienkovania zmien v Zákonníku
práce, ktoré stravné v hotovosti
idú zaviesť.

Na prvý pohľad výhodná alternatíva, kde vám na účet každý
mesiac cinkne rovnaká suma výplaty ako dnes, sa vám môže vypomstiť. Výška vašej mzdy sa totiž používa ako základ pre výpočet príspevku v práceneschopnosti, príspevku na ošetrovanie
člena rodiny, ale napríklad aj pri
výpočte maximálnej výšky hypotéky v banke alebo výšky vášho
dôchodku.
V súčasnosti je mesačná výška stravného okolo 80 eur, záleží
na počte odpracovaných dní. Ak
by ste súhlasili s náhradou časti
mzdy stravným, pripravujete sa
aj o nemalé peniaze v čase, kedy
to budete potrebovať najviac.

Kvôli papierovo nižšej mzde totiž
budete platiť nižšie odvody, a
preto dostanete v čase PN-ky,
OČR-ky, ale napríklad aj počas
materskej od štátu menej.
Čas PN-ky je náročný pre
každý rodinný rozpočet. Jej
hrozba je najmä počas pandémie vyššia, stratu na jej výške by
pocítili aj ľudia s priemerným platom. Za mesiac PN-ky by dostali
o 40 eur menej. Ľudia s nižším
ako priemerným príjmom by túto
stratu pocítili ešte viac, keďže na
PN-ke dostanú celkovo menej.
Pokles prímov zvyknú rodiny
pocítiť, aj keď jeden z rodičov nastúpi na rodičovskú dovolenku.
Ako sa prejaví vyplácanie stravného vo mzde na výške materskej? Tiež negatívne, mesačne
si rodič s priemerným príjmom
pohorší o 60 eur mesačne. Pri
výdavkoch spojených s novým
členom rodiny to rozhodne nie
je málo.
/Pravda, 14. 12. 2020,
krátené/

/wwww.kozsr.sk, 10. 12.2020/

V Bratislave, 10. 12. 2020

S úctou

MUDr. Mária Gvozdjaková, MPH
bývalá riaditeľka odboru
zdravotníctva SPSČOÚ MV SR
bývalá generálna riaditeľka
Nemocnice svätého Michala, a.s.
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Rok 2020: čo nám dal a čo zobral
Pandémia zmenila mnohé zámery rezortu, v mnohom je poučná...

Nemusí byť človek politológ, aby mohol s istotou skonštatovať, že rok 2020 sa zapíše do dejín Slovenska ako jeden z najturbulentnejších a najťažších pre väčšinu obyvateľstva. V mnohých ohľadoch bol rok 2020 celkom výnimočný, diali sa veci, ktoré nezažili celé generácie Slovákov.
Dominantným prvkom bol bez
pochýb dvojnásobný útok zákerného vírusu Covid-19, ktorý na
dlhé mesiace negatívne ovplyvnil
kvalitu života väčšiny obyvateľstva – okrem iného tým, že prvýkrát v histórii vari od roku 1918 naše deti celé mesiace nechodili do
školy a desaťtisíce zamestnancov
na jar dlhé týždne nemohli nastúpiť na svoje pracovné pozície a tisícky podnikateľov v sektore služieb zápasia s hrozbou bankrotu.
Ale nepredbiehajme, pozrime
sa na kľúčové momenty roku
2020 našou optikou.

Personálne zmeny...
Parlamentné voľby sú aj pre
rezort vnútra vždy obdobím, ktoré
neprispieva systematickej práci
a napĺňaniu dlhodobých zámerov
takého kolosu, žezla sa ujímajú
noví funkcionári so svojimi predstavami. Post ministra vnútra obsadil 21. marca 2020 Roman Mikulec, štátnymi tajomníkmi sa stali Ján Lazar /od 31. marca/ a Lukáš Kyselica /od 21. marca/. Post
generálnej tajomníčky služobného úradu 26. marca 2020 obsadila
Anna Bilecová.
Signifikantné pre toto obdobie

ca vláda. Nová vláda 17. marca
vyhlásila núdzový stav pre zdravotníkov, od 8. apríla sa menil celý rad legislatívnych predpisov,
reagujúcich na coronakrízu, 9.
apríla 2020 nadobudla účinnosť
aj novela zákona č. 73/1998, reagujúca na pandémiu. Do ulíc a na
hranice vyšli v súvislosti s coronou tisícky policajtov, spočiatku
veľmi zle zabezpečených osobnými ochrannými prostriedkami.

rantény a zároveň im zabezpečiť
všetko potrebné pre život – počnúc potravinami, dodávkami dreva i výdajom sociálnych dávok –
až po montáž prevozného bankomatu, ktorý tiež museli strážiť policajti... Prakticky ani jedna návšteva v karanténe /poštári, sociálni pracovníci, zdravotníci/ sa
nezaobišla bez priamej asistencie
príslušníkov PZ, ktorí sa celé
týždne nezastavili v kole, nebol

Rok 2020 začal slávnostným zhromaždením k 30. výročiu OZP v SR

Polícia asistovala aj pri vyplácaní sociálnych dávok
30-ročná história...
Pre Odborový zväz polície
v SR začal rok 2020 naozaj reprezentatívne – oslavami 30. výročia
vzniku OZP v SR. V dôstojnej atmosfére, po prvýkrát aj s účasťou
Hudby MV SR sa 13. januára
2020 konalo v bratislavskom hoteli Safron slávnostné zhromaždenie, kde sa stretli mnohí z tých,
čo zanechali v 30-ročnej histórii
policajného odborového zväzu
významné stopy.
V januári sa tiež chopili svojich
pracovných povinností funkcionári OZP, zvolení na decembrovej
rade predsedov, post predsedu
zaujal Pavol Paračka, podpredsednícke posty hlasmi voličov obsadili Roman Laco, Marián Mikula
a Igor Rohár.
Vo februári 2020 čakalo Slovákov vážne rozhodovanie: konali
sa parlamentné voľby do NR SR.
Výsledky hlasovania poriadne zamiešali pomermi na politickej scéne, pri účasti 65,8 percenta oprávnených voličov do parlamentných
kresiel napokon zasadli poslanci
šiestich politických strán, keď suverénne najviac hlasov /25,2 %/
získalo OĽaNO. Volebnú koalíciu
napokon predseda OĽaNO Igor
Matovič poskladal zo štyroch subjektov a bolo jasné, že kormidlo
slovenskej lode budú noví vládcovia točiť viac vpravo.

bolo, že Annu Bilecovú nahradil
už k 15. máju Ľubomír Šablica
a Lukáš Kyselica sa v auguste
vrátil do parlamentu. Nového štátneho tajomníka MV SR Vendelína
Leitnera vláda vymenovala 24.
augusta.
Zostavovanie novej vlády a ob-

To bola parketa pre OZP, všetci
členovia vedenia kontrolami na
hraničných priechodoch, sústreďovaním a odovzdávaním informácií zo základných útvarov kompetentným odbory prispievali
k urýchlenému zlepšeniu zásobovania príslušníkov PZ ochrannými
prostriedkami, viaceré základné
organizácie si dokázali zorganizovať aj svojpomocnú výrobu rúšok
a ochranných štítov.
Možno sme si to v prvej chvíli
ani neuvedomili, ale dátum 8. apríl, keď hlavný hygienik Slovenska
Ján Mikas k polnoci 9. apríla vyhlásil karanténu pre päť oblastí s
rómskym obyvateľstvom v okrese
Spišská Nová Ves, určite vošiel
do slovenských dejín. Vyše šesťtisíc obyvateľov v piatich lokalitách
/tri ulice v Krompachoch, oblasti
pri obciach Žehra a Bystrany/ sa

Vyše 6-tisíc ľudí v karanténe...

sadzovanie kľúčových postov
v štátnej správe sa už dialo v atmosfére, ktorá ovládla celú spoločnosť a nový kabinet vrhla do
víru boja s coronavírusom bez
akéhokoľvek varovania a bez času na prípravu – doslova zo dňa
na deň, keď prvé opatrenia urobila prezieravo ešte predchádzajú-

ocitlo v obkľúčení hliadok policajtov a vojakov. Od tejto chvíle nikto
nesmel z karantény von. Také niečo sa na Slovensku ešte nikdy nestalo. V obkľúčení policajtov a vojakov sa ocitli tisícky marginalizovaných občanov, ktorých museli
policajti spoločne s príslušníkmi
armády udržať v hraniciach ka-

čas na oddych a riziko infekcie
bolo pre týchto policajtov v prvej
línii najväčšie. Môžeme konštatovať, že slovenská polícia nikdy
v histórii nezažila niečo také - v takom rozsahu a na také dlhé časové obdobie.

zákonom č. 328. Analýza svojou
nekvalifikovanosťou vyvolala búrlivé reakcie nielen u odborárov.
Celé toto obdobie pandémie
do takej miery ovplyvnila zaťaženosť aj čelných funkcionárov MV
SR, že nebol veľmi čas myslieť na
niečo iné, termínmi viazaná vláda
však bola nútená 19. apríla
schváliť svoje programové vyhlásenie, ktoré odborári vnímali pozitívne v časti záruk pre príslušníkov ozbrojených zložiek. Vládnym
vyhlásením dostali slovo, že zákonom č. 328 nikto nebude hýbať
a vláda má záujem na stabilizácii
PZ.
Dňa 29. apríla sa uskutočnilo
prvé stretnutie vedenia s ministrom vnútra Romanom Mikulcom
– s cieľom naštartovať sociálny
dialóg, vymeniť si pohľady na formy spolupráce. Rozbeh nebol zlý,
zástupca OZP je členom poradných orgánov ministra, zúčastňuje sa pravidelných porád u ministra i policajného prezidenta. Policajní odborári privítali ministra Mikulca aj na prvom zasadaní rady
predsedov 19. júna, plodná diskusia priniesla množstvo námetov
na riešenie a odstránenie nedostatkov.
KOZ SR však už v tom čase
netajila znepokojenie nad stavom
sociálneho dialógu, trvalo veľmi
dlho, kým sa vôbec prvýkrát stretla tripartita. Ako upozornili funk-

Policajti na hraniciach zažili v prvých dňoch uzávery ozajstný krst
ohňom
Treba povedať, že aprílové
týždne popri obrovskej fyzickej
i psychickej záťaži pre príslušníkov PZ - vrátane napr. vodičov
z radov poslucháčov SOŠ PZ pri
preprave repatriantov a personálu
našich ubytovacích zariadení,
z ktorých sa z večera do rána stali
štátne karanténne zariadenia priniesla množstvo príkladov pozitívneho odhodlania a aktívneho
prístupu. Toto obdobie boja s 1.
vlnou coronavírusu sa bez pochýb pozitívne zapíše do dejín
Policajného zboru i OZP v SR.
Všetkým patrí veľká vďaka!
V tieni pandémie
Medzičasom už odborárske
zvony bili na poplach, keď v tom
istom období bola zverejnená
akási analýza výdavkov MV SR
z dielne jednej zložky ministerstva
financií, ktorá prinášala celý rad
návrhov, ohrozujúcich sociálne istoty príslušníkov PZ, chránené

cionári KOZ SR, od roku 2001 sa
nestalo, aby vláda obišla odborárov pri posudzovaní návrhov zákonov, ktoré sa dotýkajú veľkého
počtu zamestnancov, v prípade
zmien v zákone o štátnej službe
sa to však stalo.
Pre celú odborovú scénu bola
významná udalosť, ktorá sa odohrala na rokovaní tripartity 24. augusta 2020, opätovne zvolanej až
po troch mesiacoch. Rokovanie
rady o minimálnej mzde netrvalo
dlho. Keď sa minister sociálnych
vecí odobral na samostatnú poradu so zamestnávateľmi, zástupcovia KOZ SR na protest odišli z
rokovania rady. „Toto konanie považujeme za mimoriadne hrubé
porušenie sociálneho dialógu,“
vyhlásil prezident KOZ SR Marián
Magdoško. „Orgány KOZ SR v
najbližších dňoch rozhodnú o ďalších krokoch. Budeme informovať
(Pokračovanie na strane 5)
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(Pokračovanie zo strany 4)

aj našu Európsku odborovú centrálu v Bruseli a Medzinárodnú organizáciu práce,“ vyhlásil.
Vláda SR na druhý deň schválila kompromisné znenie pôvodného návrhu na úpravu minimálnej mzdy len po dohode so zamestnávateľmi.
Odvtedy je sociálny dialóg medzi vládou a odbormi viac - menej
na bode mrazu, so sociálnym
partnerom exekutíva neprerokovala ani tzv. zákon roka, teda návrh rozpočtu.
Vo výhľade reforma PZ
Zhodou okolnosti len deň po
prerušení tripartity, v utorok 25.
augusta 2020 členovia vedenia
OZP v SR zavítali na MV SR, kde
ich prijal generálny tajomník služobného úradu MV SR Ľubomír
Šablica a generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych
činností MV SR Ivan Fufaľ. Odboroví predáci odovzdali do rúk zástupcov zamestnávateľa návrhy
kolektívnych zmlúv pre Policajný
zbor, pre zamestnancov v štátnej
službe a zamestnancov vo verejnom záujme na rok 2021, o pár
dní neskôr pribalili aj návrh zmluvy pre príslušníkov Horskej záchrannej služby. Augustový termín odovzdania návrhov dával
záruky na dostatok priestoru pre
kolektívne vyjednávanie so zamestnávateľom. Taký bol predpoklad...
Pozornosť všetkých príslušníkov PZ vyvolávala už od prvých
mesiacov po voľbách každá
zmienka o pripravovanej reforme
PZ do roku 2024. Minister vnútra
SR svojím opatrením z 13. júla
2020 zriadil ,,komisiu na analýzu
aktuálneho stavu legislatívy,
štruktúry, materiálno-technického
vybavenia, personálneho zabezpečenia Policajného zboru s cieľom vypracovania stratégie rozvoja Policajného zboru s výhľadom do roku 2024“. Zastúpenie
v komisii má aj OZP. Prvou úlohou
komisie bol návrh zmeny legislatívy pre voľbu policajného prezidenta, schválenej len vlani. Ako
sa ukázalo, komisia nedokázala
v danom časovom limite predložiť
všetkými akceptovateľný návrh
novely zákona, a tak bude aj nový
policajný prezident volený podľa

Varovanie nezabralo?
Letné mesiace sa zdali byť pokojné, vírus prestal zúriť a napriek
varovaniam pred jeho jesenným
návratom sa akosi nič nedialo,
všetci si zrejme užívali dovolenky.
Pritom už v druhej polovici augusta sa aj v prostredí PZ objavili ohniská nákazy na pracoviskách
hraničnej polície, osobitne nebezpečná bola infekcia medzi poslucháčmi SOŠ PZ v Devínskej Novej Vsi v čase záverečných skúšok. Podarilo sa ju zlikvidovať len
mimoriadnym nasadením našich
zdravotníkov a hygienikov v teréne.
Odborárske protesty
V septembri dianie na Slovensku zasa obživlo. Odborári
Konfederácie odborových zväzov
SR 17. septembra spustili sériu
protestných pochodov v krajských
mestách voči pripravovaným legislatívnym zmenám, poškodzujúcich zamestnancov, na ktorých sa
zúčastnili aj naši členovia.
Po odchode Milana Lučanské-

pozitívne momenty, takým bolo
zverejnenie NMV č. 146/2020 zo
6. novembra 2020 o kariérnom

Nový minister vnútra R. Mikulec prišiel na júnovú radu predsedov
ZO OZP

tento účel, účastníci stretnutia sa
zhodli v tom, že komisia musí pripraviť vecné, konštruktívne návrhy s cieľom zvýšiť funkčnosť celej štruktúry PZ. V tejto súvislosti
je potrebné venovať maximálnu

postupe, tvorcovia nariadenia zobrali do úvahy aj časť zásadných
pripomienok OZP v SR, keď napríklad v návrhu pôvodne celkom
absentovala účasť odborárov vo
výberových komisiách.

Aj zo zamestnancov SOŠ PZ v Pezinku sa stali hoteliéri v ubytovacom bloku.

ho z postu prezidenta PZ sa 1.
septembra ujal funkcie Peter Kovařík ako „prezident Policajného
zboru poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie“.
Dňa 14. septembra absolvovali
členovia vedenia OZP prvé stretnutie s novým štátnym tajomníkom Vendelínom Leitnerom.

Odborári sa pričinili aj o výrobu ochranných štítov
,,starej“ normy. OZP v SR dal najavo svoj názor oficiálnym vyhlásením, podporil vlani schválený
zákon.

príprav na realizáciu jednotlivých
krokov. Bremeno rozhodovania je
na členoch komisie, zriadenej pre

Účastníci stretnutia sa venovali
viacerým dôležitým témam, prvou
bola reforma Policajného zboru,
hovorili o jej cieľoch a zameraní

pozornosť aj zatraktívneniu práce
v PZ, dodržiavaniu princípov kariérneho rastu a výberových konaní v Policajnom zbore, ako aj
celoživotnému vzdelávaniu príslušníkov PZ a výchove talentov.
Jesenné zasadanie
V zasadačke Okresného úradu
v Banskej Bystrici sa v piatok 25.
septembra 2020 konalo jesenné
riadne zasadanie Rady predsedov základných organizácií OZP
v SR. Odboroví predáci privítali
medzi sebou plk. JUDr. Ivana Fufaľa, generálneho riaditeľa sekcie
personálnych a sociálnych činností MV SR, ktorý zotrval s predsedami počas celého rokovania.
V diskusii odpovedal na množstvo
otázok, o. i. opätovne ubezpečil
prítomných predákov, že ministerstvo vnútra nepripravuje žiadne
zmeny v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov.
Dňa 15. 10. 2020 prišla na centrálu smutná správa: vo veku 62
rokov nás opustil Vitalij Džoganík,
zakladajúci člen a dlhoročný
predseda ZO OZP v SR č. 8/64,
predseda Krajskej rady OZP v SR
útvarov MV SR a P PZ. Viťo, budeme na Teba stále spomínať!
Jesenné mesiace priniesli aj

Búrlivý kvartál
Z nedávnej minulosti sa tak dostávame do prítomnosti, ktorú aktuálne prežívame, preto už len
v skratke: II. vlna pandémie zasiahla Slovensko naplno, tisícky
policajtov asistovali pri všetkých
etapách plošného testovania obyvateľstva, žiaľ, aj nelegálne protesty občanov v uliciach miest zamestnali stovky príslušníkov polície a nezaobišli sa bez použitia
donucovacích prostriedkov, čo
policajtom nikdy na dôvere obyvateľstva nepridá. Čiastočnou
útechou je fakt, že v porovnaní
s aktuálnym dianím v európskych
metropolách je situácia na Slovensku z hľadiska verejného poriadku pokojnejšia.
Hladinu v poslednom mesiaci
roka aj medzi policajtmi rozvíril
návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme
v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Tvorcovia návrhu sa
opäť pokúsili spochybniť sociálne
istoty príslušníkov ozbrojených
zložiek, dané osobitným systémom sociálneho zabezpečenia
a škandálnym úplným vynechaním článku 17, ktorý mal riešiť
práve túto skupinu zamestnancov

štátu. Chýbajúci článok a z toho
vyplývajúce obavy zodvihli adrenalín všetkým, ktorých sa mal týkať. Prirodzene, reagoval aj OZP
v SR, predložil svoje pripomienky
s požiadavkou zosúladiť znenie
príslušných ustanovení zákona
s Programovým vyhlásením vlády
SR na roky 2020 -2024.
Čo bude ďalej?
Nuž, v podmienkach núdzového stavu a zákazu vychádzania
strávime „v bublinách“ medzi rodinnými príslušníkmi záver roka,
potom však prídu všedné pracovné dni roku 2021. Čo bude ďalej?
Ťažko byť prorokom. Počuť určite budeme aj o pripravovanom,
už spomínanom dôchodkovom
ústavnom zákone, pretože zasahuje do sociálnych istôt každého
jedného občana SR. Na ceste do
parlamentu je aj vládou schválená novela Zákonníka práce, ktorá
už vyvolala veľkú polemiku o jej
dopadoch na zamestnancov. Návrh chce meniť aj „pôsobenie odborov na pracovisku“. Po schválení v parlamente a podpise prezidentkou by mala novela Zákonníka práce platiť od 1. marca 2021.
Viaceré aktivity ministerstva práce a sociálnych vecí označuje
KOZ SR za nezákonné, preto 26.
novembra 2020 konfederácia vyhlásila „petíciu za vyhlásenie referenda na ochranu práv zamestnancov a zachovanie postavenia
odborov na Slovensku“.
Vo vnútri rezortu budeme čakať na výsledky práce komisie pre
reformu polície. Určite je to beh
na dlhšiu trať – komplikovaný
v prvom rade potrebou stabilizácie riadiacich pracovníkov nielen
v rezorte vnútra, ale aj v štruktúrach prokuratúr a súdov, keďže
ministerka spravodlivosti chce
spustiť veľkú reformu súdov. Do
dvoch rokov plánuje počet okresných súdov znížiť z 54 na 30, tomuto modelu sa súbežne musí
prispôsobiť aj práca prokuratúr
a policajných zložiek, s veľkou
pravdepodobnosťou si zmena
justičnej mapy bude vyžadovať
„personálne riešenie“ pomerne
veľkého počtu ľudí aj v polícii
a v prokuratúre. Naše skúsenosti
z minulosti, keď sa zavádzali tzv.
súdne okresy, hovoria, že toto
„zosúladenie“ nebude ľahký proces – ako vždy, keď sa „hýbe ľuďmi“. Najväčší problém bol vždy
s Bratislavou a s krajom Bratislava ako takým, no už sa ozývajú aj
východné regióny, ktoré majú
obavu zo vzdialenia služieb občanom v oblastiach s horšou dopravnou dostupnosťou.
Už len z tohto stručného náčrtu
úloh pre rok 2021 možno tušiť, že
ani po zmiznutí „hnusoby“ nikto
v rezorte vnútra nemusí mať obavu z nedostatku práce, čo predurčuje aj plné nasadenie kapacít
OZP v SR pri riešení každodenných problémov tisícok zamestnancov v roku 2021. Patrí sa preto všetkým zaželať do nového roka veľa zdravia, entuziazmu
a rozvahy.
Spracoval Peter Ondera
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Prichádzajú sviatky pokoja a lásky...?

Tento rok sme zažili mnoho vecí. Niektoré boli príjemné, pekné,
no objavovali sa aj také, ktoré nás
privádzali neraz k zúfalstvu či rezignácii alebo strachu z toho, čo
sa deje okolo nás. Ocitli sme sa
v novej, ťažkej dobe, bez rozdielu
veku, vyznania, vzdelania, miesta
bydliska, či forme našej práce.
Obávame sa o svoje zdravie,
citlivo sledujeme všetky pokusy o elimináciu
pandémie v našej krajine, medzi nami. Boli
sme postavení pred
mnohé
rozhodnutia
a museli sme sa učiť
žiť novým spôsobom
života.
Do tohto roka, tak,
ako do každého, sme
na jeho začiatku vkladali mnohé nádeje,
túžby, mali sme naše
plány o tom, čo všetko
budeme chcieť realizovať, kam sa vyberieme.
To všetko sme však
museli podriadiť rozličným opatreniam a vysporiadať sa s mnohými obmedzeniami. Nebolo to a nie je to
jednoduché asi pre nikoho z nás.
Situácia, v ktorej sme sa ocitli,
nás preskúšala a vyplávalo na povrch to, čo je v nás.... Neraz to boli
mnohé prejavy arogancie, povyšovania, pohŕdania, neúcty, sebectva, ignorancie, ale na druhej
strane aj súdržnosti, obetavosti
a nezištnej pomoci.
Nielen v období Vianoc túžime
žiť dni naplnené pokojom, vôňou rodinnej lásky, pohody spojenej s radosťou a istotou, že má
život svoju cenu. Uvidíme, aký
bude vianočný čas a vstup do nového roka. Túžime však, aby
Štedrý večer mal svoje čaro, tú
neopakovateľnú atmosféru. Nech
to nie sú len spomienky, ku ktorým sa radi vraciame. V nich si
sprítomňujeme detstvo, myslíme
na rodičov, ktorí nám pripravovali
krásne zážitky, ktoré znamenali
domov, pokoj, prijatie. Ak máme
deti, vnúčatá, rodiny, našou úlohou je aj napriek vonkajším okolnostiam pripraviť im krásne Vianoce, aby sme si mohli uvedomiť,
čo znamená skutočný domov, kde
má človek istotu pochopenia, prijatia, miesto, kde sa cíti chránený
a je pre neho prístavom pokoja
a lásky a cez toto všetko, aby sme
mohli vnímať aj predobraz toho
dokonalého domova, kde nás
Boh chráni a drží v Jeho láskavých rukách.
Krása Vianoc je ukrytá v ich
príbehu. V tomto príbehu môžeme objaviť mnohé posolstvá do
nášho života. Či už prídeme do
chrámu, alebo budeme doma, pozorne počúvajme príbeh o Betlehemskom dieťati, Ježišovi – o jeho narodení, o pastieroch, o Jeho
živote, o úteku s rodičmi pred terorizujúcim Herodesom... Práve
v dnešnej dobe, keď hľadáme
pravé hodnoty života, sa nám Boh
ponúka ako ten, ktorý nám hovorí,
že sa môžeme na Neho spoľahnúť, že sa máme o koho oprieť.
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Keď hovoríme o hodnotách,
ktoré človek vo svojom živote pretavuje do konkrétnych činov, tak
musíme konštatovať, že kupovanie spravodlivosti či prekrúcanie
pravdy, to nie je výdobytok len
dnešnej doby. Už dávno v dobe
starozmluvného Izraela poznali
ľudia tieto neduhy – V Biblii, v knihe Exodus 23,8 sa píše: „Neprij-

odohráva? Táto otázka môže mať
obviňovací, ale aj túžobne očakávajúci podtón. Nech to znie akokoľvek zvláštne, toto obdobie zápasu s vírusom nás učí mnohým
veciam o nás samých. Toto obdobie preskúšava nás samých, naše ja, náš vzťah k druhým a na základe toho vieme povedať niečo
o sebe.

mi úplatok, lebo úplatok zaslepuje
aj tých, čo majú otvorené oči,
a prekrúca slová spravodlivých.“
Hovorievame, že naša kultúra
a spoločnosť vyrástla na kresťanských hodnotách a jej etických
princípoch. Zdá sa, že sme ozaj
z toho vyrástli a neraz sa ďaleko
od týchto hodnôt aj vzdialili.
Mnoho ľudí je v tejto dobe
ochotných BOHA považovať tak
nanajvýš za súčasť dejín ľudskej
existencie, a nie ako osobného
priateľa pre život, s ktorým by
sme mali kráčať radosťami aj starosťami našich dní. Mali by sme
nájsť odvahu a pouvažovať, či by
nebolo potrebné niečo v našom
živote zmeniť. Zároveň je potrebné pouvažovať, či aj cirkev dnes
v spoločnosti vydáva také svedectvo, ktoré dokáže človeka pritiahnuť k Bohu, sprostredkovať
mu tú neobyčajnú hodnotu Božej
lásky pre život človeka. Následky
túžby žiť slobodne od Boha sa
prejavujú v spoločnosti rozličným
spôsobom, mnohé vnímame
osobne keď sledujeme, čo všetko
sa okolo nás deje.
V dnešnej dobe, keď sledujeme, ako spoločnosť zápasí s
mnohými etickými a morálnymi
otázkami, je o to viac potrebné
hovoriť a žiť hodnotami, ktoré
nestrácajú na sile a intenzite
zmenou ročného obdobia, politickej situácie, alebo časom pandémie. Buďme vnímaví a sledujme
ten príbeh Dieťaťa narodeného
v jasliach, v Betleheme. Aj my
môžeme byť súčasťou tohto nádherného príbehu. Práve toho majú byť Vianoce plné. Nájdime si
čas počúvať a rozprávať ľuďom
okolo nás, našim deťom, možno
vnúčatám o nádeji, ktorá prišla
v Synovi Božom, hovoriť o viere,
ktorá dáva silu obstáť v každom –
aj v tom najťažšom období života.
Mnohí sa možno pýtali: Kde sa
v tom všetkom, čo sme prežívali
a prežívame, prejavuje Boh? Kde
bol, kde je, keď sa toto všetko

Aj v týchto situáciách nechce
byť Boh len akousi teoretickou
úvahou, ale konkrétnou súčasťou
našich rozhodovaní, nášho správania, chce dať smer nášmu konaniu a žitiu. Stačí pozorne vnímať a spoznávať, čo On ako
Tvorca života napísal o ľudskom
živote v návode, ktorý má názov
Biblia.
Čo v našich dušiach, našom
prežívaní, rozhoduje o čare Via-

noc? V prvom rade to nie je a nemala by to byť exkluzívna vianočná výzdoba a ani finančná hodnota darčekov. Dary majú cenu, len
ak sú kryté láskou. Dary bez lásky, akokoľvek drahé, sú „bezcenné“. Aj menší dar, pri ktorom
cítiť, že je prejavom skutočnej lásky, záujmu, je fascinujúcim zážitkom. A to platí pri každom človeku, ktorý je obdarovaný. Ak si na nás
spomenie
niekto
blízky, som vďačný
za jeho záujem a čo
i len malú drobnosť,
ktorou ukáže, že na
mňa myslí. Vianoce
citlivo vnímajú aj
naše deti či vnúčatá
a pri nich je ešte jeden dôležitý moment. Ak má dieťa
ľudí, ktorí ho vezmú
do náručia, objímu,
pohladia, ktorí sa s
ním hrajú, rozprávajú, trpezlivo odpovedajú na jeho
otázky, vedia pokojne hovoriť aj o
jeho problémoch, tak je to pre dieťa úžasný zážitok, ten najväčší
dar, ktorý dáva cenu aj tým najskromnejším darčekom.
Aké vianočné sviatky a aký
nový rok 2021 si prajeme? Čo
by sme chceli v nich zažiť? Prajem nám, aby vianočné sviatky aj
nový rok boli také, ktoré by nás
priviedli k ľudskosti, k tomu, aby
sme uvažovali o tom, čo všetko je
potrebné formovať v našich živo-

toch, aby sme mali radosť z toho,
že žijeme v spoločnosti, ktorá stojí na dobrých hodnotách, aby sa
nám žilo radostnejšie a krajšie aj
napriek tomu, čo nás všetko čaká,
o čom teraz nevieme...
Prichádzajú sviatky pokoja
a lásky... Bolo by pekné, ak by také boli. Ak by priniesli do našich
životov skutočný pokoj a lásku.
Bolo by pekné, ak by neboli presiaknuté konzumným spôsobom
a priniesli pokoj a precítenie toho,
že ich hodnota nespočíva v honosných daroch, ale v objavovaní
pravej ľudskosti, v spoznávaní lásky, záujmu, odpustenia toho, že
BOH ako tvorca života hovorí, že
môj život má cenu a zmysel, aj
keď niekedy prídu starosti a trápenia.
Vianoce majú mnoho posolstiev. Jednému môžeme sami pomôcť, ak dovolíme zázraku LÁSKY, aby zostal v našich srdciach
a my aby sme boli poslami lásky
pri ľuďoch. Lebo láska rozdávaním rastie. Ľudia predsa potrebujú milé, dobré, nežné slovo uistenia, že ktosi je na blízku, že ktosi
žije pre nich.
Láska nemá anonymnú tvár.
Nech sú naše Vianoce sviatkom lásky a pokoja prežité v zdraví a bez strachu. To Vám prajem
z hĺbky srdca a nech je nový rok
2021 naplnený nádejou, úspechom, dobrým slovom, zdravím,
radosťou a žitý v objatí pokoja.
V Bratislave 15.12.2020
Milan Petrula,
Riaditeľ Úradu ekumenickej
pastoračnej služby MV SR

Čože je to osemdesiatka!!!

Na snímke sprava: Tomáš Barantal, Valentín Zeman, Andrea Čierna, Milan Kružliak
Názov článku môže vyvolať
dojem, že nasledujúce riadky budú venované dopravnej polícii a
meraniu maximálnej povolenej
rýchlosti. No nie je tomu tak. Pripadla nám veľmi milá povinnosť,
zagratulovať pánovi Valentínovi
Zemanovi, pracovníkovi oddelenia nehnuteľností CP Bratislava.
Áno, čítate dobre, nie je to preklep a ani som sa nepomýlil. Tento čiperný pán je ešte stále aktív-

ny, a preto skladám pomyselný
klobúk! Svojim šarmom, entuziazmom a pozitívnou energiou
rozdáva radosť a lásku všetkým
kolegom v mieste svojho pracoviska, v Gaštanovom hájiku. Nie
je dlžný nič svojmu menu a aj v
čase nášho stretnutia najprv obdaroval naše kolegyne čokoládkou a až potom sme mu mohli potriasť pravicou. Pamätná plaketa,
malý darček a finančná hotovosť

sú len drobným poďakovaním za
veľký vzor pre všetkých nás ostatných. Osobne by som nám všetkým poprial, aby sme boli s energiou a pozitívnym prístupom k životu v takom krásnom požehnanom veku stále členmi OZP v SR.
Mgr. Milan Kružliak,
predseda ZO OZP 8/8 pri KR PZ
v Bratislave
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Ministerstvo uzatvorilo zmluvy aj na dodávku polokošieľ a tričiek
Slovenský dodávateľ zásobí príslušníkov PZ služobnou obuvou už v januári 2021

Napriek nepriaznivej finančnej bilancii po predchádzajúcom vedení minister vnútra SR
Roman Mikulec krátko po nástupe do funkcie rozhodol
o okamžitom riešení kritického
stavu zásob vo výstrojnom zabezpečení
bezpečnostných
zložiek Ministerstva vnútra SR.
Rámcovú dohodu na dodávku
služobnej obuvi počas 4 rokov
v celkovej hodnote 17,8 mil. eur
sa podarilo uzavrieť už v auguste 2020 so slovenským dodávateľom OBUV-Špeciál z
Bardejova.
V októbri 2020 boli podpísané
3 kúpne zmluvy v celkovej hodnote 3 025 852 €: 2 zmluvy pre policajnú obuv a 1 zmluva pre hasičskú obuv určenú do priameho výkonu služby a na výcvik. Všetky

druhy obuvi sú vyšpecifikované
z hľadiska úžitkových vlastností
tak, aby zodpovedali požiadavkám výkonu služby na ich funkcionalitu a súčasne odrážali vývoj
v oblasti nových materiálov
a technológií.
Už v januári 2021 budú odevné
výdajne zásobované služobnou
obuvou v celom veľkostnom sortimente:
Pre policajtov sme nakúpili:
5 500 párov trekovej obuvi
5 200 párov zimnej trekovej
obuvi
1 000 párov zimných čiernych
topánok
2 500 párov poltopánok
5 000 párov športovej obuvi
3 880 párov nízkej zásahovej
obuvi

3 210 párov polovysokej zásahovej obuvi

2 910 párov vysokej zásahovej
obuvi.
V novembri 2020 v súlade
s uzatvorenou rámcovou doho-

dou bola podpísaná kúpna zmluva v celkovej sume 108 300 €, na

základe ktorej bolo dodaných pre
príslušníkov Policajného zboru
4 000 kusov polokošieľ zelených krátky rukáv Distribuované do

odevných výdajní budú v druhej
polovici januára 2021 po ukončení inventúr.
V súčasnosti sú spracovávané
kúpne zmluvy na dodanie tričiek
a polokošieľ s termínom dodania
v roku 2021 nasledovne:

Pre príslušníkov Policajného zboru
14 000 kusov tričiek čiernych
s dlhým rukávom,
14 000 kusov tričiek čiernych
s krátkym rukávom,
30 400 kusov polokošieľ zelených s krátkym rukávom,
6 000 kusov polokošieľ bielych
s krátkym rukávom,
3 000 kusov polokošieľ čiernych s krátkym rukávom,

Výraz vďaky za spoluprácu

/TO KMV, 21.12.2020/

Členov Klubu policajnej histórie v Lučenci ocenili maďarskí kolegovia

Lučenecký Klub policajnej histórie /KPH/ vznikol v roku 2013
a pri oživovaní slovenskej policajnej histórie urobil za tie roky poriadny kus poctivej práce, za ktorou stojí široký kolektív priaznivcov, medzi nimi je aj množstvo
členov OZP v SR. Okrem uznaní
za aktivity na Slovensku, klub vniká aj do povedomia zahraničných
priaznivcov v susedných štátoch.
Celkom nedávno, 11. decembra
2020 pri príležitosti 100. výročia
založenia maďarskej polície zástupcovia vedenia KPH prevzali

Na snímke zľava: kpt. Bc. Róbert Václavík, mjr. Mgr. Kamil
Kolesár, plk. Mgr. Juraj Štaudinger

Bez výkonného výboru a pomocníkov sa väčšia organizácia nezaobíde

Priatelia, vďaka za robotu!

Pravidlom každého záveru roka sa stáva zhon, stres a vypätie
posledných síl vo víre predvianočných povinností. Uzavretie ro-

niesli a znemožnili nám každoročný pobyt v Taliansku, Mikulášske
predstavenie či vianočné trhy a
ďalšie nové pripravované poduja-

Na snímke je Mgr. Andrea Čierna a František Krupka pri
“obálkovaní” vianočných darčekov pre 430 našich členov.
ka, ktorý máme za sebou, zháňanie darčekov pre našich blízkych to sú záležitosti, ktoré dajú zabrať
každému z nás.
Preto mi dovoľte poďakovať
členom výboru ZO 8/8 OZP pri
KR PZ v Bratislave za obetavú
nadprácu vykonanú v roku 2020,
v roku, ktorý si budeme pamätať
všetci v súvislosti s opatreniami,
spojenými s bojom proti Covid19. No aj napriek obmedzeniam,
ktoré tento vyčerpávajúci boj pri-

tia pre našich členov, musíme
spomenúť vynikajúce podujatie,
na ktorom sme participovali. Veru
tak, 30. výročie založenia OZP v
SR bolo zorganizované na vysokej úrovni a vďaka za to patrí
hlavne vedeniu OZP. No, aby som
sa vrátil späť k členom nášho výboru, chcem takto poďakovať
podpredsedovi Mgr. Tomášovi
Barantalovi, Mgr. Andrejke Čiernej, Ing. Vladimírovi Jánošovi,
Alenke Barantalovej, Mariánovi

Klikovi, Janettke Csánovej, Ferkovi Krupkovi, Bc. Edkovi Čiernemu i Mgr. Milanovi Podhradskému za obetavú odborársku prácu.
Vždy sa na nich dá spoľahnúť a
vedia sa navzájom zastúpiť pri
zasadaniach k právnej ochrane,
či zaujatí stanovísk a ich vypracúvaní pre Krajskú radu OZP, konzultácií ohľadom riešenia problémov našich členov, distribúcii novín (430ks), vyplácaní koncoročného a kultúrno-športového príspevku a mnoho iných činností,
ktoré zvládajú s bravúrou. Ďakujem osudu, že mi doprial takéto
osadenstvo výboru ZO OZP 8/8
pri KR PZ v Bratislave, pretože aj
vďaka ich obetavosti a nezištnej
pomoci nám členská základňa
narastá a sme najväčšou ZO na
Slovensku.
Využijem túto možnosť na želanie krásnych požehnaných vianočných sviatkov a v roku 2021
hlavne veľa zdravia, pozitívnu
myseľ, spolupatričnosť, aby sme
si užívali krásy života a nemuseli
viac vyrábať rúška či ochranné
štíty.

Mgr. Milan Kružliak,
predseda ZO OZP 8/8 pri KR PZ
v Bratislave

z rúk gen. Terdiaka Tamása z
Hlavného veliteľstva maďarskej
polície v Budapešti pamätné plakety ako výraz vďaky za spoluprácu pri oživovaní a udržiavaní tradícii štátnej polície v oboch štátoch.
Plakety ako výraz ocenenia
navrhol pre členov lučenského
Klubu policajnej histórie budapeštiansky klub podobného zamerania HAGYOMÁNYORZO REN-

DORSÁZAD BUDAPEST /Rota
strážcov policajných tradícií/. Plakety od maďarských kolegov zaujmú čestné miesta vo vitríne lučenského klubu a budú motiváciou pri ich ďalšej činnosti.
-on-

P.S. Viac sa o činnosti Klubu
policajnej histórie v Lučenci dozviete na ich webovej stránke:
www.kph.ilumin.sk

Na slávnostný akt prišiel v rovnošate

Policajný dôchodca sa stal držiteľom Kňazovického medaily za sto odberov krvi

Výsluhový policajný dôchodca Ján Levický si za 30 rokov dobrovoľného darcovstva krvi a 100 registrovaných odberov 30. októbra
prevzal v sídle Slovenského Červeného kríža v Bratislave medailu
profesora MUDr. Jána Kňazovického. „Hoci je už takmer dva roky v
civile, ani ho nenapadlo obliecť si na tento slávnostný akt niečo iné,

ako svoju starú policajnú uniformu, pretože on je taký. Myslím si, že
Policajný zbor potrebuje v tomto čase vzory viac, ako kedykoľvek inokedy,“ napísal redakcii jeho brat Juraj Levický, ktorý chcel bratovi aj
takto prejaviť uznanie za dlhé roky poctivej služby v Policajnom zbore
a obetavé desaťročia darcovstva krvi.
/red/
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Vo vzduchu lietali bankovky

Dôchodkyňa vytriasla z okna povliečku s celoživotnými úsporami
Ostravská polícia vydala naliehavú výzvu pre obyvateľov
ostravských Vítkovíc, ktorí 25. novembra zbierali na ulici bankovky

českej meny v rôznych hodnotách. Polícia ich vyzýva, aby peniaze doniesli na najbližšie oddelenie. Čo sa to stalo?

Ako vyplynulo z výpovede poškodenej ostravskej dôchodkyne,
žena z okna vytriasala posteľnú
bielizeň. Neuvedomila si, že na
povliečke mala v umelohmotnom
puzdre položené svoje celoživotné úspory – vyše stotisíc českých

korún, ktoré chcela schovať na
bezpečné miesto. Keď si uvedomila, kde zmizli jej peniaze, zbehla z bytu na ulicu, puzdro síce našla, ale prázdne. Svedkovia
z okolia jej potvrdili, že peniaze sa
pri páde z obalu uvoľnili, bankov-

Pes je najlepší priateľ človeka,
aj keď je pánko opitý...

Masívne protesty zamestnávajú
parížskych policajtov

Počas sobotňajšieho protestu proti navrhovanému bezpečnostnému zákonu zatkla polícia
v Paríži desiatky ľudí. Muži zá-

kona sa zamerali na demonštrantov, o ktorých sa domnievali, že by sa mohli spojiť do násil-

chod ulicami Paríža sprevádzala v sobotu poriadková polícia.
Proti zákonu Francúzi protestujú už niekoľko víkendov.
Najspornejšie opatrenie v
rámci navrhovaného zákona je
zamerané na sťaženie nakrúcania policajtov. Jeho cieľom je zakázať zverejňovanie snímok s
úmyslom ublížiť polícii. Ustanovenie vyvolalo veľkú vlnu pobú-

ných skupín, ako boli tie, ktoré
na predchádzajúcich demonštráciách poškodili obchody a
vozidlá. Minister vnútra Gérald
Darmanin na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter oznámil,
že polícia vykonala prinajmenšom 81 zatknutí. Protestný po-

renia, v dôsledku čoho sa vláda
rozhodla ho prepísať.
Kritici sa obávajú, že zákon
naruší slobodu médií a skomplikuje odhaľovanie policajnej brutality.
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Hliadka pardubickej mestskej polície na tretiu adventnú nedeľu
zazrela na ulici Jana Palacha ležať muža, ktorý javil silné znaky opitosti, prakticky nereagoval na
okolie. Bolo jasné, že takto nemôže ostať na chodníku, mohol
by zmrznúť. Pánka však zúrivo
bránila veľká fena. Strážnici sa preto pokúsili fenku presvedčiť, aby
im nebránila zachrániť jej pánička. Podarilo sa im to až kusom kuracej šunky, ktorú obetovali zo svojho „lepeňáka“.
Muža ako tak prebrali, odviezla ho sanitka do záchytky a psa si
zobral opilcov brat. Fenka počúvala na meno Marfuša a s policajtmi
sa z vďaky za šunku veselo rozlúčila... Na prechádzku so svojím páničkom si však Marfuša bude musieť počkať, kým pánko vyplatí
nocľah v záchytke...
/podľa www.idnes.cz, 14. 12./

Zamestnanci rezortu vnútra opäť raz ukázali, že majú veľké srdce

Víťazní „ochrankári“ venovali bicykel deťom

Zamestnanci
ministerstva
vnútra vybojovali v celoslovenskej kampani Do práce na bicykli
skvelé tretie miesto. Minister
vnútra Roman Mikulec vo štvrtok
3. decembra odovzdal ocenenie
najaktívnejšiemu cyklotímu v rezorte : ÚOÚČaDM. Odmenou bol
moderný skladací bicykel. Cenu
venoval rezortu za umiestnenie v
kampani národný cyklokoordinátor Peter Klučka z ministerstva
dopravy a výstavby.
Naši cyklisti z ÚOÚČ sa však
rozhodli, že urobia pred Vianocami radosť niekomu, kto to potrebuje viac. Generálny riaditeľ kancelárie ministra vnútra Peter Rolný skladací bicykel 14. 12. 2020
odovzdal Centru pre deti a rodiny
v Bernolákove. Toto centrum náhodne vybral minister vnútra Roman Mikulec na svojom FB profile.
„Toto krásne gesto urobil náš
najaktívnejší cyklistický tím pre
deti, ktoré to nemajú v živote jed-

noduché a ktorým určite urobí
veľkú radosť,“ povedal pri tejto
príležitosti minister vnútra Roman
Mikulec.
„Viem, že žiadny materiálny
dar neobstojí v porovnaní s teplom rodiny, láskou a pozornosťou rodičov. Som však šťastný, že
našim malým darom skrášlime
Vianoce jednej z profesionálnych
rodín. O to viac ďakujem kolegom
za ich výkon a výborný nápad,“
dodal generálny riaditeľ kancelárie ministra vnútra Peter Rolný pri
odovzdávaní bicykla.
Súťaže Do práce na bicykli sa
za rezort vnútra zapojilo 213 zamestnancov v 71 tímoch. Spolu
najazdili v septembri viac ako 24
000 km. Víťazný štvorčlenný tím z
Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV
SR z Bratislavy s výstižným názvom Ochranka sa postaral takmer o 1 600 km.
/TO KMV, 14. 12., upr. -on- /

ky lietali na všetky strany a pobiehajúci ľudia ich náhlivo zbierali...
Dôchodkyňa požiadala o pomoc políciu, muži zákona začali
so zbieraním výpovedí ľudí z blízkeho okolia a získavaním záznamov z kamier. Bolo jasné, že tí, čo
peniaze dôchodkyni zobrali, budú
sa hanbiť bankovky vrátiť. Ak ich
však kamery alebo svedkovia
identifikujú, budú mať problém so
zákonom a ukradnuté peniaze ich
ešte môžu vyjsť poriadne draho...
/podľa idnes.cz, 25.11./

Americká čierna
kronika

Americkí
kriminológovia
upozorňujú na šokujúci jav,
ktorý sa prejavil v uliciach
mnohých veľkých miest po
tom, čo policajti pri zákroku
koncom mája v Minneapolise
udusili černocha George Floyda. V Amerike po tejto udalosti
prudko narástol počet vrážd,
v New Orleanse ich bolo podľa
verejnoprávnej televízie PBS
v tomto roku do polovice
októbra 170, kým vlani za celý
rok len 97. V New Yorku evidujú v tom istom období 406, za
vlaňajšok 295. V Chicagu
v tomto roku prišlo násilne o život 692, za celý minulý rok 452
ľudí, čo je rozdiel 53 percent.
Kriminológovia konštatujú, že
nárast vrážd je najväčší za poslednú generáciu.

Ktosi na Facebooku vyhrabal a poslal mi policajnú
verziu vianočného stromčeka v čase coronakrízy,
ozdobený je tým, čo má policajt práve po ruke... Milé,
nie? J
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