
 Pozreli sme sa na to naj-
dôležitejšie, čo zaznelo na 
Rade predsedov ZO OZP v SR 
a Predsedníctve OZP v SR, 
ktoré sa uskutočnili koncom 
júna. Predstavitelia odborov 
sumarizovali posledné ob-
dobie, predstavili plány na 
najbližšie mesiace, odmenili 
najaktívnejších odborárov,  
a okrem iného priniesli dobré 
správy o zvyšovaní hodnoty 
gastrolístkov.

 Vedenie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike 
ubezpečilo svojich členov, že 
v danom čase aktívne partici-
povalo na vyjednávaní o valo-
rizácii platov. Súčasťou pred-
stavenstva za nevýrobné zväzy 
Konfederácie odborových zvä-
zov SR ako hlavného partnera 
pre Vládu SR je aj predseda OZP 
v SR Pavol Paračka. Členovia 
policajných odborov si tak pra-
videlne vďaka nemu môžu vy-
počuť informácie z prvej ruky, 
ktoré sa bytostne dotýkajú 
všetkých zamestnancov minis-
terstva vnútra. O vyjednanej 
valorizácii informujeme v oso-
bitnom článku aktuálneho vy-
dania POLÍCIE. 

 Ostáva len pri tejto časti do-
dať, že informovanosť v rám-
ci základných organizácií je  
v takýchto prípadoch najlepším 
receptom ako zabrániť šíreniu 
„zaručených informácií“. Od 
predsedov ZOčiek sa očakáva 
plynulá a kontinuálna informá-
cia smerom do vnútra, keďže 

nie všetky poznatky sú vhodné 
okamžitého zverejnenia, či už 
na webovom sídle odborov, Fa-
cebooku alebo v novinách.

 Z kategórie príjemných 
správ určite upriamime vašu 
pozornosť na zvýšenie hodno-
ty gastrolístkov na hodnotu 
5 eur zo súčasných 4,50 eur. 
Táto zmena vojde do platnos-
ti prvým augustovým dňom 
tohto roka a stane sa súčasťou 
dodatku ku všetkým štyrom 
kolektívnym zmluvám. Ide  
o výsledok rokovania medzi 
odborármi a vedením rezortu 
vnútra, na ktorého počiatku 
stáli presné prepočty vedenia 
OZP v SR, podľa ktorých by re-
zort takúto záťaž zvládol, čo sa 
napokon prejavilo v jeho súhla-
se.

Rokovací poriadok
 Predseda krajskej rady Bra-
tislava Marcel Paška spoloč-
ne s Františkou Jakubíkovou 
predstavili projekt, na ktorom 
dlhodobo pracujú. Ide o voleb-
ný a rokovací poriadok ušitý na 
mieru pre podmienky OZP v SR. 
Posledné náročné obdobie totiž 
ukázalo, že stanovy odborov 
nemusia pokrývať všetky ži-
votné situácie, a preto uvedení 
odborári prišli s riešením, ktoré 
sa stretlo s pozitívnou odozvou. 
Celý dokument je ešte v procese 
tvorby a k dispozícii je formou 
kontaktu s jednotlivými pred-
sedami ZO. Prípadné návrhy 
na zlepšenie je možné posielať 

priamo Marcelovi Paškovi, kto-
rý je zároveň predsedom ZO pri 
OR PZ Bratislava V.

 Obaja odborári dostali za 
svoj prínos mimoriadnu od-
menu, ktorú schválilo Pred-
sedníctvo OZP v SR. Rovnako 
sa postupovalo voči Danielovi 
Čukalovskému, predsedovi ZO 
pri SOŠ v Košiciach. Daniel zo-
žal obrovský potlesk za svoj 
dlhoročný (nielen) odborársky 
prínos. Z úst jeho kolegov sme 
si mohli vypočuť svedectvá o 

jeho ďalšom mimoriadnom na-
sadení, ktoré sa týkalo služieb 
jeho študentov v opatreniach 
súvisiacich s utečeneckou krí-

zou na východnom Slovensku. 
To s akou vervou a odhodlaním 
zabezpečoval pracovné pod-
mienky pre študentov sa stretlo 
s úctivým rešpektom.

Ocenenie policajtov  
a zamestnancov
 V súvislosti s mimoriadnymi 
opatreniami ohľadom vojny na 
Ukrajine a jej dopadoch na pô-
sobenie Policajného zboru boli 
prítomní predsedovia vyzvaní, 
aby dôrazne dohliadali na ude-

ľovanie prípadných ocenení. 
Ako bolo uvedené, v minulosti 
došlo k prípadom, keď nadria-
dení v regiónoch neprerozdelili 

odmeny svojim podriadeným, 
ale pre seba si z pomyselného 
koláča dokázali ukrojiť. Je preto 
veľmi dôležité, aby predsedovia 
ZO aktívne komunikovali so 
svojimi sociálnymi partnermi 
a vykonávali tak v tejto oblasti 
dozor, aby sa odmeny dostali 
všetkým tým, ktorí si ich zaslú-
žia. Prostriedky z rezortu vnút-
ra sú k dispozícii, respektíve 
budú v tejto veci putovať z roz-
počtu Európskej únie. Ocenenia 
sa majú týkať všetkých, ktorí sa 
opatrení zúčastnili - a to aj štu-

dentov, ktorých základný plat 

 Rastúca inflácia, nárast 
cien základných potravín, 
astronomické ceny benzínu 
a hrozivá predpoveď vývoja 
nákladov za energie spôsobili 
nielen v Slovenskej republike 
oprávnené obavy a znepoko-
jenia s otázkou „Ako sa so sú-

časnou krízou popasuje vlá-
da?“. Aj keď spočiatku mohlo 
vyzerať beznádejne a niekto 
sa možno spoliehal na jedno-
razové uspokojenie zamest-
nancov vo forme jediného prí-
spevku do konca tohto roka, 
realita je napokon iná. Platy sa 

budú zvyšovať už v roku 2022 
(3% valorizácia od 01.07.2022)  
s kontinuálnym pokračova-
ním v nasledujúcom roku. 
Zaujímavosťou je skrátenie 
pracovného času pre štátnych 
zamestnancov a zamestnan-
cov vo verejnom záujme.

 Dosiahnuté úspechy sú vý-
sledkom rokovania nového ve-
denia Konfederácie odborových 
zväzov SR, ktorého prezidento-
vania sa len pred krátkym časom 
ujala Monika Uhlerová, ktorú 
tak čakala prvá, kritická chvíľa. 
Medzi vyjednávačmi nechýbal 

ani Pavol Paračka, člen pred-
stavenstva za nevýrobné zväzy 
a predseda Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike. 
Tvrdé vyjednávania, cesta za 
stanovenými cieľmi a neustále 

 Vedenie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike 
by sa touto cestou chcelo poďa-
kovať Mariánovi Magdoškovi za 
jeho prínos vo funkcii prezidenta 
Konfederácie odborových zvä-
zov SR, v ktorej svoje pôsobenie 
ukončil pred letom. Marián Mag-
doško je odborárom po celý svoj 
profesionálny život. Hneď, ako 

to po páde komunistického reži-
mu bolo možné, stál pri zrode aj 
nášho Odborového zväzu Polície 
v Slovenskej republike , ktorého 
bol dlhoročným podpredsedom 
a štyri roky aj jeho predsedom. 
Po vybudovaní zväzu pôsobia-
ceho v rámci najväčšieho minis-
terstva, ktoré je svojim zásahom 
i rozsahom a personálnou pes-

trosťou najzložitejším štátnym 
kolosom, jeho kariéra pokračo-
vala na najvyššom možnom od-
borárskom poste, aký je možný  
v našich podmienkach obsadiť. 
Aj ako prezident KOZ SR bojoval 
s rovnakou motiváciou a odhod-
laním za všetkých členov od-
borov, zvládal neľahkú situáciu 
pri výpadku sociálneho dialógu 

a presadzoval sa za dosiahnutie 
výsledkov, ktoré budú badateľné 
ešte aj po nasledujúce roky.
 Drahý Marián, prajeme Ti 
všetko len to najlepšie, predo-
všetkým pevné zdravie a veľa 
úspechov na Tvojej ďalšej život-
nej ceste.

Zdroj: OZP v SR
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zdôvodňovanie, prečo sú navrh-
nuté možnosti reálne a odkiaľ 
môžu byť dostupné zdroje viedli 
k úspechu, ktorý nás zastihol  
v strede júla.
 „Rokovania sú vždy otázkou 
racionálneho vyjednávania  
a kompromisu. Ak dokážu obe 
strany ukázať, že sú schopné  
v niektorých častiach ustúpiť  
a vecne argumentovať pri svo-
jich ďalších požiadavkách, 
úspech dosiahnutia dohody je 
vysoko pravdepodobný. Ako zá-
stupcovi nevýrobných zväzov  
a predovšetkým predsedovi Od-
borového zväzu polície v Sloven-
skej republike mi mimoriadne 
záležalo na uzavretí výhodnej 

dohody, ktorej pozitívne dopady 
by zamestnanci pocítili už tento 
rok. V rámci odborového zväzu 
sa denne stretávame s prípad-
mi, ktoré svedčia o vysokom na-
sadení všetkých zamestnancov 

Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky, začínajúc príslušník-
mi Policajného zboru v prvej 
línii, končiac úradníkmi kreujú-
cimi významné dokumenty. Aj 
napriek nie úplnej spokojnosti, 
som rád, že cez ťažko kreované 
kompromisy sa nám podarila 
dosiahnuť dohoda. Dovoľte, aby 
som všetkým zamestnancom 
rezortu úprimne poďakoval 
za ich dennodenné nasadenie  
v tomto už dlhotrvajúcom ťaž-
kom období,“ povedal predseda 
OZP v SR Pavol Paračka.
 Vyrokované odmeny a zvýše-
nie miezd sa po skončení roko-
vania na úrovni KOZ SR a Vlády 
SR týkali štátnych zamestnan-
cov, zamestnancov vo verejnom 
záujme a sčasti aj pedagogic-

kých zamestnancov. Minister 
vnútra Roman Mikulec krátko 
na to potvrdil, že rovnaké be-
nefity sa budú týkať príslušní-
kov Policajného zboru, Horskej  
a záchrannej služby a Hasičského  

a záchranného zboru.
 „Viac ako dva roky sledujem, 
že zamestnanci plniaci úlohy 
rezortu vnútra pri dobrej orga-
nizácii  dokážu potiahnuť, že to 
funguje, ak intenzívne pracuje 
nielen časť, ale všetci, či už ide 
o zamestnancov pôsobiacich  
v štátnej a verejnej správe alebo 
o policajtov, hasičov a horských 
záchranárov. Zvládli sme pan-
démiu a doslova bez vydých-
nutia  sme ako priamy sused 
museli začať nastavovať kroky 
v súvislosti s ruskou agresiou 
na Ukrajine a hromadným prí-
levom cudzincov na Slovensko. 
Som rád, že napriek náročným 
časom sme dokázali zvýšiť za-
mestnancom platy, motivovať 
ich a pomôcť ich rodinám,“ po-
vedal minister vnútra Roman 
Mikulec. 
 
Tri hlavné piliere  
 Pozrime sa na to, čo vyro-
kovali odborári a na čom má 
významný podiel aj Odborový 
zväz polície v Slovenskej repub-
like. 
1. Vyplatenie jednorazovej od-
meny vo výške 500 eur za me-
siac august 2022, najneskôr 
však do konca roka.
2. Od 1. januára 2023 zvýšenie 
miezd o 7%.
3. Od 1. septembra 2023 zvýše-
nie miezd o 10%.
 Benefity sa týkajú zamest-
nancov spadajúcich pod Mi-
nisterstvo vnútra SR, nie však 
CÚZtiek, Automobilových opra-
vovní MV SR, Tlačiarní MV SR, 

Kúpeľno – rehabilitačných a lie-
čebných ústavou MV SR. Preto 
je na mieste otázka, ako sa k to-
muto postavia riaditelia týchto 
organizácii. 

Ďalšie sociálne benefity
1. Skrátenie pracovného času 
pre verejných zamestnancov 
oproti Zákonníku práce v roz-
sahu 2,5 hodiny týždenne, t. j. 
pracovný čas zamestnanca je 
37,5 hodiny týždenne; pracov-
ný čas zamestnanca, ktorý má 
pracovný čas rozvrhnutý tak, 
že pravidelne vykonáva prá-
cu striedavo v oboch zmenách  
v dvojzmennej prevádzke je 36 
a 1/4 hodiny týždenne a pracov-
ný 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 slu-
žobný čas, t. j. 37,5 hodiny, 36  
a 1/4 hodiny a 35 hodín. 
2. Výmera dovolenky o týždeň 
viac oproti zákonu pri verejných 
aj štátnych zamestnancoch,  
t. j. základná výmera 5 týždňov, 
dovolenka 6 týždňov zamest-
nancovi a štátnemu zamest-
nancovi, ktorý do konca kalen-
dárneho roka dovŕši najmenej 
33 rokov veku, a zamestnan-
covi/štátnemu zamestnanco-
vi, ktorý sa trvale stará o dieťa  
a dovolenka 9 týždňov pre verej-
ných zamestnancov uvedených 

v §103 ods. 3 Zákonníka práce. 
3. Odstupné zvýšené o jeden 
funkčný plat nad rozsah záko-
na pre verejných aj štátnych za-
mestnancov. 
4. Odchodné zvýšené o jeden 
funkčný plat nad rozsah záko-
na pre verejných aj štátnych za-
mestnancov. 
5. Výška príspevku zamestná-
vateľa/služobného úradu na do-
plnkové dôchodkové sporenie 
je najmenej 2% z objemu zúčto-
vaných platov zamestnancov/
štátnych zamestnancov zú-
častnených na doplnkovom dô-
chodkovom sporení. 
6. Prídel do sociálneho fondu vo 
výške 1,05% zo súhrnu hrubých 
platov zúčtovaných zamest-
nancom/štátnym zamestnan-
com na výplatu za kalendárny 
rok (1% povinný prídel a 0,05 % 
ďalší prídel).
 Treba si uvedomiť, že ide o be-
nefity, ktoré sú doposiaľ vyjed-
nané vo vyšších kolektívnych 
zmluvách a tvoria základ, ktorý 
je možné rozšíriť a preto bude 
zaujímavé sledovať ako bude 
prebiehať kolektívne vyjed-
návanie kolektívnych zmlúv  
v rezorte vnútra na rok 2023. Ve-
ríme, že zvíťazí pragmatizmus 
a rezortné kolektívne zmluvy 
budú prijaté konsenzom, ktorý 
ich obohatí aj o iné zamestna-
necké benefity.

by mal obsahovať „všetko“, teda 
aj fiktívne nadčasy, ktoré ako 
keby tým pádom nikdy neodro-
bili… 

 Odmeny sa musia dostať aj  
k tým príslušníkom, ktorí me-
dzičasom zmenili útvar, či pria-
mo ukončili štúdium. Zdôrazňu-
jeme, že nie je mysliteľné, aby sa 
prostriedky určené na odmeny 
vracali služobnému úradu späť, 
nedotknuté.

Ďalšie správy
 OZP v SR registruje dlhodobý 
záujem o pripomienkovanie re-
organizácie PZ, ktorá je naďalej  
v procese. Ako informovalo ve-
denie odborov, materiál ešte 
nie je k dispozícii. Podľa infor-
mácií našej redakcie je najnovší 
zádrheľ v rozpočte zo strany mi-
nisterstva financií. Vedenie OZP 
v SR má eminentný záujem na 
participácii reorganizácie.

 Rezort financií naďalej plá-

nuje budúci rok zrušiť 622 ne-
obsadených tabuľkových miest  
a krátiť rozpočet o 17,5 milióna 
eur. Vedenie OZP v SR sa stavia 
jasne - konzistentne proti ta-
kýmto opatreniam, čo pravidel-
ne prízvukuje predstaviteľom 
MV SR a PZ, ktorí majú v tejto 
oblasti zvrátenia návrhu z rezor-
tu financií ich plnú podporu. 

 Ku koncu mája bol stav účtu 
právnej ochrany vo výške 5043 
eur. Výdavky presahovali hod-
notu 21 600 eur, príjmy z vyhra-
tých súdnych sporov takmer  
1 300 eur. Súčasný stav by mal 
vydržať do septembra, po kto-
rom sa bude uvažovať o prípad-
nom navýšení účtu. Predsed-
níctvo schválilo aj neschválilo 
poskytnutie právnych ochrán  
v niekoľkých prípadoch. V prípa-
de jednej z neschválenej pomoci 
je nutné pripomenúť, že prísluš-
ník PZ sa stal členom OZP v SR 
až po vypuknutí svojich prob-
lémov, čo poskytnutie právnej 
ochrany jej štatút neumožňuje. 
Je preto vhodné stať sa odbo-
rárom čím skôr, aby k takýmto 
situáciám nedochádzalo.

 Aplikácia, o ktorej sme vás in-
formovali v jednom z predošlých 
vydaní POLÍCIE, ktorej cieľom 
je priniesť modernizáciu v evi-
dencii členov OZP v SR a ďalších 
oblastiach, bude v testovacej 
prevádzke v rámci bratislavskej 
krajskej rady. Ide o aplikáciu, 
ktorá je aktívne využívaná Ne-
závislým odborovým svazem 
Policie České republiky. Keď je 
reč o Českej republike, tak v sú-
časnosti prebiehajú rokovania 
o vytvorení veľmi zaujímavého 
benefitu s jedným českým, zná-
mym e-shopom, ktorý pôsobí aj 
na Slovensku a s ktorým majú 
dobré skúsenosti aj naši kolego-
via zo západu.

 Predsedníctvo schválilo cel-
kovo osem žiadostí o poskytnu-
tie finančnej pomoci vyzbieranej 
z 2%. Ide o ťažké osudy a životné 
situácie členov OZP v SR alebo 
ich najbližších príbuzných, kde 
je potrebné každé jedno euro. 
Jediným pravidlom poskytova-
nia tejto formy pomoci je, aby sa 
rovnaký záujemca o ňu nehlásil 
dva roky po sebe, ak bol po prvý 
raz vybraný.

 Pomoc vo forme 10 082 eur 
bola odovzdaná pozostalej rodi-
ne po našom kolegovi z Prešova 
Filipovi Suchárovi - Turekovi, 
ktorý tragicky zahynul pri streľ-
be zo služobnej zbrane svojho 
kolegu. Ide o mimoriadne smut-
ný prípad, ktorý pohol celou 
členskou základňou…

 V prípade návrhov na ocene-
nie od OZP v SR boli prítomní 
predsedovia požiadaní, aby svoje 
návrhy posielali najneskôr dva 
týždne pred konaním predsed-
níctva, aby sa príprava a výroba 
ocenení stihla včas.

 Predseda Pavol Paračka po-
ďakoval za spoluprácu odchá-
dzajúcim predsedom základ-
ných organizácií. Zmeny nastali 
v ZOčkách Martin, Žilina, Zvo-
len, Prešov, Centra účelových 
zariadení, Kriminalistického  
a expertízneho ústavu PZ a Uni-
verzitnej Nemocnici – Nemocni-
ci sv. Michala. Novým kolegom 
prajeme veľa odborárskeho en-
tuziazmu a všetko dobré .

 Podpredseda OZP v SR Ma-
rián Mikula, ktorý vedie noviny 

POLÍCIA, znovu na prítomných 
apeloval, aby sa aktívne podieľali 
na prezentácii svojej odborárskej 
činnosti a zdieľali tipy na pálčivé, 
zaujímavé témy, úspechy či re-
portáže, ktoré môžu nielen spro-
pagovať odborársku činnosť, ale 
aj napríklad zodpovedať na naj-
častejšie otázky, ktoré sa hmýria 
v regiónoch. Spolupráca s redak-
ciou je kľúčová, noviny sú naše 
vlastné, odborárske, dostáva sa 
k nim viac ako 10 000 čitateľov, 
a preto akýkoľvek náš spoločný 
úspech a prezentácie stoja na 
schopnosti vzájomnej koope-
rácie. E-mailová adresa noviny-
policia@gmail.com je vám vždy  
k dispozícii. Všetkým tým, ktorí 
sa na tvorbe novín za posledné-
ho rok a pol od spustenia ich no-
vého dizajnu podieľajú, úprimne 
ďakujeme.

 Ďalšia Rada predsedov  
a Predsedníctvo sa uskutočnia  
v septembri 2022.

 Na vyriešenie dlhodobého 
problému s práčkami na SOŠ 
PZ v Pezinku si museli po-
svietiť až odborári, inak by sa 
mohlo stať, že študenti by ne-
mali v čom prať. Aj toto je dô-
kaz odborárskej sily na jednej 
strane, no zúfalej situácie už 
na úrovni vzdelávania na stra-
ne druhej.

 Zanedbaný materiálno-tech-
nický stav sa netýka iba základ-
ných útvarov Policajného zbo-
ru, ale zasahuje už aj do prvých 
poschodí na ceste k životnému 
poslaniu menom služba v polícii. 
Predstavitelia Odborového zvä-
zu polície v Slovenskej republike 
sa dozvedeli o nedostatočnom 
technickom stave a počte prá-
čiek na Strednej odbornej škole 
PZ v Pezinku. Aj napriek veľkej 

a dlhotrvajúcej snahe vedenia 
SOŚ zabezpečiť potrebné práč-
ky, sa stovky študentov museli  
spoliehať na stroje, ktoré často 
nešli ako išli a ktoré zadovážil 
ktokoľvek komu v domácnosti 
už neslúžili. 
 Aj keď by sme sa mohli za-
mýšľať, že mohlo ísť celkom ob-
jektívne o poriadnu „facku“ do 
tvárí mladých nádejí, ktorých je 
vždy nedostatok a ktorú by mal 
riešiť možno niekto iný, našli 
sa odborári, ktorí svojmu hes-
lu „Len spoločne sme silní“ dali 
zadosťučinenie. Na základe hla-
sovania boli uvoľnené finančné 
prostriedky OZP v SR na nákup 
dvoch poloprofesionálnych prá-
čiek, ktoré predseda Pavol Pa-
račka odovzdal riaditeľovi SOŠ 
PZ v Pezinku Ladislavovi Dovi-
čovičovi.

 Finančnú pomoc v podobe 
zľavy poskytla spoločnosť Da-
tart, ktorá so zväzom spolupra-

cuje už dlhodobo. Prívlastok 
„profesionálne“ hrá veľkú rolu, 
keďže v prípade prítomnosti sto-

viek študentov budú operovať 
takmer bez prestávky, čo v po-
rovnaní s domácimi spotrebič-
mi predstavuje neúmernú záťaž.
 Musíme oceniť krok OZP  
v SR, ktorí sa rozhodol suplovať 
povinnosti iných subjektov a z 
vlastných peňazí pomohli po-
licajným nádejám. Mladá krv 
síce mohla tak byť prvýkrát 
konfrontovaná s tvrdou realitou 
služby v PZ už na jej počiatku, 
avšak zároveň sa presvedčila  
o významnom poslaní najväčšej 
policajnej odborárskej organizá-
cii na Slovensku. Už len dodáme, 
že určite zo strany OZP v SR ne-
šlo o poslednú pomoc tam, kde 
to je najviac potrebné, no záro-
veň nemôžeme nedodať, že bo-
daj by takýchto prípadov bolo čo 
najmenej.
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Z Rady predsedov ZO a Predsedníctva OZP v SR
pokračovanie z 1. strany

pokračovanie z 1. strany

Odborári vybojovali zvýšenie platov

OZP v SR daroval práčky SOŠ PZ v Pezinku

Predseda OZP v SR Pavol Paračka odovzdal práčky riaditeľovi 
SOŠ PZ v Pezinku Ladislavovi Dovičovičovi. Zdroj: OZP v SR

 Z roka na rok akoby sme mali 
viac tropických dní a horúcich, 
bezsenných nocí. Kto neslúži  
v teréne je niekedy v nevýhode. 
Kancelárie bez pohybu vzduchu 
vystavené Slnku napospas sa 
premieňajú na rozžeravené skle-
níky. O klíme väčšina z nás môže 
len snívať. Pozreli sme sa na 
nariadenia, ktoré je vhodné pri-
pomínať v týchto dňoch nielen 
vám, ale hlavne nadriadeným.  

 Skráteniu pracovného času sa 
venujú kolektívne zmluvy vyššie-
ho stupňa pre štátnych zamest-
nancov a zamestnancov pracujú-
cich vo verejnom záujme. V časti 
„Pracovnovprávne vzťahy“ sa píše 
o podmienke dosiahnutia teploty 
vo výške 30 °C v tieni, ktorá ak je 
splnená, tak vedúci zamestna-
nec „upraví pracovný čas svojich 
podriadených zamestnancov tak, 
že skráti počet hodín pracovného 
času v danom dni na sedem ho-
dín“.

 V skrátenom pracovnom čase 
je už zahrnutá tridsať minútová 
prestávka na odpočinok a jede-
nie. Ak je na pracovisku zavedený 
pružný pracovný čas, pracovná 
doba bude skrátená taktiež o ho-
dinu za podmienky dodržania 
časového fondu v pracovnom 
týždni. K skráteniu času môže 
dôjsť v prípade, že to dovolí plne-
nie pracovných úloh.   V prípade 
príslušníkov Policajného zboru 
sa môžeme oprieť o Nariadenie č. 
38/2016 o niektorých opatreniach 
pri ochrane zdravia pred záťažou 
teplom pri práci. Aj pri tejto sku-
pine zamestnancov platí horná 
hranica teploty v hodnote 30 °C  
v tieni, avšak rozdiel medzi úľavou 
pre nich a štátnych zamestnan-
cov je v tom, že príslušníkom PZ 
neprináleží možnosť skrátenia ča-
sového fondu o jednu hodinu. Prí-
slušný nadriadený môže upraviť 
služobný čas tak, aby sa napríklad 
začínal v skoršiu rannú hodinu a 
končil o to skôr poobede. „Ak bol 

čas služby príslušníka Policajné-
ho zboru upravený podľa odseku 
l jeho skrátením, počet hodín, 
o ktoré bol čas služby skrátený, 
musí príslušník Policajného zboru 
dodatočne odslúžiť v najbližšom 
možnom čase, keď to mikrokli-
matické podmienky umožnia,“ 
uvádza nariadenie.
 Na pracoviskách, na ktorých 
charakter výkonu štátnej služby 
a výkonu práce nedovoľuje úpra-
vu času služby, služobného času 
a pracovného času podľa odseku 
l, nadriadení, predstavení a ve-
dúci zamestnanci určia častejšie 
prestávky na oddych, prípadne 
inak vhodne upravia denný roz-
vrh času služby, služobného času 
a pracovného času.

Výzva odborárov
 Odborový zväz polície v Slo-
venskej republike rešpektuje 
práva nadriadených o úprave slu-
žobného i pracovného času a ich 

zodpovednosť nad splnením sta-
novených úloh. Na druhej strane 
však apelujeme, aby pri skutočne 
mimoriadne vysokých teplotách, 
ktoré všetci v letných mesiacoch 
zažívame, nepodceňovali zdravie 
svojich podriadených a urobili 
všetko pre zavedenie vhodných 
podmienok na pracoviskách. Pod-
cenenie účinku teplôt bude viesť 
len a len k mnohým problémom, 
počnúc znížením výkonnosti 
končiac vážnymi problémami - a 
ak sa tie napokon vyskytnú, bude-
me nielen o nich referovať, ale aj 
adekvátne riešiť s rezortom vnút-
ra. Týmto vyzývame aj predsedov 
jednotlivých základných organi-
zácií, aby dbali aj v tomto smere na 
dohľad a spätnú väzbu od členov 
odborov.

A čo pitný režim?
 Nariadenie Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky o zabezpe-
čovaní pitného režimu a ochrane 

pri zvýšenej záťaži teplom a chla-
dom č. 50/2014 hovorí o mimo-
riadnom teplom alebo mimoriad-
nom chladnom dni. Usmernenie 
sa týka dvoch hraničných teplôt: 
30 °C a 33 °C. V prvom prípade 
zamestnanec aj príslušník PZ má 
nárok na stravnú poukážku v 
hodnote 0,50 eur. V druhom ide 
o dve poukážky v rovnakej výške. 
Poukážky sú odovzdané referen-
tovi stravných lístkov na začiatku 
mesiaca. V prípade mínusových 
teplôt sa táto hranica posúva na 
-15 °C.

Pracovný a pitný režim v horúcom lete

VAŠE NÁMETY A TIPY NA REPORTÁŽE POSIELAJTE NA

novinypolicia@gmail.com
POCHVÁĽTE SA ÚSPECHOM  I  PREZENTUJTE SVOJU PRÁCU

strana 3



Letka sa možno dočká nových vrtuľníkov
 Letecký útvar Ministerstva 
vnútra SR síce prešiel pred pár 
rokmi obnovou leteckého par-
ku, ale popri lietadlách sa ako 
keby zabudlo na vrtuľníky, 
ktoré sú nasadzované ešte viac 
frekventovanejšie ako ich väč-
ší súrodenci. Vojna na Ukraji-
ne napokon prinútila vedenie 
rezortu konečne rýchlo konať. 
Piloti sa majú čoskoro dočkať 
dvoch nových strojov. Samotný 
nákup sa bude môcť zrealizovať 
až po preverení zo strany Úradu 
pre verejné obstarávanie (ÚVO), 
ktorý sa o postupy začal zaují-
mať.

 Letka v súčasnosti disponuje 
troma vrtuľníkmi, dvoma starý-
mi Mi-171, z ktorých jeden je dlho-
dobo neschopný letu, a jedným 
Bell-429 (druhý havaroval v roku 
2017). Vojna na Ukrajine takmer 
vyradila z prevádzky väčší soviet-
sky typ, keďže sa utlmil kontakt  
s dodávateľom náhradných dielov 
a zabezpečovaním servisu. Reál-
ne tak hrozilo, že príslušníkom 
Policajného zboru, Hasičského  
a záchranného zboru a Horskej  
záchrannej služby zostane jediný, 
menší stroj, nevhodný na zložité 
operácie.
 „Vrtuľníky Mi-171 sú jediné 
veľkokapacitné vrtuľníky, ktoré  
s ohľadom na počet osôb na palu-
be a výkonnostné charakteristiky 
vyhovujú potrebám a charakte-
ru väčšiny činností policajného, 
hasičského a záchranného zboru 

napríklad pri pátraní či záchrane, 
hasení požiarov, či pri ochrane 
štátnej hranice. Ich uzemnenie 
bez náhrady adekvátnymi vrtuľ-
níkmi by znemožnilo schopnosť 
ministerstva vnútra uskutočňo-
vať činnosti pri ochrane životov 
a zdravia občanov našej krajiny  
a základných bezpečnostných 
záujmov Slovenskej republiky, 
museli sme preto rýchlo konať,“ 
vysvetlil minister vnútra SR Ro-
man Mikulec.
 Indície, že sa vrtuľníkový park 
vynoví sa objavili už v apríli, keď 
Vláda SR rozhodla, že v nadväz-
nosti na ruský útok na Ukrajinu  
a následne prijaté sankcie z dô-
vodu vojnového konfliktu, nie je 
možné garantovať zachovanie 
letovej spôsobilosti aktuálne do-
stupných vrtuľníkov a je potrebné 
okamžite zabezpečiť ich náhradu.  
 Letecký útvar MV SR vyko-
nal prieskum trhu. Ako sme sa 
dozvedeli z ministerstva vnútra, 
vrtuľníky sú artiklom vyrábaným 
na mieru, nie do skladových zásob 
ako automobily, preto pri splne-
ní podmienky čo najrýchlejšieho 
nákupu pripadali do úvahy iba 
sprostredkovatelia, teda už vlast-
níci vyrobených strojov.
 Ako si všimli médiá, nákup 
dvoch vrtuľníkov v hodnote 28 
miliónov eur sa z uvedených dô-
vodov potreby rýchleho nákupu 
bude realizovať priamym rokova-
cím konaním, teda nie verejnou 
súťažou, ani inou obdobnou for-
mou. 

 Rezort nakúpi vrtuľník AW 
189 od švajčiarskej firmy regis-
trovanej v Lichtenštajnsku He-
liopol GmbH a vrtuľník AW 139 
od britského dopravcu Castle Air. 
Dodávatelia by podľa ministerstva 
mali vrtuľníky upraviť pre potre-
by záchranných zložiek a zaškoliť 
pilotov. „Predajcovia sa nad rámec 
zákonom požadovaného zaviazali 
zapísať sa do registra partnerov 
verejného sektora, čím odhaľu-
jú konečného užívateľa výhod a 
zároveň sa zaväzujú akceptovať 
kontrolu Európskej komisie v prí-
pade, že bude letecká technika v 
budúcnosti refundovaná zo zdro-

jov Európskej komisie,“ vysvetlil 
štátny tajomník Ministerstva 
vnútra SR Vendelín Leitner.
 Podľa rezortu vnútra oba vr-
tuľníky svojimi charakteristikami 
spĺňajú všetky požadované krité-
riá stanovené Leteckým útvarom 
MV SR, sú okamžite k dispozícii  
a najviac sa približujú výkonnost-
ným a kapacitným parametrom 
nahrádzaným Mi-171E. 

Prebieha kontrola
 Nákup nových vrtuľníkov spô-
sobom priamej zakázky konkrét-
nej spoločnosti vyvolali vlnu kri-
tiky, o ktorej informovali niektoré 

médiá. Podľa nich si ministerstvo 
nevybralo finančne výhodnejšiu 
ponuku od spoločnosti Bell. Do 
procesu sa vložil Úrad pre verej-
ného obstarávanie, ktorý nákup 
preveruje. Úrad vydal predbežné 
opatrenie, na základe ktorého 
rezort nesmie podpísať zmluvu, 
kým nebude kontrola právoplat-
ne ukončená. 
 Hovorkyňa ÚVO uviedla, že 
úradu boli doručené námietky 
od účastníkov konania.  Minister-
stvo vnútra v reakcii uviedlo, že 
odmieta snahy o spochybňovanie 
procesov a deklaruje súčinnosť  
s ÚVO.

Prečo a ako sa stať členom OZP v SR
 Do Policajného zboru sa hlá-
si čoraz viac záujemcov, pribúda 
nových posíl, v spoločnosti naďa-
lej panuje vypätá atmosféra či už 
spôsobená pandémiou, vojnou 
alebo inými elementmi, policaj-
ti čelia trestným oznámeniam 
a potrebujú právnu ochranu… 
To je len zlomok z charakteris-
tík súčasnej doby, kedy by bolo 
vhodné sa z pohľadu mladšieho  
i staršieho kolegu zamyslieť, či sa 
mu predsa len oplatí vstúpiť do 
najväčšej odborárskej organizá-
cie v rámci Ministerstva vnútra 
SR, do Odborového zväzu polície 
v Slovenskej republike.

 Je vhodné z času na čas si pri-
pomenúť priebeh procesu vstupu 
do OZP v SR a v zaujímavej forme 
ho predstaviť potenciálnym no-
vým členom. Tentoraz sa do tejto 
osvetovo-informačnej kampane 
môže zapojiť každý z viac ako 10 
000 členov, respektíve čitateľov 
novín POLÍCIA. Práve pri tomto 
článku uvádzame menší plagátik 
na vystrihnutie. Obsahom plagá-
tika je čo najstručnejší návod, ako 
sa stať členom OZP v SR. Pre nie-
koho banalita, pre nováčikov niečo 
neznáme sme sa snažili zhrnúť 
do krátkych bodov s dodatkom 
základných informácií a prelinko-
vaním na hlavné komunikačné 
kanály odborárov.
 Viac informácií o členstve  
v OZP v SR síce nájde každý čitateľ 
na nasledujúcich riadkoch, avšak 
v dnešnej uponáhľanej dobe, keď 
nikto nemá čas na nikoho, je men-
ší plagátik vítanou skratkou, ktorá 
má potenciál osloviť mnohých. 
 Pomôcť môžete aj vy! Plagátik 
vystrihnite a umiestnite ho do 
priestorov, kde sa môžu pohybovať 
potenciálni noví odborári. Na nás-
tenky na chodbách, či do kancelárií 
alebo priamo z ruky do ruky…
 Ak zvolíte poslednú možnosť, 
nemusíte plagátik ani strihať, veď 
rovno pri ňom je tento článok, kde 
je ešte viac informácií. Len spoloč-
ne sme silní, a preto aj takáto ma-
ličkosť ako malý grafický prvok 
vyvesený niekde na oddelení môže 

rozšíriť našu odborársku rodinu -  
s Vašim výrazným prispením.

Ako sa stať členom
 Členom OZP v SR sa môže stať 
každý bývalý či súčasný prísluš-
ník Policajného zboru a Horskej 
záchrannej služby, ako aj štátni 
zamestnanci, zamestnanci vo ve-
rejnom záujme alebo zamestnanci 
pôsobiaci v účelových a kúpeľných 
zariadeniach MV SR. Stačí vyplniť 
tri dokumenty dostupné na webo-
vom sídle www.ozpsr.sk (Prihláška, 
Písomný súhlas so spracovaním 
osobných údajov, Súhlas k zráž-
ke zo služobného príjmu - platu)  
a odovzdať ich predsedovi základ-
nej organizácie (alebo členovi vý-
boru) pôsobiacemu v mieste jeho 
služobného alebo pracovného za-
radenia alebo miesta pobytu alebo 
vlastného rozhodnutia, ktorý mu 
so všetkým poradí, pomôže a dá 
všetky potrebné informácie.
 Na uvedenej webovej stránke 
sú v odkaze pre členov uverejne-
né aj všetky ďalšie potrebné do-
kumenty, materiály (napr. interné 
predpisy OZP v SR, Stanovy OZP  
v SR, Štatút podporného fondu, 
Štatút právnej ochrany členov 
OZP v SR), ako aj rôzne informácie 
o činnosti, benefitoch OZP v SR  
a ďalšie dôležité informácie.

Význam OZP v SR
 OZP v SR plní významné úlohy 
a svojim vplyvom reprezentuje nie-
len záujmy svojich členov, ale všet-
kých zamestnancov pôsobiacich 
v rámci MV SR. Je nutné si uve-
domiť, že OZP v SR je najväčšou  
a najrešpektovanejšou odborár-
skou organizáciou v rámci rezortu 
a jeho zástupcovia sú prizývaní na 
všetky kľúčové rokovania týka-
júce sa rozhodnutí s vplyvom na 
finančnú, kvalitatívnu a kvantita-
tívnu stránku služby či zamestna-
nia. 
 Výsledky práce OZP v SR mô-
žeme v súčasnej kritickej dobe sle-
dovať takmer na dennej báze. Iste, 
nemôžeme sa na činnosť odborá-
rov pozerať ako na niečo, čo všet-
ky zaumienené predstavy vždy 

sto percentne preklenie do reality, 
potom by predsa význam slov ako 
„vyjednávanie“ či „rokovanie“ stra-
tili úplne zmysel… Odbory sú tu 
hlavne preto, aby spĺňali strážcu 
podmienok výkonu služby a za-
mestnania s princípmi 21. storočia, 
počnúc výplatnými páskami, kon-
čiac materiálno-technickým vyba-
vením. 
 Odborová organizácia je jediná 
oficiálna inštitúcia oprávnená uza-
tvárať so zamestnávateľom kolek-
tívnu zmluvu, v ktorej sa upravujú 
pracovné podmienky a zamestna-
necké benefity výhodnejšie, ako 
ich stanovuje zákon. Kolektívne 
vyjednávanie nie je jednoduchý 
proces a aj tu sa ukazuje dôležitosť 
každého jedného člena. Svojim 
členstvom v OZP v SR mu každý 
vyjadruje podporu v činnosti a zá-
roveň umocňuje pozíciu vo vyjed-
návaní so zamestnávateľom.  
 Bez odborov, a to v akejkoľvek 
sfére, by neexistoval žiadny dohľad 
nad krokmi a rozhodnutiami za-
mestnávateľa, zamestnanci by síce 
mohli byť nespokojní, ale ako roz-
trúsené, neorganizované prvky by 
proti rozhodnutiam z najvyšších 
miest nemali šancu na ich zmenu.
   Byť v odboroch nie je prežitkom 
dávnej doby, ako sa môže mladšej 
generácii zdať. Je to prejavom is-
tého stavovstva ku konkrétnej or-
ganizácii, pre ktorú zamestnanec 
napĺňa isté očakávania svojim vý-
konom práce, avšak zároveň aj on 
sám od nej očakáva isté záruky. 
 V čase rastúcej inflácie a cien 
energií je postavenie OZP v SR 
o to významnejšie a kľúčovejšie. 
Základom úspechu efektivity 
predstaviteľov odborov nie sú len 
ich skúsenosti a vyjednávačské  
schopnosti, ale aj veľkosť členskej 
základne a proaktívnosť naprieč 
celým zväzom na čele s predstavi-
teľmi krajských rád a základných 
organizácií. 
 Iba aktivita a spoločný silný 
hlas môžu pomôcť v boji za práva 
všetkých členov a napokon aj za-
mestnancov naprieč celým rezor-
tom.

8 pilierov OZP v SR
1. OZP v SR presadzuje oprávnené 
záujmy členov, a to najmä pri ob-
hajobe ich právnych a sociálnych 
istôt a zlepšovaní pracovných, soci-
álnych, zdravotných a kultúrnych 
podmienok práce.

2. OZP v SR vykonáva vlastnú 
medzinárodnú odborovú poli-
tiku a je členom medzinárod-
ných odborových organizácií,  
v ktorých zastupuje záujmy svo-
jich členov. OZP v SR je členom 
Konfederácie odborových zväzov 
SR (KOZ), ktorá zastrešuje 25 naj-
väčších odborových zväzov a Eu-
rópskej konfederácie polície (Euro-
COP), zastrešujúcej 28 národných 
policajných odborových zväzov  
a policajných organizácií.

3. Pre zabezpečenie komplexnosti 
realizácie programu OZP v SR uza-
tvára dohody a kolektívne zmluvy 
s vedením MV SR.

4. OZP v SR je riadnym účastní-
kom vnútrorezortného pripo-
mienkového konania k návrhom 
všeobecne záväzných právnych 
predpisov a interných predpisov 
v rezorte ministerstva vnútra  
a prostredníctvom Konfederá-
cie odborových zväzov SR má 
možnosť pripomienkovať všetky 
všeobecne záväzné právne predpi-
sy, ktoré sú predkladané na roko-
vaniach vlády SR a Národnej rady 
SR.

5. OZP v SR je prostredníctvom 
svojich zástupcov členmi komisií 
(napr. SOFO – návratné pôžičky, 
nenávratné príspevky, bytová ko-
misia, systemizačná komisia atď.).

6. Prostredníctvom predsedov zá-
kladných organizácii sa dostávajú 
členovia k aktuálnym informáci-
ám o dianí v rezorte vnútra.

7. OZP v SR poskytuje svojim čle-
nom právnu ochranu v súvislosti 
s výkonom povolania. Právne rady 
a zastupovania na samotných 
súdnych pojednávaniach sú za-

bezpečované takmer na dennej 
báze. Právnická pomoc je zo strany 
členskej základne vážená, keďže 
napríklad v prípadoch porušenia 
práv zamestnanca by poškodený 
nemal dostatok financií na práv-
ne zastupovanie, a preto nielenže 
rád privíta sto percentné pokry-
tie nákladov zo strany odborárov, 
ale aj následnú výhru potvrdenú 
súdnym rozhodnutím.  Ak stojí za 
zamestnancom silná odborárska 
organizácia s benefitom v podobe 
právnej ochrany, tak akýkoľvek 
nadriadený si dvakrát premyslí, či 
zvolí voči svojmu podriadenému 
kroky, vďaka ktorým sa vystaví 
súdnemu pojednávaniu. 

8. Samostatným pilierom je Pod-
porný fond, ktorý má sociálny 
charakter a je určený na vyplá-
canie jednorazových finančných 
podpôr oprávneným pozostalým 
po zomrelých členoch, pri ťažkých 
úrazoch, nemoci súvisiacej s výko-
nom povolania, ktoré majú za dô-
sledok trvalú invaliditu a to do 48 
hodín od uplatnenia.

Benefity pre členov
 Členstvo v OZP v SR je spoje-
né nielen s benefitom v podobe 
bezplatného poskytnutia práv-
nej ochrany či členstvom v pod-
pornom fonde, ale aj s ďalšími 
konkrétnymi benefitmi, ktoré sú  
v niektorých prípadoch prepojené 
na súkromnú sféru - súkromné 
spoločnosti poskytujú členskej 
základni zaujímavé zľavy, čo je len 
ďalším dôkazom veľkosti a reš-
pektovanosti OZP v SR aj zo stra-
ny podnikateľskej obce. 
 Ide napríklad o zľavy týkajúce 
sa hotelov, lyžiarskych stredísk, 
aquaparkov, kúpalísk, elektro ob-
chodov, poisťovní a ďalších oblas-
tí. Zaujímavosťou je, že niektoré 
zľavy sa týkajú len konkrétnych 
základných organizácií v regió-
noch, ktorých predstavitelia si ich 
vyrokujú so spoločnosťami oso-
bitne. 
 O aktuálnych zľavách sa do-
zviete na webe OZP v SR, o niekto-
rých aj na stránkach POLÍCIE. 
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Jeden z dvoch nových typov vrtuľníkov, ktoré chce rezort vnútra kúpiť. Zdroj: archív
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AKO SA STAŤ ČLENOM OZP V SR?
Vyplň tri dokumenty, ktoré nájdeš na www.ozpsr.sk

1. Prihláška za člena OZP v SR
2. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

3. Súhlas k zrážke zo služobného príjmu - platu (0,8% z čistého služobného príjmu - platu)

Odovzdaj dokumenty predsedovi alebo členovi výboru základnej organizácie.
Na webe OZP v SR nájdeš ďalšie informácie, dokumenty a zoznam benefitov. 

Sleduj OZP v SR na Facebooku, diskutuj s odborármi, háj si svoje práva 
a staň sa členom najväčšej policajnej odborárskej organizácie!

Nákup vrtuľníkov prešetrí Úrad pre verejné obstarávanie. Zdroj: internet
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1. Názov: Základná organizácia 
 č. 915-1 pri OR PZ Martin

2. Vznik: 1993

3. Aktuálny počet členov: 255

4. Predseda a podpredseda  
 npor. Mgr. Andrej Glejtek

5. V čom vidíte zmysel fungova-
nia odborov: 
 Odborové organizácie sa z his-
torického hľadiska spolupodieľali 
na vytváraní sociálnych istôt tak 
ako ich poznáme dneska, pri-
čom ich fungovanie trvá roky. V 
súčasnej dobe majú stále veľký 
význam  v zastupovaní členov 
pri kolektívnych vyjednávaniach  
a pri presadzovaní ich sociálnych 
záujmov. Taktiež majú významnú 
úlohu pri ochrane zamestnancov 
v pracovno-právnych vzťahoch, 
pričom táto ochrana by mala byť 
garantovaná už aj na lokálnych 
úrovniach. 
 Je nutné poznamenať, že 
hlavne medzi mladými ľuďmi 
prevláda kritický názor ohľadne 
odborových zväzov a pretrváva 

nezáujem vstupovať do takýchto 
organizácií. Tento trend je aj v na-
šej organizácií, avšak treba si kri-
ticky priznať, že je to aj dôsledok 
toho, že naša organizácia dosta-
točne nereflektovala na moder-
ný vývoj spoločnosti, zanedbala 
moderné komunikačné a mar-
ketingové nástroje, ktoré by mali 
priblížiť svoju činnosť hlavne mla-

dým ľuďom a je nutné, aby aj naša 
organizácia prešla modernizáciou 
a stala sa organizáciou hodnou 21. 
storočia.
 
6. Aký je prínos Vašej ZO pre 
 odbory:   
 Aktívne sa snažíme zapájať do 
činnosti OZP v SR, prezentovať 
činnosť tejto organizácie a rozvíjať 
našu základnú organizáciu o no-
vých členov. V rámci našej základ-
nej organizácie sme sa zamerali aj 
na rozvoj právnej ochrany, pričom 
sme vytvorili komisiu z našich 
členov, ktorých úloha bude riešiť a 
hájiť záujmy členov už na lokálnej 
úrovní v rámci disciplinárneho 
konania a pomáhať členom už v 
tomto štádiu, kde neraz potrebujú 
našu pomoc.
 Taktiež sa snažíme spolupraco-
vať s Okresným riaditeľstvom Po-
licajného zboru a hľadať riešenia 
pri problémoch, ktoré vzniknú a v 
neposlednom rade máme snahu 
o vytvorení určitej komunity ľudí, 
ktorí budú hrdými členmi odbo-
rov a budú spoločne hájiť svoje 
záujmy.

7. Akým aktivitám sa v rámci  
ZO venujete:
 Stal som sa novým predsedom 
ZO približne pred dvoma me-
siacmi a okamžite sme nastavili 
nové procesy fungovania v našej 
základnej organizácii s cieľom de-
tailne prezentovať našu činnosť  
a priblížiť odborovú organizáciu aj 
mladým ľuďom. Za týmto účelom 
sme začali používať nové moder-
né komunikačné prostriedky, vy-
tvorili sme stránku na sociálnej 
sieti, ktorá mala vynikajúcu odo-
zvu a bol vytvorený aj newsletter, 
v ktorom bola predstavená čin-
nosť našej základnej organizácie. 
Aj na základe väčšej informova-
nosti o našej činnosti sa nám za 
dva mesiace podarilo získať 30 
nových členov, pričom máme in-
formácie o tom, že by sa to v blíz-
kej dobe mohlo až  zdvojnásobiť, 
čo nás nesmierne teší a sme radi, 
že moderný trend, ktorí sme na-
stavili má úspech a zmysel.
   Počas týchto mesiacov sme zís-
kali nových sociálnych partnerov 
a to či už miestne spoločnosti ale-
bo združenia, pričom sa nám pre 
členov podarilo zabezpečiť vstup 

zdarma na všetky kúpaliská v na-
šom okrese, taktiež sme zabezpe-
čili pre členov zadarmo mestskú 
hromadnú dopravu v meste Mar-
tin, a rôzne ďalšie benefity a zľavy 
pre členov ako aj pre ich rodiny.
   Okrem týchto úloh naša základ-
ná organizácia pokračuje v úspeš-
ných spoločenských akciách orga-
nizovaných už v minulosti a to či 
už rôznych výletov do Prahy alebo 
Vysokých Tatier. Taktiež chceme 
zachovať organizáciu dňa detí 
a Mikuláša, pričom na rok 2023 
pripravujeme organizáciu plesu 
a majálesu. Určite sa budeme do 
budúcna snažiť zorganizovať čo 
najviac spoločenských a športo-
vých akcii pre členov a ich rodiny.

8. Kontakt: 
Základná organizácia č. 915 -1 pri 
OR PZ Martin, Ul. Komenského č. 2, 
036 01 Martin
zoozpmartin@gmail.com,
Facebook: OZP Martin
andrej.glejtek@minv.sk,
0961 463 702

Základné organizácie OZP v SR (15.) 
Na stránkach POLÍCIE vám predstavujeme základné organizácie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike v rámci pravidelnej rubriky.

npor. Mgr. Andrej Glejtek

 Na týchto stránkach nám ne-
prináleží hodnotiť, či je normálne 
vysypanie injekčných striekačiek 
na hlavu iného poslanca, púš-
ťanie hlasnej hudby cez repro-
duktory v sále Národnej rady  
v štýle dedinskej diskotéky alebo 
oblievanie vlajky cudzieho štátu 
akousi tekutinou… Prináleží nám 
ale zamyslieť sa nad následkami, 
čo uvedené situácie spôsobili. Ako 
sme sa z médií dozvedeli, vedenie 
parlamentu sa rozhodlo priviesť k 
životu projekt parlamentnej strá-
že. Teda akúsi ochranku akejsi 
normálnosti správania, ktoré by 
malo byť v prípade zákonodarcov 
samozrejmosťou. A než sa posla-
necké lavice zavreli na letnú pre-
stávku, stihli sme sa dopočuť, že 
kým sa vôbec takáto stráž usta-
noví, jej úlohu budú plniť prísluš-
níci Policajného zboru.

 Novela zákona o Policajnom 
zbore nám už dnes napovedá, 
že jej niektoré body účinné od  
1. januára 2023 chtiac-nechtiac 
dostanú policajtov do, povedzme, 
zaujímavých situácií. „Policajt je 
oprávnený použiť hmaty, chvaty, 
údery, kopy sebaobrany a pro-
striedky na prekonanie odporu 
a odvrátenie útoku, aby prekonal 
aktívny odpor poslanca Národnej 
rady Slovenskej republiky, ktoré-
ho má na základe pokynu pred-
sedajúceho vyviesť z rokovacej 
sály,“ píše sa v § 51, pričom hma-
ty a chvaty „budú k dispozícii“ aj  
v prípade kladenia pasívneho od-
poru.
 Ak naozaj dôjde k nasade-
niu príslušníkov PZ, a to je jedno  
z akého útvaru, do rokovacej sály 
s cieľom „robiť poriadky“, pôjde 
o smutný obraz dnešnej doby. 

Určite aj vy ste sa zvykli zabávať 
či pousmiať alebo rovno zhroziť 
nad zábermi zahraničných televí-
zií z parlamentov v ďalekých kra-
jinách, kde sa jeho členovia rovno 
bili. Neostávam nám nič iné ako 
veriť, že táto kultúra nám navždy 
ostane len vzdialená, aj keď síce 
myšlienka nasadenia policajného 
dozoru je na druhej strane indí-
ciou, že k vyeskalovaniu napätia 
môže prísť kedykoľvek. Je to nao-
zaj smutné, čoho sme sa to dožili 
a čo nám prinieslo 21. storočie.
 V neposlednom rade dôležitá 
poznámka na záver: Nemôžeme 
zatvárať oči pred verejne dostup-
nými vyjadreniami niektorých 
politikov, ktorí sa dlhodobo vy-
hrážajú konkrétnym príslušní-
kom Policajného zboru pre ich 
prácu. Nejde pritom len o funkci-
onárov, kde by sme mohli polemi-

zovať, akú formu (ne)oprávnenej 
verejnej kritiky by mali zniesť, ale 
o aj radových policajtov či policaj-
tky. Keď je atmosféra v spoločnos-
ti nastavená už takýmto smerom, 
tak bude „nesmierne zaujímavé“ 
sledovať mieru ochoty a intenzi-

ty prípadných zákrokov policaj-
tov voči konkrétnym poslancom.  
V kontexte verejných pranierov si 
to asi potom každý dvakrát pre-
myslí…

Stanú sa z policajtov biletári? 

 Medzi členmi Odborového 
zväzu polície v Slovenskej re-
publike sa nachádza viacero 
policajtov či štátnych zamest-
nancov, ktorí sa popri svojmu 
povolaniu venujú rôznym ak-
tivitám, v ktorých vynikajú. 
Hneď niekoľ kí sú autormi kníh, 
s ktorými sa - možno nevediac, 
že ide o „našich“ odborárov - 
stretávame na pultoch kníh-
kupectiev. Porozprávali sme sa  
s autorom hneď štyroch diel vy-
daných vo veľmi krátkom čase, 

ktoré majú spoločného meno-
vateľa - dianie v polícii.

 Celoživotný policajt a dlho-
ročný funkcionár Peter Chudý 
zostáva aktívnym aj na výsluho-
vom dôchodku. Po troch úspeš-
ných publikáciách a oceneniach 
mu v júni vyšlo nové dielo. Po-
znáte ho možno viac ako Petra 
Šlosera, čo je jeho autorským 
pseudonymom. Viac informácií 
nám poskytol v rozhovore, ktorý 
vznikol v rámci pravidelnej rub-

riky propagujúcej aktivity členov 
OZP v SR. V prípade, ak chcete 
prezentovať vlastnú činnosť, 
kontaktujte nás na novinypoli-
cia@gmail.com.

Koľko kníh ste doposiaľ napísali? 
Ktorá je najnovšia a o čom bude?
 Koncom mesiaca jún vyšla 
moja štvrtá kniha s názvom Spo-
lok Judášov. Podobne ako v pred-
chádzajúcich knihách opisujem, 
čo sa deje v zákulisí Policajnej kri-
minálnej agentúry - PAKA, aká je 

pravá tvár policajného preziden-
ta, riaditeľa PAKA, či korupcie.  
V úvode sa čitatelia dozvedia, či 
sa mafián Kazo Šenk premení na 
krvavé franforce a jeho auto na 
roztrhnutú plechovú konzervu. 
Krv nebude tiecť potokom, ale 
milovníci krimi sa stanú súčas-
ťou vyšetrovania nie jednej vraž-
dy. Privítam, ak sa bývalí kolego-
via ozvú po prečítaní, či odhalili 
vraha skôr ako knižní vyšetrova-
telia.  

Na akých pozíciách ste pôsobili 
v rámci PZ a dokedy?
 Začínal som od piky, keď som 
„šlapal“ petržalské ulice. Neskôr 
som pracoval v Prievidzi, kde 
som od roku 2000 pôsobil na 
riadiacich pozíciách okresnej 
kriminálky, poriadkovej polície 
a vo funkcii okresného riaditeľa. 
Odtiaľ moja cesta smerovala na 
úrad boja proti organizovanej kri-
minalite, kde som bol riaditeľom 
odboru Západ a neskôr Brati-
slava. Ako jeden zo štyroch poli-

Ďalší spisovateľ v radoch OZP v SR

cajtov som stál pri vzniku NAKA, 
v rámci ktorej som viac ako štyri 
roky zastával miesto zástupcu 
riaditeľa národnej protizločinec-
kej jednotky. Služobný pomer 
som ukončil po 30 rokoch služby 
začiatkom roka 2019 ako riaditeľ 
úradu kriminálnej polície P PZ.

Je asi nepochybné, že vo Vašej 
tvorbe čerpáte zo skúseností  
z PZ. Môžete nám priblížiť proces 
Vašej tvorby, podľa čoho si vybe-
ráte témy, aké je to náročné fil-
trovať z toľkého množstva odži-
tých rokov v PZ.
 V každej knihe je veľa z toho, 
čo som zažil v „uniforme.“ V debu-
tovom románe som si vybral opi-
sovaný prípad z dôvodu, že sku-
točného vraha som pred rokmi 
vypočúval osobne. Veľa čitateľov 
sa ma pýta, či moja knižná PAKA, 
je skutočná NAKA. Odpoveď na 
túto otázku ako aj tipovanie po-
stáv nechávam na posúdení čita-
teľa. S témami nemám problém, 
som vďačný najmä za zlé obdobia, 
vďaka ním mám mnoho inšpirá-
cii. Mojim negatívnom je, že ne-
vlastním žiaden archív, na písanie 
som nebol pripravený. Odkazujem 
kolegom, píšte si poznámky, mož-
no ich raz využijete vo vlastnej 
tvorbe, záujemcom rád poradím 
(peter.sloser@gmail.com). Prípad-
ne sa môžete so mnou podeliť  
o policajné hlášky alebo čokoľvek 

z policajného prostredia.

Vidíte podobnosť dlhoročného 
funkcionára PZ a spisovateľa? 
Prelínajú sa tieto oblasti v nie-
čom? 
 Policajt, ktorý chce objasňovať 
rozsiahlu trestnú činnosť alebo 
závažné zločiny páchané orga-
nizovanými alebo zločineckými 
skupinami, nemôže pracovať len 
osem hodín. Žiada si to viac času, 
úsilia, nápaditosti a iniciatívy.  
S písaním kníh je to podobne, ak 
chce autor čitateľov zaujať, musí 
román dokonale prepracovať.  
V dobrej kriminálke, podobne ako 
vo vyšetrovacom spise nesmú 
byť žiadne rozpory, všetko musí 
do seba logicky zapadať. Spisova-
teľ rovnako ako dobrý policajt pri 
vyšetrovaní, musí mať premysle-
ných niekoľko krokov dopredu. 

Prečo ste sa rozhodli začať písať 
knihy? Čo je Vašim hlavným cie-
ľom? Čo chcete čitateľovi ponúk-
nuť? 
 Rozhodnutie prišlo zo dňa na 
deň po personálnej degradácii, pri 
ktorej vtedajší najvyšší funkcioná-
ri použili lesť. Zvykol som denne 
pracovať 12 a viac hodín, odrazu 
mi zostalo veľa voľného času. Za-
čal som písať nielen o dobrých po-
licajtoch, ale aj o neduhoch, ktoré 
v polícii pretrvávajú desaťročia. 
Čitatelia nemajú úplnú vedomosť, 

čo sa dialo v policajnom zákulisí 
ako prebiehalo vyšetrovanie, aké 
je prepojenie medzi krivými poli-
cajtmi a zločincami z rôznych sfér 
spoločnosti. Dávam im možnosť 
zamyslieť sa, či im opisované uda-
losti pripomínajú realitu.  

Aké úspechy ste doposiaľ vo Va-
šej tvorbe dosiahli a čo plánujete 
do budúcna?
 Vďaka prvej knihe som získal 
ocenenie Panta Rhei Awards  
v kategórii Slovenský knižný de-
butant roka 2019. Podobne ako 
druhá (Polícia v rukách mafie) 
bola po vydaní počas dvoch me-
siacov dva krát vypredaná. Re-
kord zaznamenala tretia – Poli-
cajná chobotnica, keď za necelé 
tri mesiace o ňu prejavilo záujem 
7500 čitateľov. 
 Za ocenenie mojej práce pova-
žujem aj tohtoročnú nomináciu 
v kategórii Slovenský spisovateľ 
roka, kde som sa objavil medzi 
špičkovými autormi. Po troch ro-
koch práce mi to všetko dodáva 
množstvo energie v ďalšej tvorbe. 
Ak vydržím písať toľko rokov ako 
som bol činný v policajnom povo-
laní, budem so sebou spokojný. 

Valorizácia výsluhových dôchodkov
 Keďže sa v poslednom ob-
dobí šírili rôznorodé infor-
mácie o výsluhových dôchod-
koch na čele s dezinformáciou 
o ich údajnom zrušení či „sta-
bilizačnom odvode“, čo mu 
sme sa venovali aj na strán-
kach POLÍCIE, pripravili sme 
aktuálny pohľad a prípadné 
zmeny, ktoré výsluhových dô-
chodcov tento rok zastihnú.

 Podľa oficiálnych štatistík 
Ministerstva vnútra SR poberá 
výsluhový dôchodok 19 335 bý-
valých príslušníkov Policajného 
zboru. Od 1. júla 2022 sa výška 
výsluhy zvýšila o 1,3 percenta. 
Riaditeľ Odboru sociálneho za-
bezpečenia MV SR Peter Bogáň 
vysvetlil, že k danému percentu 
prišli na základe medziročné-
ho rastu spotrebiteľských cien 
za domácnosti dôchodcov, ur-
čeného Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky za prvý 
polrok kalendárneho roka 2021. 
Uvedené zvýšenie sa taktiež 
týka výsluhových dávok, ktoré 
budú priznávané od 1. júla 2022 
do 31. decembra 2022. Záväzné 
údaje o prípadných ďalších zvý-
šeniach na rok 2023 ešte nie sú 
známe.
 Zaujímalo nás aj poskytnu-
tie istého vzorca, podľa ktorého 
by si ktokoľvek vedel vypočítať 
výšku svojej výsluhy. Podľa ria-
diteľa Bogáňa to však také jed-
noduché nie je a každý musí 
postupovať podľa svojej osobit-
nej situácie. „V prípade predbež-
ného výpočtu výšky výsluhové-
ho dôchodku príslušníka PZ, je 
možné vychádzať len z platné-

ho znenia zákona č. 328/2002 
Z. z., ktorý jasne a zrozumiteľ-
ne upravuje vznik nároku na 
výsluhový dôchodok a určenie 
jeho výšky. Všeobecný návod 
na jeho výpočet, nie je možné 
toho času vytvoriť - poskytnúť, 
vzhľadom na rozdielnosť práv-
nej úpravy pre príslušníkov PZ, 
ktorých služobný pomer vzni-
kol do 30.04.2013 a pre prís-
lušníkov PZ, ktorých služobný 
pomer vznikol od 01.05.2013,“ 
uviedol Bogáň.

Dva dôchodky
 Téme výsluhových dôchod-
kov sa venoval aj magazín 
Trend, ktorý pripomenul, za 
akých podmienok je možné 
poberať naraz výsluhový i sta-
robný dôchodok. Výsluhový dô-
chodca má nárok na starobný 
dôchodok v prípade, že splnil 
dve podmienky: dosiahol dô-
chodkový vek a v civile odpra-
coval aspoň 15 rokov. V prípade 
mladých policajtov to zname-
ná, že v polícii a v civile musia 
odpracovať dohromady aspoň 
40 rokov a zároveň dosiahnuť 
dôchodkový vek, aby mali ná-
rok na oba dôchodky. Magazín 
ďalej prináša vyjadrenia rezortu 
vnútra, o ktorých sme vás už 
v minulosti informovali, podľa 
ktorého sa sociálny systém ne-
bude meniť.

Zdržania?
 Na záver sme sa riaditeľa Od-
boru sociálneho zabezpečenia 
nemohli nespýtať, či je všetko 
v poriadku ohľadom vyplácania 
výsluhových dôchodkov a jed-

norazových dávok, keďže sme 
v minulosti zaznamenali rôzne 
statusy na sociálnych sieťach. 
„Odbor neeviduje a ani v mi-
nulosti neevidoval omeškanie 
platieb za dávky a služby so-
ciálneho zabezpečenia z oso-
bitného účtu. Opakujúce 
dávky sú odborom vypláca-
né v zmysle zákona najne-
skôr do 15. dňa v mesiaci 
na bežný kalendárny me-
siac. Jednorazové dávky, 
t. j. odchodné a úmrtné je 
vyplácané v zmysle zákona 
z rozpočtu ministerstva a to 
do 60 kalendárnych dní odo 
dňa vydania rozhodnutia. Toho 
času neevidujeme omeškanie 
ich platieb,“ uzavrel Bogáň. 
 Pozornosť našich ctených 
čitateľov upriamujeme hlav-
ne na číslovku 60, keďže v mi-
nulosti sa viacerí čudovali, že 
odchodné nedostali mesiac po 
odchode do civilu. V tejto sú-
vislosti azda stačí dodať mierne 
upravené, staré známe, dvakrát 
overuj a raz zverejňuj. Ak koho-
koľvek zaskočí akákoľvek infor-
mácia týkajúca sa sociálneho 
zabezpečenia policajtov, je vždy 
vhodné obrátiť sa na predsedov 
základných organizácií, alebo 
vedenie odborov, alebo na našu 
redakciu, aby šírenú informáciu 
overil. 
 Často sa stáva pravidlom, 
že čím viac informácia vyvolá 
vo vás nepríjemný šok, o to je 
väčšia šanca, že ide o zábavu 
na váš účet. Radi pre vás všetko 
dvakrát preveríme a raz zverej-
níme, aby sme sa vyhli nedoro-
zumeniam.
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NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR

JÚL I  2022 1 194 997

Policia slovakia 233 372

Leto v Policajnom zbore
POLÍCIA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH  

Čiastka 58
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o streleckej príprave príslušníkov Policaj-
ného zboru oddelenia cieľového pátrania 
národnej centrály osobitných druhov kri-
minality Prezídia Policajného zboru

Čiastka 59
Rozkaz prezidenta Policajného zboru, kto-
rým sa mení rozkaz prezidenta Policaj-
ného zboru č. 8/2020 o škodovej komisii  
v znení neskorších predpisov

Čiastka 60
Nariadenie Prezídia Policajného zboru, 
ktorým sa mení nariadenie Prezídia Poli-
cajného zboru č. 34/2022 o organizačnom 
poriadku Prezídia Policajného zboru

Čiastka 61
Rozkaz prezidenta Policajného zboru, kto-

rým sa mení a dopĺňa rozkaz prezidenta 
Policajného zboru č. 96/2021 o kontrolnej 
činnosti Prezídia Policajného zboru na rok 
2022

Čiastka 62
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o spoločnom pracovnom tíme zahranič-
nej jednotky Policajného zboru vyslanom 
na územie Gréckej republiky

Čiastka 63
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o po-
sttraumatickej intervenčnej starostlivosti

Čiastka 64
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o po-
licajnej akcii „Gama“

Čiastka 65
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  

o streleckej príprave príslušníkov Policaj-
ného zboru zásahovej skupiny národnej 
kriminálnej agentúry Prezídia Policajné-
ho zboru a príslušníkov Policajného zboru 
úradu špeciálnych služieb a operácií Prezí-
dia Policajného zboru

Čiastka 66
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o zriadení komisie na preskúmanie roz-
hodnutia riaditeľa Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Banskej Bystrici č. 
KRPZ-BB-VO2-37-001/2022-PRAV mimo 
odvolacieho konania

Čiastka 67
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o spoločnom pracovnom tíme zahranič-
nej jednotky Policajného zboru vyslanom 
na územie Severomacedónskej republiky

Čiastka 68
Oznámenie riaditeľa kancelárie preziden-
ta Policajného zboru o neplatnosti splno-
mocnenia pre voľný prejazd

Čiastka 69
Rozkaz prezidenta Policajného zboru, kto-
rým sa mení rozkaz prezidenta Policajné-
ho zboru č. 58/2019 o dislokačnej komisii 
Prezídia Policajného zboru

Čiastka 70
Rozkaz prezidenta Policajného zboru, kto-
rým sa mení rozkaz prezidenta Policajné-
ho zboru č. 46/2013 o plnení úloh v oblasti 
súkromnej bezpečnosti

Policajti z Vrábel zachránili iba troj ročného chlapca, ktorý sa nahý pohyboval 
po frekventovanej ceste. Jeho mama bola pod vplyvom alkoholu. Prípadom sa 
už zaoberá sociálny úrad. Zdroj: KR PZ KE

Preventívne aktivity a návštevy policajtov sú obľúbeným spestrením letných 
táborov. Nie je tomu inak ani toto leto. Zdroj: KR PZ KE

Policajti z viacerych krajských riaditeľstiev sa podieľali na dohliadaní poriadku 
na futbalovom zápase v Budapešti, kde sa predstavil ŠK Slovan. Išlo o unikátnu 
spoluprácu s maďarskými kolegami. Zdroj: KR PZ BA

Oddelenia hipológie v Bratislave a Košiciach sa v turnusoch pohybujú v 
peknom prostredí Vysokých Tatier, kde preventívnou činnosťou odrádzajú 
kriminálnikov od ich plánov. Zdroj: P PZ


