
„K uvedenému materiálu je po-
trebné uviesť, že je opakovane zo
strany autorov z Útvaru hodnoty
za peniaze (ÚHP) spracovaný
tak, ako obdobný materiál z me-
siaca marec 2020 pod názvom
„Revízia výdavkov zamestnanosti
a odmeňovania vo verejnej sprá-
ve“ aj napriek tomu, že spracova-
telia opäť nemali k dispozícii všet-
ky relevantné a pre vypracovanie
takéhoto materiálu dôležité údaje
a podklady zo strany MV SR,
resp. Prezídia Policajného zboru
(PPZ). Táto skutočnosť je uvede-
ná aj v pracovnej verzii spomína-
nej správy, pričom tieto dôležité
údaje sú potrebné pre korektnú
analýzu a následný relevantný vý-
stup. Citujme: „Pre dosiahnutie

tých to cieľov je však nevyhnutné
odporúčania zakladať na pod-
robných a kvalitných dátach“.
Ďalej sa uvádza: „Ministerstvo
vnútra SR poskytlo ministerstvu
financií len čiastkové údaje. Zá-
very revízie preto vychádzajú
najmä z verejne dostupných
dát, čo pri niektorých témach li-
mituje hĺbku analýzy.“

Rovnako je potrebné uviesť, že
spracovatelia opätovne, a javí sa
to ako účelové, pracujú s odlišný-
mi a nesúrodými dátami a porov-
návaniami, či už ide o časové ob-
dobia alebo spomínané krajiny. V
niektorých častiach sa Policajný
zbor (PZ) porovnáva v rámci celé-
ho Európskeho zoskupenia, niek-
de zase len s EÚ15 a na inom

mieste zase len porovnanie v
rámci krajín Vyšehradskej skupi-
ny (V4). Súhlasíme s názorom, že
základom k spracovaniu takéhoto
materiálu je nevyhnutné a dôleži-
té mať presné, podrobné dáta a
zároveň tieto používať pri porov-
návaniach PZ a Slovenskej repu-

bliky (SR) vo všetkých ukazovate-
ľoch buď s krajinami z V4 alebo
krajinami s porovnateľnými práv-
nymi systémami, životnou úrov-
ňou obyvateľstva, demografickým
zložením a geografickým pod-
mienkami. 

V materiáli sa používajú na

komparáciu so SR krajiny EÚ15,
teda krajiny s neporovnateľnou
dĺžkou budovania demokratické-
ho zriadenia a s tým súvisiacim
úplne iným vývojom spoločnosti,
životnej úrovne, priemernou dĺž -
kou života, technického a mate-

l Pán generálny riaditeľ,
podľa našich informácií jednot-
livé zložky ministerstva vnútra

spomínaný dokument pripo-
mienkovali... s akými závermi?

Na porade vedenia rezortu od-

znela informácia z úst generálne-
ho riaditeľa sekcie ekonomiky, že
výsledkom pripomienkovania

v rezorte je vyše 30 strán pripo-
mienok, väčšina z nich smeruje
práve k úvahám ministerstva fi-
nancií o znižovaní počtu policaj-
tov a o potrebe prehodnotiť oso-
bitný systém sociálneho zabez-
pečenia. Konzultoval som mate-
riál aj s vedením OZP v SR, zhodli
sme sa, že používať ako príklad
pre nás Českú republiku je scest-
né, pretože autorom chýbali rele-
vantné údaje o skutočnom vývoji
v českej polícii, ktorá v minulých
rokoch musela znížiť stavy o nie-
koľko tisíc policajtov, ale už znova
prijímajú na pôvodný stav. Auto-

rom dokumentom zjavne chýbali
relevantné údaje v mnohých ob-
lastiach činností MV SR. Ja mu-
sím konštatovať, že k problemati-
ke osobitného účtu, k dávkam vý-
sluhového zabezpečenia nás nik-
to z útvaru hodnoty za peniaze z
MF SR nepožiadal o informácie,
nikto nás neoslovil. Mám tiež
osobné poznatky, že na minister-
stve financií akoby jednotlivé sek-
cie medzi sebou nespolupracova-
li, pretože tomuto ministerstvu
každoročne posielame detailné
informácie o stave a vývoji osobit-
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(Pokračovanie na strane 3)

Z pripomienok Odborového zväzu polície v SR k dokumentu „Revízia výdavkov ministerstva vnútra“ z dielne MF SR

Odborový zväz polície v SR navrhuje, aby tento materiál nebol zo strany MV SR akceptovaný a prijatý

Zhovárame sa s novým gen. riaditeľom Sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR plk. JUDr. Ivanom Fufaľom

„Naši policajti sa naozaj nemusia báť, že by sa niečo chystalo za ich chrbtom. Nechystá sa nič!“

V čísle:
l Psychológovia pomáhali vo Vrútkach         s.5
l Úvaha podpredsedu Romana Laca     s.5-6
l Právna ochrana                                                s.6
l Za hrsť vtipov                                                   s.7
l Privítali sme hostí z Česka                                   s.8
l Z Vestníka PPZ                                                             s.8

(Pokračovanie na strane 2)

Čakajú osobitný systém sociálneho zabez-
pečenia príslušníkov PZ nejaké zmeny?
Prídu škrty? Budú sa znižovať počty poli-
cajtov? Tieto a mnohé ďalšie znepokojivé
otázky sa šíria v policajnom prostredí
priam periodicky po každých parlament-
ných voľbách, tie tohoročné neboli výnim-
kou. Najnovším „hitom“ sociálnych sietí je
pracovný materiál ministerstva financií,
resp. útvaru hodnoty za peniaze tohto re-

zortu pod názvom „Revízia výdavkov mi-
nisterstva vnútra“, ktorý začal kolovať me-
dzi ľuďmi, hoci je označený ako ,,pracovná
verzia“. /Stanovisko vedenia OZP v SR k to-
muto materiálu publikujeme na inom mies-
te – pozn. red./ Aj v tejto súvislosti redakcia
POLÍCIA požiadala o rozhovor nového ge-
nerálneho riaditeľa Sekcie personálnych
a sociálnych činností MV SR plk. JUDr. Iva-
na Fufaľa.

l Pán riaditeľ, darmo lovím
v pamäti, neviem nájsť zmien-

ku o tom, kedy sme na Sloven -
sku museli uzatvoriť do plošnej

karantény na niekoľko týždňov
vyše 6-tisíc ľudí a ďalšie tisícky
museli absolvovať niekoľkod-
ňové, ale aj viactýždňové poby-
ty v izbách štátnych karantén-
nych zariadení, z ktorých ne-
smeli vyjsť. Takéto obmedze-
nie ľudských práv z pozície štá-
tu je v našich dejinách celkom
výnimočné...

Vzniknutá situácia po prepuk-
nutí epidémie bola výnimočná po
všetkých stránkach, výrazne

ovplyvnila život vlastne všetkých
obyvateľov štátu a celé hospodár-
stvo. Po prvýkrát v histórii Sloven-
skej republiky zasadal Ústredný
krízový štáb, ktorý sa, ak ma pa-
mäť neklame, v zúženej zostave
zišiel po vypuknutí prvej vojny
s Irakom v roku 1991. To bol prvý
prípad, potom sa už pri vzniku mi-
moriadnych udalostí vždy stretlo
len zopár ministrov a predstavite-
ľov rôznych inštitúcií podľa potre-
by. Tým chcem povedať, že ani

neboli modelované situácie, ktoré
by precvičili systém krízového ria-
denia v takom rozsahu, ako
v marci 2020. Popri ústrednom
krízovom štábe vznikol perma-
nentný krízový štáb, konzílium
odborníkov, rôzne skupiny a štá-
by boli utvárané podľa potreby,
takpovediac ad hoc. 

l Ako laikovi sa mi zdalo, že
tých orgánov, komisií a štábov
je akosi priveľa, navyše všetky

Na tému pandémie hovoríme s plk. Ing. Miloslavom Ivicom, odborníkom na krízové plánovanie 

„Verím v účinnosť opatrení, ktoré sa prijímajú na základe nadobudnutých skúseností...“
Také niečo Slováci, ale ani ďalšie európske národy dlho
nezažili. Útok pandémie aj v SR ovplyvnil život státisícov
obyvateľov. V súčasnosti odborníci vedú diskusie, či bu-
de alebo nebude druhá vlna, a ak áno, v akej sile udrie?
Budeme lepšie pripravení? My sme sa na tému pandémie
rozprávali s riaditeľom odboru civilnej ochrany a krízové-
ho plánovania Sekcie krízového riadenia MV SR plk.
Ing. Miloslavom Ivicom.

Na sociálnych sieťach začal kolovať pracovný materiál z
produkcie ministerstva financií /Útvar hodnoty za penia-
ze/, ktorý svojimi závermi zneisťuje policajtov. Jednotlivé
zložky MV SR spracovali k materiálu 34 strán pripomie-
nok, nechýbal ani Odborový zväz polície v SR. Vzhľadom
na rozsah redakcia vybrala z pripomienok OZP v SR as-
poň niektoré časti.

(Pokračovanie na strane 4)

Príslušníci PZ počas pandémie vykonávali množstvo úloh aj nad rámec svojich povinností zo zákona



riálneho zabezpečenia polície a
iných kľúčových veličín, ktoré ma-
jú vplyv na činnosť, úlohy a finan-
covanie polície v SR, ako aj roz-
dielnou štruktúrou subjektov po-
dieľajúcich sa na ochrane verej-
ného poriadku a ďalších bezpeč-
nostných úloh v rámci EÚ (mest -
ské, obecné a vojensky organizo-
vané polície).

Organizačná štruktúra, počty a
zloženie polície sa v súčasnej do-
be snažia reflektovať na jedineč-
né charakteristiky našej krajiny:
históriu, polohu, politickú situáciu,
spoločenské zriadenie a v nepo-
slednom rade aj napr. na charak-
teristiku kriminality a pod. V kaž-
dej z porovnávaných krajín sú tie-
to charakteristiky jedinečné a SR
je v správe porovnávaná neúplne.
Autori upozorňujú iba na negatív-
ne ukazovatele, ktoré vytrhávajú
z kontextu, dávajú ich do polohy
ukazovateľov alarmujúcich a iné
pozitívne ukazovatele autori ako-
by prehliadali. Pritom charakter
oboch ukazovateľov je vzájomne
a nerozdielne prepojený.

Okrem neobsadených tabuľ-
kových miest autori nezohľadňujú
ani právny systém SR, kde nezo-
hľadňujú náročnosť trestného ko-
nania a priestupkového konania,
nakoľko je to jedna z príčin vyso-

kej zaťaženosti policajtov a teda
aj ich vyššieho počtu oproti prie-
meru EÚ. Ďalšou výraznou záťa-
žou v podmienkach fungovania
Policajného zboru je neefektívna
informatizácia.

Tiež je potrebné poukázať na
neopodstatnenosť argumentov
autorov o nadmernom počte prí-
slušníkov Policajného zboru, čo
sa odzrkadlilo počas pandémie
COVID-19 v SR, nakoľko na
zvládnutie všetkých opatrení mu-
selo ministerstvo vnútra požiadať
v zmysle zákona č. 171/1993 Z. z.
(Zákon o PZ) o pomoc Ozbrojené
sily SR.  

K problematike počtu policaj-
tov autori opomínajú fakt (ak nás
v niektorých ukazovateľoch po-
rovnávajú s ČR), že v ČR boli v ro-
koch 2009-2010 znižované počty
policajtov zo 44 000 na 40 000,
pričom v súčasnej dobe je už plá-
novaný stav opäť 44 000 a požia-
davka MV ČR je navýšiť tieto poč-
ty na 48 000 policajtov. Rovnako
je potrebné spomenúť aj fakt, kto-
rí autori nezaregistrovali, že kraji-

ny ako Veľká Británia, Švédsko a
Nemecko pod vplyvom nárastu
kriminality plánujú výrazne posil-
niť svoje početné stavy policajtov.

Pri konštatovaní, že polícii ne-
dôveruje viac ako polovica obča-
nov SR je potrebné dodať, že na
mieru nedôvery v PZ majú veľký
vplyv masmédia, aj prostredie so-
ciálnych sietí, ktoré často ten-
denčne informujú o práci policaj-
tov.

Nepresný je údaj o finančnej
úspore pri znížení počtu policaj-
tov, kedy sa v texte uvádza: „Zní-
ženie počtu policajtov na úroveň
krajín V3 by ročne ušetrilo 73
mil. eur mzdových výdavkov mi-
nisterstva vnútra.“ a na inom
mieste sa uvádza takáto úspora v
rozmedzí 6 - 73 miliónov ročne,
čo je veľké rozpätie a teda ide o
neprimeranú odchýlku.

Nie je pravda ani to, že v úlo-
hách PZ absentuje pomoc verej-
nosti. Toto potvrdzuje Zákon o PZ,
v ktorom sú zadefinované úlohy,
ktoré PZ plní.

Dôvodom na vyslovenie nesú-
hlasu s týmto tvrdením sú aj čiast-
kové úlohy, ktoré PZ vykonáva a
medzi ktoré patrí:

- existencia rómskych špecia-
listov, ktorí v marginalizovaných
komunitách nahrádzajú vo veľkej

miere prácu terénnych sociálnych
pracovníkov,

- na každom okresnom riaditeľ-
stve PZ je zriadená skupina pre-
vencie, ktorá komunikuje so širo-
kým spektrom obyvateľstva (žia-
ci, študenti, dôchodcovia, ob-
čianske združenia, vylúčené sku-
piny atď.), prierezovo sú tieto sku-
piny prevencií zriadené naprieč
krajskými riaditeľstvami až po
úroveň Prezídia PZ,

- antikonfliktné tímy ktoré na-
hrádzajú činnosti usporiadateľov,
rôznych kultúrno-spoločenských
a športových podujatí. 

Tu je potrebné uviesť, že po-
moc zo strany polície musí byť
zreteľne definovaná, keďže čin-
nosť každého policajta je obme-
dzená zákonom a táto by nemala
preberať činnosti mimorezortných
súkromných a ostatných subjek-
tov, poskytujúcich všeobecnú ale-
bo špecializovanú odbornú po-
moc, či už obetiam trestných či-
nov alebo iným osobám. Mal by
byť dostatočne využitý potenciál
komplementarity, ktorým nedo-

chádza k preberaniu kompetencií
a zodpovednosti iných.

V tomto kontexte zásadne ne-
súhlasíme s úvahou, že SR za-
ostáva v subjektívnom pocite bez-
pečnosti obyvateľov, prípadne ab-
sencie pomoci polície verejnosti.
Uvedené spochybňujú a vyvraca-
jú aj skúsenosti posledných dní v
súvislosti s bojom proti pandémii
koronavírusu spôsobené ochore-
ním COVID-19, kedy PZ vykoná-
val činnosti aj nad rámec svojich
úloh a kompetencií. Rovnako sa
spracovatelia pri porovnávaní SR
s EÚ15 nezaoberali otázkou exi-
stujúcich a novovznikajúcich „no
- go zón“ v niektorých z týchto
krajín.

Policajný zbor
V texte sa dočítame: „Mzdy po-

licajtov sú porovnateľné s inými
krajinami. Výška ich platov na
Slovensku je na úrovni vysoko-
školsky vzdelaných zamestnan-
cov v hospodárstve. Veľkým be-
nefitom pre príslušníkov policaj-
ného zboru sú výsluhové dôchod-
ky. V porovnaní s rovnako plate-
ným civilným zamestnancom mô-
že získať policajt 10 ročných prie-
merných miezd navyše. Rozdiel
vzniká najmä kratšou dobou pla-
tenia odvodov na dôchodok a je-
ho dlhším poberaním.“ Poukazu-
jeme na skutočnosť, že autori po-
rovnávajú platy policajtov opäť s
iba tendenčne vybranými krajina-
mi (tzv. bývalého východného blo-
ku) a vysokoškolsky vzdelanými
zamestnancami v hospodárstve.

Ostáva nezodpovedaná otáz-
ka, o akú kategóriu a v akej oblasti
pracujúcich vysokoškolsky vzde-
laných zamestnancov pri porov-
návaní ide. Autori zamlčiavajú
aj fakt, že policajti majú zákon-
né obmedzenie vykonávať inú
platenú funkciu, vykonávať
podnikateľskú činnosť alebo
inú zárobkovú činnosť a byť
členom správnych alebo kon-
trolných orgánov, právnických
osôb vykonávajúcich podnika-
teľskú činnosť a tým získavať
ďalšie finančné prostriedky
(pričom si dovolia v ďalších kapi-
tolách materiálu porovnávať
mzdy záchranárov s policajtmi, aj
napriek ich možnosti mať príjem
aj z iných zárobkových činnosti).

Príjmové ohodnotenie
policajtov

V tejto subkapitole autori po-
rovnávajú príjem policajtov s prie-
mernou mzdou inej kategórie za-
mestnancov, kde nie je vyjadrené,
ktoré položky tvoria priemernú
mzdu týchto zamestnancov.

Autori opomínajú a nereflektu-
jú na skutočnosť, že prezentova-
né mzdy, ktoré sú uvádzané v
hrubom, znamenajú aj skutoč-
nosť, že policajti odvádzajú aj
vyššie odvody oproti civilnému
sektoru. Takže z definovaného
hrubého príjmu dostane policajt
oveľa menej v čistom ako civilný
zamestnanec pri rovnakej výške
mzdy v hrubom.

Autori poukazujú na príplatky
policajtov (kde si opätovne vybrali
len časť týchto príplatkov, kon-
krétne osobný príplatok, príplatok
za starostlivosť SCV alebo čln,

príplatok za nerovnomerne roz-
vrhnutý čas služby, rizikový prí-
platok a príplatok za službu nad-
čas), ktoré nazývajú raz príplatka-
mi, inokedy príspevkami. Ďalej sa
v texte uvádza: „Tretina policajtov

má nárok na príplatok za nadčas.
Prostredníctvom týchto piatich
príplatkov je vyplatených až 81 %
všetkých výdavkov na príplatky,“
pričom je potrebné uviesť, že au-
tori týmto konštatovaním popiera-
jú svoje argumenty o neprimera-
ne vysokom počte príslušníkov
PZ, nakoľko z logického hľadiska
vychádza, že na pokrytie základ-
ného výkonu služby a na nepred-
vídateľné situácie počet súčas-
ných policajtov nepostačuje, čo
má za následok navýšený počet
odslúžených hodín v príplatku za
nadčas, čo sa odzrkadľuje aj vo
zvýšených mzdových nákladoch.

Výsluhové dôchodky
K tejto problematike je dôležité

uviesť, že v Slovenskej republike
bola prijatá v roku 2013 novela
zákona č. 328/2002 o sociálnom
zabezpečení policajtov a vojakov
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „novela záko-
na“), ktorá riešila udržanie osobit-
ného účtu policajtov s výhľadom
do roku 2060, pričom táto noveli-
zácia bola odobrená po odbor-
ných diskusiách aj s Inštitútom fi-
nančnej politiky ministerstva fi-
nancií (MF SR).

K uvedenej novele MF SR v ro-
ku 2013 spracovalo stanovisko, v
ktorom uvádza: „MF SR vníma
navrhovanú reformu systému
výsluhového zabezpečenia oz -
brojených zložiek pozitívne a
predložená reforma bude mať
pozitívny vplyv na udržateľ-
nosť dôchodkového systému
ozbrojených zložiek a motivá-
ciu zotrvať v služobnom pome-
re.“

Uvedené stanovisko, ako aj
dôvod novely zákona v roku 2013

je v súlade aj s dnešným progra-
movým vyhlásením vlády pre roky
2020-2024, ktoré deklaruje za-
bezpečenie motivačných nástro-
jov v systéme odmeňovania poli-
cajtov, pričom garantuje stabilizá-

ciu existujúceho osobitného sys-
tému sociálneho zabezpečenia
policajtov tak, aby bol dlhodobo
oporou s cieľom posilniť spolo-
čenskú prestíž tohto povolania. 

Treba konštatovať, že návrhy
ÚHP, týkajúce sa prehodnotenia
výsluhových dôchodkov a pre-
hodnotenia systému výsluhových
dôchodkov v kontexte dôchodko-
vého zabezpečenia na Slovensku
pôsobia deštrukčne, demotivujú-
co a vyvolávajú neistotu u prísluš-
níkov PZ, ako aj u potenciálnych
záujemcov o službu v Policajnom
zbore.

Z uvedených dôvodov má Od-
borový zväz polície v SR zásad-
nú pripomienku a navrhuje celú
problematiku spracovanú v sub-
kapitole Výsluhové dôchodky vy-
pustiť.

Zhodnotenie materiálu zo
strany OZP v SR

Na záver je potrebné konštato-
vať: predkladatelia priznávajú, že
niektoré podklady nemali a ani
neboli skúmané, nevedia o mno-
hých faktoroch, nie sú im známe
mnohé súvislosti a priznávajú, že
správa nie je komplexná.

Na základe uvedených dôvo-
dov Odborový zväz polície v SR
navrhuje, aby tento materiál ne-
bol zo strany MV SR akceptovaný
a prijatý.

Odborový zväz polície v SR
súhlasí so spracovaním podrob-
nej analýzy výdavkov na činnosť
Policajného zboru, avšak táto mu-
sí vychádzať z exaktných zdrojov
s poznaním celého rozsahu čin-
ností, ktoré sú zabezpečované
touto zložkou v rámci SR.“

pplk. Mgr. Pavol Paračka,
predseda OZP v SR

JÚL  20202

Správa, ktorú vypracovalo
ministerstvo financií - Útvar hod-
noty za peniaze, je z viac ako
80-tich percent vypracovaná z
verejne dostupných informácií,
čiže do veľkej miery chýbajú kľú-
čové vstupné dáta. Ministerstvo
vnútra samozrejme túto správu
berie na vedomie, vypracovalo
však 34 strán pripomienok k jej

obsahu. Aktuálne prebiehajú
medzi rezortmi diskusie, nič z
vyššie uvedených bodov mo-
mentálne realizovať neplánuje-
me. 

Prosím všetkých policajtov,
aby nešírili paniku a radšej pri-
speli k zlepšeniu PZ svojimi ná-
padmi, vyzval minister vnútra.

-red-

Stanovisko ministra vnútra R. Mikulca k dokumentu
,,Revízia výdavkov ministerstva vnútra“ 

(Pokračovanie zo strany 1)

Odborový zväz polície v SR navrhuje, aby tento materiál nebol zo strany MV SR akceptovaný a prijatý
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„Naši policajti sa naozaj nemusia báť, že by sa niečo chystalo za ich chrbtom. Nechystá sa nič!“
ného účtu, tvorcovia spomínané-
ho dokumentu z útvaru hodnoty
za peniaze ich však zjavne prav-
depodobne nemali k dispozícii,
robili tak závery z neúplných, prí-
padne aj skreslených údajov, kto-
ré nezodpovedajú realite. Len tak
mohli trebárs dôjsť k tvrdeniu, že
v budúcnosti pôjde náš osobitný
účet do mínusu. Ako na to prišli,
nevedno. Bol som pri tvorbe záko-
na č. 80 z roku 2013, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 328/2002
o sociálnom zabezpečení, navrhli
sme vtedy množstvo zmien, kto-
rých základným cieľom bolo za-
chovať životaschopnosť nášho
osobitného systému sociálneho
zabezpečenia. Návrh zákona vte-
dy detailne skúmali práve ľudia
ministerstva financií, z inštitútu fi-
nančnej politiky so záverom, že
navrhované zmeny garantujú sol-
ventnosť účtu na dlhé desaťročia.
A zrazu to má byť inak? Opätovne
potvrdím: osobitný účet je stabili-
zovaný, z toho je vidieť, že zmeny
sme v roku 2013 navrhli dobre.
Kladiem si za cieľ viac chodiť do
terénu a osobne hovoriť s policajt-
mi, vysvetľovať im nejasnosti, po-
silniť dôveru v životaschopnosť
osobitného účtu. 

l Kritický scenár?
Samozrejme, stabilitou osobit-

ného účtu by mohla otriasť len ne-
jaká masová hystéria k odcho-
dom, už sme to zažili. Okrem
ohrozenia stability systému dô-
chodkového zabezpečenia by
som však vo veľkej vlne odcho-
dov videl ešte väčšie riziko pre vý-
konnosť, akcieschopnosť Policaj-
ného zboru, pretože skúseného
policajta nijako nenahradíš začí-
najúcim policajtom. Preto je veľmi
dôležité, aby naši policajti neboli
znepokojovaní podobnými ,,infor-
máciami“ a mohli sa naplno veno-
vať svojim služobným povinnos-
tiam, aby naozaj mali pocit sociál-

nej istoty. Nárok na výsluhový dô-
chodok podľa nových pravidiel
u policajta, ktorému služobný po-
mer vznikol najskôr dňom 1. mája
2013, vzniká po 25 rokoch služby.
Ak nastúpi ako 21-ročný, po 25
rokoch služby má stále len 46 ro-
kov, je naším cieľom, aby títo poli-
cajti slúžili ďalej, lebo vo veku 46
rokov ešte naozaj nepatria do sta-
rého železa, naopak, môžu ďalej
zúročovať nadobudnuté skúse-
nosti aj v riadiacich funkciách
a vychovávať a odovzdávať nado-
budnuté skúsenosti mladým poli-
cajtov. Nastavenie zákona č. 328
v dnešnej podobe je výrazným
bonusom policajnej práce. 

l Stále sa objavujú tvrdenia
o tom, že novela zákona č. 328
je retroaktívna...

Samozrejme, diskusie sa vedú
dokonca aj medzi právnikmi, defi-
nitívny záver môže vyniesť len
ústavný súd, nikto iný. Náš názor
je, že v prípade spomenutej úpra-
vy nejde o pravú retroaktivitu, ne-
pravá však nie je zakázaná. Za
pravdu nám dal aj Krajský súd
v Nitre. Stav, kedy nám odchá-
dzali zo zboru 35-roční policajti už
po odslúžení 15 rokov, bol naozaj
neudržateľný. Podľa nás nejde
o pravú retroaktivitu, keďže pod-
mienky vzniku nároku na dávku
sociálneho zabezpečenia sa po-
sudzujú až vtedy, kedy policajt
ukončí služobný pomer. Takže
pokiaľ je policajt v služobnom po-
mere, nemá nárok na odchodné
ani na výsluhový dôchodok. Iná
situácia nastáva u občana, ktorý
má podľa zákona č. 461 nárok na
starobný dôchodok už od chvíle,
keď splní dve základné podmien-
ky, nič iné poisťovňa neskúma. 

l Spomínaný dokument
útvaru hodnoty za peniaze ob-
sahuje aj veľmi jednoduché re-
cepty na šetrenie peňazí v re-
zorte vnútra – stačí vraj zoškr-
tať počet policajtov v SR na

priemer krajín V3 a hneď máme
ušetrených 73 miliónov eur! 

To sú veľmi krátkozraké pred-
stavy, stovky policajtov vyhodiť
a z ušetrených peňazí zvýšiť platy
tým ostatným? Tvorcovia spome-
nutého dokumentu veľmi mecha-
nicky porovnávali počty policajtov
len podľa pomeru k počtu obyva-
teľov v tej – ktorej krajine, takto sa
seriózna analýza robiť nedá. Po-
chopiteľne, všetko, aj mzdy poli-

cajtov, stoja a padajú na množ-
stve financií, my budeme robiť
všetko preto, aby nám policajti ne-
odchádzali. Aby sme policajnú
profesiu viac zatraktívnili pre mla-
dých schopných ľudí, ktorí budú
vnímať policajnú prácu ako celo-
životné povolanie, ktoré mu dáva
dlhodobé sociálne istoty aj po 25
rokoch služby, pretože ďalšími
rokmi v zbore mu bude ďalej rásť
odchodné i výsluhový dôchodok
tak, ako to v civilných profesiách
nejde. Musíme teda hľadať ďalšie
formy, ako motivovať ľudí, aby
ostali slúžiť trebárs aj do dovŕše-
nia dôchodkového veku. V júno-
vom čísle POLÍCIE bol publikova-
ný zaujímavý článok o krokoch
poľskej vlády v tomto smere. Už

v súčasnosti môže policajný dô-
chodok dosahovať až 65 percent
z príjmu, zatiaľ čo v civilných pro-
fesiách je to oveľa nižšie percen-
to. 

l Ako hodnotíte personálny
stav Policajného zboru? Čo by
ste urobili, keby ste mali k dis-
pozícii neobmedzenú právo-
moc a financie?

/smiech/ To je zložitá téma.
Systém prijímania je podľa mňa
nastavený dobre – v rámci mož-
ností ponuky. Dobre sa ujímajú aj
zmeny v policajnom školstve, kto-
ré sa urobili v poslednom období.
Potrebujeme zvýšiť povedomie
polície v očiach verejnosti, aby
sme priťahovali ďalších záujem-
cov. A musíme ďalej pracovať na
zatraktívnení policajnej profesie
ponukou nových benefitov či ich
ďalším zhodnocovaním.

l Napríklad kúpou či výstav-
bou služobných bytov? 

Určite, osobitne vo veľkých
mestách je táto myšlienka vysoko
aktuálna a veľmi potrebná. Musí-
me si otvorene povedať – dosta-
tok policajtov najmä v Bratislave
môžeme zabezpečiť len dvoma
spôsobmi: vyššími platmi prípad-
ne služobnými bytmi. Ide o to
nájsť v rozpočte peniaze na tieto
ciele, budeme vedno so sekciou
ekonomiky hľadať možnosti, uby-
tovňa v Bratislave dnes už naozaj
nie je lákadlom pre mladého mu-
ža, ktorý si zakladá rodinu.

l Je známe, že prvých dvad-
sať najúspešnejších absolven-
tov z policajných škôl má mož-
nosť nastúpiť na miesto, ktoré
si sám vyberie. Ostatní nastu-
pujú rozkazom do Bratislavy či
inde, dostávame ponosy, že
mladých policajtov nechcú na-
driadení pustiť ani po uplynutí
lehoty, hoci je k tomu veľmi jas-
né, nedvojzmyselné nariade-
nie...

Áno, nariadenie o zásadách

kariérneho postupu č. 168/2019
je úplne zrozumiteľné, ponosy
však chodia aj k nám, pripravujem
pokyn, ktorým zdôrazníme povin-
nosť nadriadených rešpektovať
takpovediac pravidlá hry. Takýto
policajt nebude potrebovať súhlas
nadriadeného na odchod, musí
byť automaticky uvoľnený.

l Na záver sa ešte vrátim k
rôznym kolujúcim fámam o zni-
žovaní odchodného, dôchod-
kov atď. Vždy ma prekvapuje,
že takýmto ,,zaručeným“ infor-
máciám sú schopní uveriť aj
vyššie postavení policajní
funkcionári...

Bohužiaľ, aj ja mám také skú-
senosti. Mnohí akoby nemali ani
základné vedomosti o legislatíve,
že ak by sa aj zrodil nejaký návrh
v oblasti sociálneho zabezpeče-
nia, musí prejsť celým legislatív-
nym procesom, ktorý sa jednodu-
cho nedá pred ľuďmi utajiť a ani
nie je možné urobiť akúkoľvek le-
gislatívnu zmenu zo dňa na deň,
ani z mesiaca na mesiac bez to-
ho, aby sa o tom ľudia včas ne-
dozvedeli. Spolupracujem aj
s Asociáciou policajtov vo výsluž-
be, je v nej množstvo veľmi dob-
rých odborníkov na právo a legi-
slatívu, osobitne v oblasti sociál-
neho zabezpečenia. Viem, že by
okamžite, pritom vysoko kvalifiko-
vane vzniesli trebárs hromadnú
pripomienku. Aj OZP v SR už
v minulosti dokázal za jediný deň
získať pod hromadnú pripomien-
ku 7-tisíc podpisov. Naši policajti
sa naozaj nemusia báť, že by sa
niečo chystalo za ich chrbtom.
Nechystá sa nič! Všetkých pro-
sím, aby takéto chýry jednoducho
nevnímali a aby sa v pokoji, s po-
citom sociálnej istoty venovali
plneniu svojich služobných povin-
ností!

Zhováral sa Peter Ondera
Snímka autor

Minister práce už včera pre-
zentoval tento návrh ministerstva
vrátane úplne nového inštitútu,
a to tzv. štartovacej minimálnej
mzdy vo výške 465 euro pre tých,
ktorí boli v evidencii uchádzačov
o zamestnanie na úrade práce
minimálne dvanásť po sebe na-
sledujúcich mesiacov. Ide o akúsi
obdobu minimálnej mzdy, ktorá je
ešte nižšia ako už v súčasnosti
platná minimálna mzda (580 eu-
ro). Týmto vláda len potvrdzuje,
že jej sociálna politika nesmeruje
k univerzálnej ochrane a pomoci
pre všetkých, najmä tých najzra-
niteľnejších a najslabších, ale len
pre vybrané skupiny. Takýto prí-

stup môže zakonzervovať súčas-
ný stav, nepomáha najchudobnej-
ším, sociálne vylúčeným, margi-
nalizovaným alebo znevýhodne-
ným skupinám. Aj štartovacia mi-
nimálna mzda je toho
dôkazom. KOZ SR odmieta také-
to delenie minimálnej mzdy.

Štartovacia minimálna mzda
určite nie je nástrojom tvorby pra-
covných miest. V praxi sa totiž
môže stať, že zamestnávateľ vy-
berie (uprednostní) lacnejšieho
zamestnanca, a nevytvorí nové
pracovné miesto. Tento inštitút te-
da nie je ani nástrojom na preko-
nanie krízy. Rovnako hrozí, že za-
mestnávateľ prepustí drahších

zamestnancov a zamestná tých
lacnejších, teda tých, ktorí spĺňajú
kritérium „štartovacej minimálnej
mzdy“.

Rovnako nepoznáme odpoveď
na otázku, ako sa predkladateľ
návrhu vysporiada s princípom
rovnakej mzdy za rovnako vyko-
nanú prácu, ktorý je zakotvený
v Zákonníku práce. Ako sa pri
„dvojakom“ prístupe zohľadní
kvalifikácia zamestnanca, prax
a stupeň náročnosti? Otázny je aj
vplyv na kolektívne vyjednávanie,
mzdové tarify odvíjajúce sa od mi-
nimálnej mzdy a systém odmeňo-
vania vo verejnej a štátnej správe.

Ústava SR garantuje, že mini-
málna mzda zabezpečí dôstojný
život jej poberateľovi. Pri sume
465 euro v hrubom nie je možné
hovoriť o garancii dôstojného ži-
vota. Rovnako tento návrh vyvo-
láva vážne pochybnosti o zacho-
vaní princípu rovnakého zaob-

chádzania a vytvára dve kategó-
rie zamestnancov, keď sa jedna
skupina nachádza v znevýhodne-
nej pozícii oproti druhej, keďže za
rovnakú prácu môžu dostávať
rôznu mzdu.

Štartovacia minimálna mzda je
nepriamo aj istou formou regio-
nálnej minimálnej mzdy, keďže sú
na Slovensku niektoré regióny

s vyššou mierou nezamestnanos-
ti alebo s vyššou mierou dlhodobo
nezamestnaných. Takáto mini-
málna mzda len zakonzervuje
tento stav a vytvorí regióny, kde
bude minimálna mzda jednodu-
cho nižšia. Takýto nástroj len pre-
hlbuje chudobu a sociálne vylúče-
nie niektorých skupín.

/www.kozsr.sk, 16. 6. 2020/

Minimálna a ešte minimálnejšia mzda? Nezmysel!
Konfederácia odborových zväzov SR ostro protestuje

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR už pred-
ložilo návrh na minimálnu mzdu pre rok 2021 aj do medzi-
rezortného pripomienkového konania a navrhuje skráte-
né pripomienkové konanie. 

(Pokračovanie zo strany 1)

I. Fufaľ

Informáciu, že náš nový systém dokáže rozlíšiť informáciu
od dezinformácie, systém vyhodnotil ako dezinformáciu



boli akosi v anonymite, verej-
nosť nepoznala mená väčšiny
odborníkov a funkcionárov,
ktorí v štábe za niečo zodpove-
dali. Iba nedávno sa pritom ob-
javila informácia, že vlastne už
od roku 2015 máme utvorenú
pandemickú komisiu so štá-
bom menovaných odborníkov,
ktorá je zriadená uznesením
vlády, no akosi sa na ňu zabud-
lo, zobudila sa k životu po šty-
roch mesiacoch od začiatku
pandémie...

Keď som sa na pandemickú
komisiu pýtal na ministerstve
zdravotníctva, tak mi povedali, že
bola utvorená pre vtáčiu chrípku
a vraj nie je vhodná pre túto situá-
ciu. Nuž, keď je zriadená komisia
odborníkov, načo zriaďovať ďal-
šiu, načo konzílium, myslel som si
a netajil som sa svojím názorom.
Čas ukázal, že pandemická komi-
sia nie je zlý inštitút, teraz jej tro-
chu upravujú štatút, spresňuje
sa menoslov ľudí, ktorí ju budú
tvoriť. Nie je to moja parketa, ale
môžem povedať, že budovanie
a fungovanie viacerých inštitúcií
krízového manažmentu pre takú-
to situáciu nebolo najoptimálnej-
šie, nie všetky inštitúcie, ktoré sú
zriadené v súlade so zákonmi, bo-
li plne využité. 

l Poučili sme sa z nedostat-
kov v prvej vlne, vznikla nejaká
analýza prežitého s východi-
skami a návrhmi pre budúc-
nosť?

Pracuje sa na analýze, vyzvali
sme okresné úrady, aby nám po-
slali svoje skúsenosti. Poznatky

sústreďuje a skúma viacero re-
zortov po svojej línii, všetky skú-
senosti je potrebné vyhodnotiť
a poučiť sa z nich - napríklad v ob-
lasti zabezpečovania základných
potrieb obyvateľov v karanténe,
pri budovaní karanténnych cen-
tier pre bezdomovcov a iné margi-
nalizované skupiny. Napokon, eš-
te nie je koniec krízovej situácie,
vieme, čo nám viazlo, čo nefungo-
valo dobre a naopak, čo sa nám
osvedčilo. Predpokladám, že
súhrnný materiál môže uzrieť
svetlo sveta tak za dva - tri mesia-
ce.

l Vráťme sa do prvých chvíľ
po vyhlásení mimoriadnej si-
tuácie, keď sa ukázalo, že ne-
vieme dať našim ľuďom v do-
statočnom množstve ani to naj-
základnejšie: ochranné rúška.
V prvých dňoch bol zmätok, im-
provizovalo sa...

Áno, na taký rozsah potrieb ne-
bol pripravený ani náš rezort, ani
štát. Podobne v celej Európe, nik-
to nepredpokladal, že v 21. storo-
čí môže vzniknúť pandémia také-

ho rozsahu. Postupne sa mobili-
zovali zdroje, použili sa aj naše
zásoby prostriedkov protichemic-
kej ochrany zo skladov Civilnej
ochrany, ktoré sme síce mali, ale
veľký záujem o ne nebol, predsa
len, sú dosť nepohodlné na dlho-
dobejšie nosenie. Postupne sa si-
tuácia v zásobovaní OOPP lepši-
la, v prvom období tu však naozaj
bolo dosť chaosu, zásobovanie
bolo živelné, bez pravidiel, časť
zásielok ochranných prostriedkov
si ľudia akosi rozobrali domov, pre
rodiny a známych, chýbala evi-
dencia, všeličo fungovalo len na
ústny pokyn. Nekritizujem, kon-
štatujem. Ľudia obetavo pracovali
s obrovským nasadením a neraz
na hranici svojich síl, chápali si-
tuáciu. Boli to veľmi hektické týžd-
ne, v mnohom sme sa však pouči-
li. 

l Rezort vnútra hľadal aj in-
zerátmi dobrovoľníkov do ka-
ranténnych stredísk, zdalo sa,
že na zvládnutie takýchto situá-
cií nám na mnohých úsekoch
chýbajú ľudia. A to sme veľký
rezort...

Je to paradox, ale je to pravda.
V prvom období sme ubytúvali re-
patriantov prednostne v našich
zariadeniach, ale ich personálne
vybavenie naozaj nemohlo posta-
čovať na plný servis pre taký po-
čet ľudí, ktorí nesmú vyjsť z izby.
Samozrejme, mnohé služby sa
dali objednať cez dodávateľské
firmy, ale rýchlo sme zistili, že by
to rezort stálo veľmi veľké penia-
ze, ktoré by napokon ani neboli
k dispozícii. Preto sme sa snažili
využiť naše zdroje v celom systé-
me logistického zabezpečenia.
Vodičov dodávok na dopravu re-
patriantov do stredísk napríklad
robili naši mladí policajti zo škôl,
ktorí už mali služobný kupón, ďal-
ší pomáhali pri distribúcii stravy
k dverám izieb a v mnohých ďal-
ších oblastiach. Pre takéto situá-
cie nám naozaj chýbal profesio-
nálny obslužný personál. Vraví
sa, že všetko je o peniazoch, a tak
poviem otvorene, že pre naše
ubytovacie zariadenia bolo obdo-
bie koronakrízy finančne veľmi
náročné, tento rozhovor robíme
15. júla a z ministerstva ešte stále
nedostali peniaze, ktoré museli
investovať v celom období poby-
tov repatriantov. Rokovalo sa
s ministerstvom financií, peniaze
by vraj mali prísť. Dostávam však
informácie, že manažéri zariade-
ní, ktorí nám v prvej vlne ochotne
vyšli v ústrety, by už po tých skú-
senostiach boli opatrnejší, finanč-
né vyrovnanie trvá pridlho a treba
povedať aj to, že časť repatrian-
tov sa k interiérom karanténnych
stredísk nesprávala práve najlep-
šie, tieto škody tiež nemá kto za-
platiť. 

l Ukázalo sa, že dať do ka-
rantény celé územie s veľkým
počtom Rómov v ich domácom
prostredí nie je jednoduché,
štát musí zabezpečovať všetky
ich základné potreby. Napríklad
im dodať aj drevo, aby mohli
kúriť, variť, kúpať sa, veľa
z tých to úloh padlo na plecia
ministerstva vnútra...

Žiaľ, naozaj sme neboli na ta-
kéto situácie pripravení, požiadali
sme o pomoc náčelníka generál-
neho štábu OS SR, aby poslal vo-
jakov, ktorí osadníkom narúbu
a dovezú drevo. Do osád štát i iné
subjekty dodali všetko, o čo oby-
vatelia požiadali. Poviem to otvo-
rene – všetci sa báli, čo by sa sta-
lo, keby trebárs stovky obyvateľov
karantény stratili nervy a vyšli zo
zóny von. Ako ich zadržať a prinú-
tiť vrátiť sa? Musím konštatovať,
že krízový stav aj v súvislosti
s marginalizovanými skupinami
obyvateľov obnovil veľa otázok,
ktoré sa ťahajú už z minulosti ako
nedoriešené, teraz sa prejavili na-
plno. Kompetentní vedia, o čom
hovorím. 

l Ktoré faktory sa vám v ce-
lom období zdali najdôležitej-
šie? 

Vzdelávanie a informovanie ľu-
dí o všetkom, čo súvisí s pandé-
miou a bojom proti nej. Zoberme
si Slovákov, ktorí sa vracali zo za-
hraničia. Naše ministerstvo za-
hraničných vecí tvrdilo, že všetci
naši občania za hranicami sú dob-
re informovaní o všetkom, čo ich
po príchode na Slovensko čaká.
Ale mnohí z tých, čo prichádzali,
zasa tvrdili, že nedostali vôbec
žiadne informácie a čudovali sa,
prečo majú ísť do karantény a za
akých podmienok, čomu sa musia
podriadiť. Skôr by som povedal,
že mnohí repatrianti sa radšej tvá-
rili, že nič nevedia, mysleli si, že to
so štátom takto ,,uhrajú“, že
so štátom ,,vybabrú“, prípadne
len podcenili situáciu. Tak to však
nemôže fungovať, ak majú byť
prísne opatrenia účinné. Teraz už
vieme aj o žalobách na štát za ne-
oprávnené zasiahnutie do občian-
skych práv, ale stále som pre-
svedčený, že štát musí klásť väč-
ší dôraz na ľudí, na jednotlivcov,
aby sa správali zodpovedne a aby
si boli vedomí toho, že ak si ne-
splnia svoje povinnosti, nastupujú
sankcie. Našťastie, tých, čo sa
nedisciplinovane správali voči se-
be a najmä voči ostatným, nebolo
veľa. Aj vďaka tomu sme mali na
Slovensku také dobré výsledky
v boji s koronavírusom. Šťastie
sme mali, poviem otvorene, aj
v tom, že počas koronakrízy sa
nám vyhli iné mimoriadne udalos-
ti, neboli povodne ani iné kata -
strofy, ktoré by preťažili systém
krízového riadenia. 

l Prioritou pre nadchádzajú-
ce obdobie musí byť zabezpe-
čenie našich zamestnancov,
ktorí pôjdu do prvej línie v oča-
kávanej druhej vlne. Dostanú
všetko, čo budú potrebovať?

Mal som niekoľko rokovaní aj
s vedením nášho odboru zdravot-
níctva, s riaditeľom MUDr. Mila-
nom Ušiakom, PhD. Zamestnan-
cov v prvom rade čaká séria pred-
nášok a inštruktáží, kde dostanú
ľudia pokyny, ako sa správať, ako
sa brániť proti nákaze. To totiž nie
je len o kvalite a množstve osob-
ných ochranných prostriedkov,
ale musím presne vedieť, ako
s nimi zaobchádzať, ako si ich ob-
liekať, ako vyzliekať, ako dezinfi-
kovať. Vieme o množstve prípa-
dov, keď sa nakazili dokonca
zdravotníci v nemocniciach, kde
by sa dalo očakávať, že sú dobre
vybavení na ochranu pred náka-
zou a aj primerane vyškolení.
A predsa... Je dôležité, aby ľudia
vedeli, čo potrebujú na ochranu.
Potrebná je častá dezinfekcia ve-
rejných priestorov, osobná hygie-
na, osobná detailná dezinfekcia.
Ale zamestnanec v kancelárii ur-
čite nemusí tráviť celú pracovnú
dobu v nejakom nepriepustnom
overale, stačí mu rúško, rukavice
a častá hygiena. Ľudia v prvej lí-
nii, trebárs v karanténnej oblasti,
zasa musia mať všetko, čím dis-
ponujeme, čo je účinné. Vieme
ich takto vybaviť. Musia však
presne vedieť, ako s pomôckami
zaobchádzať, dodržiavať stano-
vené postupy, len tak sa vyhnú
väčšiemu riziku. So sekciou eko-
nomiky sme riešili detaily, aby na-
še štyri logistické základne mali
pripravené pomôcky v potrebnom
množstve a v prípade potreby ich
vieme aj operatívne distribuovať.
Myslím si, že v tomto smere naši
zamestnanci nemusia mať obavy,
nezopakujú sa nedostatky z prvej
vlny.

l Máte v tejto súvislosti ne-
jaké osobitné priania? 

Samozrejme, najviac si pra-
jem, aby druhá vlna pandémie ne-
prišla. Ale keď už, verím v účin-
nosť opatrení, ktoré sa prijímajú
na základe nadobudnutých skú-
seností a je dôležité, aby procesy
riadili ľudia, ktorí tieto veľmi cenné
skúsenosti nadobudli v prvej vlne.

Zhováral sa Peter Ondera
Snímka autor
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(Pokračovanie zo strany 1)

„Verím v účinnosť opatrení, ktoré sa prijímajú na základe nadobudnutých skúseností...“

Špeciálny program pre thajských policajtov
Schudni, lebo poletíš!

Thajská polícia zaviedla
pred rokom kondičné poby-
ty pre policajtov, ktorí sa ne-
zmestia do svojich rovno-
šiat a nevládzu už behať za
páchateľmi. V tábore Pang
Chong sa striedajú v poby-
toch, počas ktorých ich
obézne telá dostanú fyzicky
poriadne zabrať, cielenej
strate hmotnosti je prispô-

sobená aj strava. Niektorým účastníkom sa tak počas pobytu podarí
schudnúť až o 20 kilogramov. Keby sa im to nepodarilo, po pol roku
im hrozí vyhadzov z policajných radov.

/MSZ, web, -on-/

M. Ivica

Minister vnútra Roman Miku-
lec (OĽaNO) sa plánuje zaoberať
využívaním kamerových zázna-
mov pri zásahoch polície. Prispeli
by podľa neho k ochrane samot-
ných policajtov, ale aj občanov.
To, či budú policajti využívať

odevné kamery, ako zamýšľali je-
ho predchodcovia, je otvorená
otázka, uviedol v rozhovore pre
TASR.

„Aj v uplynulom období sme
riešili niekoľko podnetov, že poli-
cajti zakročili nevhodným spôso-
bom, napokon sa však preukáza-
lo, že to tak celkom nebolo,“ po-
vedal s tým, že dôvody sú na jed-
nej i druhej strane.

Splnomocnenkyňa vlády SR
pre rómske komunity Andrea
Bučková pripomenula, že téma je
otvorená už dlho. Využívanie ka-
merových záznamov pri policaj-
ných akciách považuje za žiaduci
prvok. „Verím tomu, že by sme
mohli predísť rôznym interpretá-
ciám zásahov, ktoré sa v pred-

chádzajúcom období realizovali a
z nášho pohľadu boli hodnotené
ako neoprávnené,“ skonštatovala
pre TASR. Na túto tému by mala
hovoriť s ministrom Mikulcom v
najbližších dňoch.

Verejná ochrankyňa práv Má-
ria Patakyová odporučila minis-
trovi zabezpečiť kamerové zá-
znamy z každej plánovanej poli-
cajnej akcie, pri ktorej sa predpo-
kladá použitie donucovacích pro-
striedkov. Návrh zaradila do pre-
hľadu opatrení smerujúcich k od-
straňovaniu porušovania ľud-
ských práv. Mikulcovi ich poslala
listom krátko po nástupe do funk-
cie.

Na zavedenie kamier počas
akcií polície vyzývala minister-
stvo vnútra ešte bývalá verejná
ochrankyňa práv Jana Dubovco-
vá. Dôvodom boli viaceré policaj-
né pátracie akcie v rómskych
osadách, napríklad v roku 2013 v
osade Budulovská pri Moldave
nad Bodvou či v roku 2015 v obci
Vrbnica v Michalovskom okrese.

MV SR pod vedením Denisy
Sakovej vyhlásilo verejné obsta-
rávanie na kamerové systémy pre
policajtov v roku 2018. Úrad pre
verejné obstarávanie však zistil
porušenia zákona, ktoré viedli k
definitívnemu zrušeniu tendra v
marci tohto roka.

(TASR, 5. júla 2020, -on-)

Minister Mikulec: ,,Kamerové záznamy by prispeli k ochrane policajtov i občanov“
Kto zbabral tender na telové kamery?
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l Pani kapitánka, so služob-
nými psychológmi sa stretnú
uchádzači o policajnú profesiu
pri vstupných pohovoroch
a obávaných psychotestoch,
ani mnohí policajti však neve-
dia, že do vašej pracovnej ná-
plne patrí aj krízová intervencia
a posttraumatická intervenčná
starostlivosť v prípade rôznych
mimoriadnych udalostí, kedy
pomáhate ľuďom, ktorí prežili
mimoriadnu psychickú záťaž.
Aký je vlastne spôsob vášho

zapojenia do úloh v prípade mi-
moriadnej situácie?

Presný postup v takýchto si-
tuáciách je pre služobných psy-
chológov stanovený v Nariadení
MV SR č. 5/2017. Na každom
krajskom riaditeľstve PZ pracujú
minimálne dvaja služobní psy-
chológovia, odborne pripravení aj
na poskytovanie krízovej inter-
vencie a posttraumatickej inter-
venčnej starostlivosti. Na miesto
udalosti nás spravidla privolá
operačný dôstojník alebo nadria-

dený. Našou prvou úlohou je vy-
hodnotiť situáciu a na základe to-
ho určíme koľko ľudí v tíme bude-
me potrebovať. Následne si roz-
delíme úlohy.

l Psychológ má v takých si-
tuáciách len jedinú pomôcku:
reč, komunikáciu s človekom.
Je to viac veda alebo umenie?

Každý z nás musí mať schop-
nosť vcítiť sa do pocitov toho dru-
hého, sme na to odborne pripra-
vení, školení. Samozrejme,
schopnosť viesť dialóg si vyžadu-
je určité osobnostné predispozí-
cie ako aj schopnosť vyhodnotiť
situáciu s jediným cieľom – zmier-
niť následky psychickej záťaže
u zasiahnutého bezprostredne po
mimoriadnej udalosti. Na takéto
situácie sa pripravujeme na výcvi-
koch a školeniach a každý prípad
je pre nás zdrojom skúseností
a poznania. 

l Vy ste boli vo Vrútkach ko-
ordinátorkou celého deväť -
členného tímu a strávili ste tam
prakticky týždeň?

Áno, rozdelili sme tím do via-
cerých skupín, aby sme mohli
pracovať súbežne, potrebovali
sme pracovať s pozostalými, s
pedagógmi, s deťmi a s ich rodič-
mi, ale aj so zranenými policajtmi.
Boli to náročné situácie, nabité
emóciami, strachom a bolesťou.
Inak pracujete s deťmi, inak so
zranenými policajtmi. Celý týždeň
bol veľmi náročný.

l Ktoré momenty boli pre
vás osobne  najnáročnejšie?

Začiatok bol hektický, v zložitej
situácii sme sa potrebovali čo naj-
rýchlejšie zorientovať, určiť priori-
ty, každý zo zasiahnutých potre-
boval individuálny prístup, nedá
sa použiť nejaká šablóna. Po
týždni intenzívneho pôsobenia

sme už aj my pociťovali  psychic-
kú únavu, pretože vnímať a preží-
vať bolesť iných je rovnako nároč-
né. 

l Ktoré momenty považuje-
te vo svojej práci za najťažšie? 

Asi keď musíte rodičom ozná-
miť, že ich dieťa tragicky zahynu-
lo. Tie pocity sa nedajú opísať.

l Nerozmýšľali ste v takých -
to chvíľach, že by ste radšej išli
robiť niečo iné?

Nie. Našou hlavnou úlohou je
pomáhať iným, je to viac poslanie
– povolanie, ktoré ma napĺňa,
pretože vidíte, že má zmysel.
Priala by som si, aby nás takto
vnímali aj kolegovia príslušníci PZ
a nehanbili alebo neobávali sa
osloviť nás, keď majú problém,
s ktorým si nevedia poradiť. Sme
tu pre nich.

Zhováral sa Peter Ondera

„Každý prípad je pre nás zdrojom skúseností a poznania“
Úloha psychológov pomáhať iným je viac poslanie ako zamestnanie

Týždeň plný úsilia pomôcť
Po tragédii na škole vo Vrútkach zasahoval aj tím posttraumatickej intervenčnej starostlivosti 

Rovnako do práce za svojimi
povinnosťami odišiel aj človek,
ktorý zmenil životy mnohých ľudí.
Násilným spôsobom vošiel do
Spojenej školy Milana Rastislava
Štefánika vo Vrútkach a nožom
napadol deti i učiteľku, ktorá ich
chránila, vzápätí smrteľne zranil
zástupcu riaditeľky školy. Bezpro-
stredne potom odišiel zo školy,
kde dvojčlenná policajná hliadka
z OO PZ Martin ukončila jeho ag-
resívne konanie. 

Po niekoľkých minútach od tra-
gédie bol okrem zložiek integro-
vaného záchranného systému vy-
rozumený aj Tím posttraumatickej
intervenčnej starostlivosti KR PZ
Žilina, ktorého hlavnou úlohou bo-
lo zmierniť akútny prežívaný stres
po traumatickej udalosti, ktorý
prežívali všetci priamo aj nepria-
mo zasiahnutí tragickou udalos-
ťou. 

Členovia tímu zasahovali pria-
mo na mieste v zložení: služobné

psychologičky KR PZ Žilina, poli-
cajní duchovní a policajti vyškole-
ní v poskytovaní krízovej inter-
vencie. Akútna prvá psychologic-
ká pomoc bola bezodkladne po-
skytovaná zasiahnutým deťom,
pedagógom a nepedagogickým
zamestnancom školy. Členovia tí-
mu zotrvali na mieste udalosti až
do neskorých večerných hodín,
kým neboli všetci zúčastnení odo-
vzdaní do rúk svojich rodinných
príslušníkov. Súčasťou práce Tí-
mu posttraumatickej intervenčnej
starostlivosti KR PZ Žilina bolo aj
vyrozumievanie pozostalých, kto-
ré v tomto prípade bolo rovnako
zabezpečené. 

Krízová intervencia a akútna

psychologická pomoc bola posky-
tovaná v deň udalosti aj zasahujú-
cim policajtom, ktorí zneškodnili
páchateľa. Zranení policajti boli
prevezení na akútne ošetrenie do
Univerzitnej nemocnice v Martine
a len čo to situácia dovolila, členo-
via tímu im pomáhali spracovať
psychickú záťaž, ktorej boli po
služobnom zákroku vystavení. 

Na druhý deň po udalosti sa
pracovalo s pedagogickými za-
mestnancami školy, nakoľko bolo
potrebné situáciu zastabilizovať.
Celkovo počas niekoľkých dní po
tragédii vo Vrútkach poskytovalo
krízovú intervenciu a akútnu psy-
chologickú pomoc deväť členov
Tímu posttraumatickej intervenč-

nej starostlivosti KR PZ Žilina.
Týždeň po udalosti a aktívnom
spracovaní traumy boli učitelia,
rodičia aj deti odovzdaní do ná-
slednej starostlivosti Centra pe-
dagogicko-psychologického po-
radenstva a prevencie v Martine.

Tímy  posttraumatickej inter-
venčnej starostlivosti poskytujú
pomoc pri traumatizujúcich uda-
lostiach, ktorá je primárne určená
policajtom a ich rodinným prísluš-
níkom. Môže byť využitá v pro-
spech civilného obyvateľstva
v prípadoch hromadného nešťas-
tia ako bola tragédia vo Vrútkach.

Oddelenie služobnej psychológie
Centra vzdelávania a psychológie,

MV SR

Dramatické chvíle tragédie vo Vrútkach nadlho poznačia
mnohých zainteresovaných, nedajú sa len tak vymazať
z pamäti. Koordinátorkou tímu posttraumatickej inter-
venčnej starostlivosti  pri udalostiach vo Vrútkach bola
služobná psychologička KR PZ v Žiline kpt. Mgr. Milena
Jakubcová. Redakcia POLÍCIA jej položila ešte niekoľko
otázok. 

Bol štvrtok 11. júna 2020, pre väčšinu z nás úplne obyčaj-
ný deň. Deti nastúpili ráno do školy, učitelia do svojej prá-
ce a rodičia odišli za svojimi povinnosťami. 

Vytiahnite si hlavu z piesku

Vo štvrtok 16. júla 2020 sme
v rámci ministerstva vnútra a Poli-
cajného zboru zaznamenali v pro-
stredí našich služobných e-mai-
loch správu od podpredsedu
NOZP p. Tomáša Doboša, ktorý
všetkých príjemcov informuje, že
„konečne“ našli spôsob, ako sa
dopracovať k úprave zákona č.
328/2002 Z. z. o sociálnom za-
bezpečení policajtov a vojakov
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o sociálnom za-
bezpečení“), aby sa vrátila späť
možnosť odchodu do výsluhové-
ho dôchodku po 15 rokoch služby
so všetkými náležitosťami tak,
ako to bolo pred 1. májom 2013. 

Heuréka! A aj vďaka príslušní-
kom Zboru väzenskej a justičnej
stráže Slovenskej republiky ko-
nečne vedia splniť jeden z hlav-
ných bodov, ktorý je dôvodom
vzniku NOZP. Trvalo to 5 rokov.

Ale dočkali sme sa. Podmienkou
je už „len“ to, aby policajti v čo naj-
väčšom množstve vstúpili do
NOZP a zasielali pravidelne
členské príspevky, aby bolo z čo-
ho platiť súdny spor. 

Už pri vzniku NOZP som si po-
vedal, že nebudem komentovať
akúkoľvek ich činnosť, pretože si
vážim prácu každého, kto pracuje
na zlepšení podmienok policajtov.
Aj som to doteraz plne dodržiaval.
Ale v tomto prípade som sa roz-
hodol spraviť výnimku, pretože
vnímam celú túto aktivitu NOZP
len za nedôstojné a doslova
sprosté zavádzanie policajtov. Sí-
ce policajti nie sú podľa ich tvrde-
ní len číslo, ale ako vo výzve uvá-
dzajú, je potrebné nabrať čo naj-
viac členov, pretože financovanie
súdnych sporov bude nákladné.
Čiže z toho mi vyplýva, že
v NOZP členovia nie sú číslo, ale

len sponzori celej tejto aktivity.
Tak to „gratulujem“.

Ale poďme si aj trochu rozo-
brať celú situáciu okolo zákona
o sociálnom zabezpečení. OZP
v SR od začiatku bez akéhokoľ-
vek zakrývania prezentuje svoj
postoj k retroaktivite v súvislosti
so zákonom č. 80/2013 Z. z., kto-
rou došlo k zmene zákona o so-
ciálnom zabezpečení v roku
2013. Zastávame názor, že sa
jedná o nepravú retroaktivitu, kto-
rá je v našom právnom systéme
prípustná a teda novela je zákon-
ná. Stále tvrdíme a stojíme si za
tým, že opatrenia prijaté v tejto
novele boli nevyhnutné z dôvodu
zachovania osobitného systému
sociálneho zabezpečenia policaj-
tov. Čo koniec koncov potvrdilo vo
svojom stanovisku k uvedenej no-
vele aj ministerstvo financií keď
v ňom mimo iného uvádza, že:
„Na základe úvodnej analýzy je
zrejmé, že predložená reforma
bude mať pozitívny vplyv na
udržateľnosť dôchodkového
systému ozbrojených zložiek

a motiváciu zotrvať v služobnom
pomere“. Bez prijatia účinných
opatrení by totižto nastal stav, že
by sme boli presunutí pod všeo-
becný systém sociálneho zabez-
pečenia. Predpokladám, že si
všetci policajti uvedomujú, že
dnes by ich odchod do výsluhové-
ho dôchodku bol možný až vo ve-
ku 64 rokov, tak ako je to zastro-
pované ústavným zákonom pre
ostatných zamestnancov. 

Nechcem tu mudrovať nad vý-
kladom pojmov pravá a nepravá
retroaktivita, to si vie každý naštu-
dovať v dostupných zdrojoch na
internete. Zjavne sa však našiel
advokát, ktorý za slušné peniaze
chce presvedčiť sudcov o svojej
pravde pri výklade pojmu pravá
retroaktivita. Ja len nechápem
jednu vec, prečo sa policajtom
podsúva názor, že v roku 2013
vedenie OZP v SR zapredalo svo-
jich členov a policajtov za svoje
teplé miesta. Ja som bol v tom ča-
se predsedom bratislavskej kraj-
skej rady a tento pocit som nemal.
Stále len vnímam zľahčovanie si-

tuácie v tej dobe, kedy reálne hro-
zilo zrušenie osobitného účtu pre
jeho neudržateľnosť. Sám som
v tom období zastával názor, sa-
mozrejme ako aj dnes, že osobit-
ný systém sociálneho zabezpe-
čenia policajtov je nutné udržať.
Napriek mnohým iným radikálnej-
ším návrhom v neprospech poli-
cajtov sa nakoniec podarilo pre-
sadiť návrh s 25 rokmi a postup-
ným zvyšovaním možného veku
odchodu do dôchodku. Nechcem
ďalej rozpisovať podrobnosti,
každý si ich môže nájsť aj na na-
šej stránke v časti „Aktuality“ aj s
príslušnými podkladmi.

Policajti sa mohli dňa 14. júla
2020 na stránkach Poradcu poli-
cajta a následne aj na facebooko-
vých stránkach dočítať, že Útvar
hodnoty za peniaze (ÚHP) (spa-
dá pod Ministerstvo financií SR)
dňa 26. júna 2020 spracoval ma-
teriál „Revízia výdavkov minister-
stva vnútra (verejná správa a bez-
pečnosť)“, ktorého cieľom bolo
zanalyzovať stav financií v rezor-

Reakcia podpredsedu OZP v SR Romana Laca na šírenie
e-mailov predstaviteľmi NOZP k úprave zákona o sociál-
nom zabezpečení.

(Pokračovanie na strane 6)



JÚL  20206

Vráťme sa do roka 2015, kedy
členke OZP, slúžiacej na skráte-
nom vyšetrovaní na OO PZ – Pe-
tržalka stred,/ aktuálne bola na
materskej dovolenke od 11. 6.
2015 – pozn. red./ tesne pred Via-
nocami nadriadený písomne oz-
námil, že od 1. januára 2016,
resp. po návrate z materskej bude
preložená z Petržalky na opačný
koniec Bratislavy, na OO PZ Ruži-
nov – východ v druhom bratislav-
skom okrese, kde má robiť to isté,
čo robila, teda skrátené vyšetro-
vanie. 

Myšlienka, že hneď po mater-
skej má ísť na vzdialené pracovis-
ko v inom bratislavskom okrese,
sa našej členke vôbec nepozdá-
vala. Tak sa začala jej písomná
vojna s riaditeľstvom OR PZ Bra-
tislava V, ktorá pokračovala aj na
úrovni ministerstva. Zamestnáva-
teľ jej po odvolaní sa znova po-
tvrdil personálnym rozkazom zo
dňa 19. 5. 2016, že už dňom 1. ja-
nuára 2016 v jej prípade došlo “k
ZMENE NÁZVU FUNKCIE” /zvý-
raznila redakcia/, takže od tej
chvíle je staršia referentka, pove-
rená policajtka na OO PZ Ružinov
- východ. A hotovo.

Rozkaz sme si prečítali viac-
krát, ale zmenu názvu funkcie
sme v texte ani tak neobjavili, iba
zmenu miesta výkonu tej istej
funkcie: namiesto Petržalky v Ru-
žinove. Takto vnímala rozkaz aj
naša členka, ktorá voči nemu 18.
júna 2016 podala odvolanie na

KR PZ Bratislava a 8. júla 2016
dostala odpoveď. Ale nie od KR
PZ, kam ho adresovala, ale od
svojich nadriadených z OR PZ
Bratislava V. Vysvetlili jej, že na-
padnutý personálny rozkaz vo for-
me oznámenia je vlastne len taká
formalitka a nedá sa voči nemu
ani odvolať. Citujeme doslovne:
„Personálny rozkaz ako oznáme-
nie nemá povahu individuálneho
právneho aktu a nie je rozhodnu-
tím podľa § 241 zákona č. 73, (ne-
obsahuje ani poučenie o odvola-
ní) a preto sa naň nevzťahujú
ustanovenia § 266 zákona o oz-
námení a doručení rozhodnutia.
Je však vhodné policajta s takým-
to personálnym rozkazom oboz-
námiť, prípadne mu poskytnúť je-
ho odpis a zasiela sa na tie útvary,
ktoré zabezpečujú plnenie z neho
vyplývajúce...“ Vysvetlili jej, že
ako policajtka „bola preložená” z
Petržalky do Ružinova, keď sa
„VYTVORILA NOVÁ FUNKCIA
S ROVNAKOU NÁPLŇOU ČIN-
NOSTI V TOM ISTOM MIESTE
VÝKONU ŠTÁTNEJ SLUŽBY.“
/zvýraznila redakcia/

Toľko priama citácia. Znova
sme žasli. Policajtku bez jej sú-
hlasu prehodia slúžiť niekde
úplne inde, do iného okresu a na-
driadený pripustí, že je o tom
„vhodné” ju informovať, „prípad-
ne” jej dokonca možno poskytnúť
odpis takéhoto personálneho roz-
kazu???! Neuveriteľné! Obrátila
sa teda na ministerstvo vnútra.

Ani ministerstvo však našej
nadporučíčke nedalo za pravdu.
Podľa ministerského názoru, ako
sa píše v liste z 19. 4. 2016, v jej
prípade „nedochádza k zmene
miesta výkonu štátnej služby, nie
je teda možné realizovať prelože-
nie policajta vykonaním organi-
začnej zmeny“, napísali jej. Naša
členka darmo namietala, že
s týmto preložením naďalej nesú-
hlasí, zamestnávateľ ani nepožia-
dal o vyjadrenie odborovú organi-
záciu, hoci je to jeho povinnosť
a navyše: matku maloletého die-
ťaťa možno preložiť len s jej vý-
slovným súhlasom. Zamestnáva-
teľ neuznal ani tieto argumenty,

poverená policajtka sa preto ob-
rátila na OZP s prosbou o právnu
pomoc. O jej prípade sme písali
v POLÍCII č.10/2016. 

Prípad prevzal advokát, všetky
jeho účtované úkony uhrádza
OZP z fondu právnej ochrany.
Podpredseda OZP Roman Laco
redakciu v tom čase informoval,
že zamestnávateľ v jej prípade
evidentne hrubo porušil zákon
i viaceré predpisy, nepochybuje
o úspechu na súde, preto sa OZP
ešte obráti na zamestnávateľa
s ponukou na mimosúdnu doho-
du. 

Zamestnávateľ necúvol, po-
nuku na dohodu odmietol, a tak
advokátka v mene klientky
v apríli 2017 podala žalobu na
Ministerstvo vnútra SR. Senát
bratislavského Krajského súdu
pod vedením JUDr. Dáše Filo-

vej 6. marca 2018 vyniesol roz-
sudok, v ktorom dal žalobkyni
úplne za pravdu, zrušil perso-
nálny rozkaz petržalského ria-
diteľa OR PZ z 19. mája 2016,
ako aj ministerské odmietavé
rozhodnutie v tejto veci zo 4. 4.
2017 a priznal žalobkyni 100-
percentnú náhradu trov kona-
nia, ktorá bude presne vyčísle-
ná súdnym úradníkom po na-
dobudnutí účinnosti rozsudku.

Zamestnávateľ aj tak neustú-
pil, namietol rozsudok a vo veci
potom musel rozhodnúť Najvyšší
súd SR ako súd kasačný. Stalo sa
tak 28. apríla 2020, kedy senát
/zložený z JUDr. Jany Hatalovej,
PhD, JUDr. Eleny Berthotyovej,
PhD a JUDr. Ing. Miroslava Ga-
valca, PhD./ vyhodnotil ministers-
kú kasačnú sťažnosť ako nedô-
vodnú a pomerom hlasov 3:0 ju
zamietol. V plnom rozsahu tak po-
tvrdil rozsudok krajského súdu
z roku 2018. „Proti tomuto rozsud-
ku opravný prostriedok nie je prí-
pustný,“ píše sa v poučení. Kraj-
ský súd v Bratislave tak následne
rozhodne už len o výške náhrady
trov konania, ktoré musí Minister-
stvo vnútra SR zaplatiť žalobkyni
- v tomto prípade v prospech OZP
v SR. 

Poďme detailnejšie k obsahu
rozsudku NS SR. Ak Ministerstvo
vnútra SR v rozklade v rámci ad-
ministratívneho konania celkom
v rozpore s logikou a stavom veci
argumentovalo, že takýto perso-
nálny rozkaz o preložení na novú
funkciu vlastne nie je personál-
nym rozkazom, ale len registra-
túrnym záznamom, ktorý nemá
povahu rozhodnutia a nie je proti

nemu možné podať opravný pro-
striedok, tak krajský i najvyšší súd
mali celkom opačný názor, ,,pí-
somný dokument“ vo forme per-
sonálneho rozkazu i ,,list“ z minis-
terstva - bez ohľadu na to, ako ho
tvorcovia nazvú - podľa ich názo-
ru majú charakter rozhodnutia
a sú preto preskúmateľné súdom. 

Oba súdy dospeli k názoru, že
v prípade našej nadporučíčky jed-
noznačne došlo k organizačnej
zmene a k zmene miesta výkonu
štátnej služby, spomínaný ,,doku-
ment“ z OR PZ Bratislava II teda
mal spĺňať náležitosti rozhodnu-
tia, uvedené v § 241 ods. 2 písm.
b zákona č. 73/1998 Zb. Zamest-
návateľ odignoroval aj ďalšie svo-
je dôležité povinnosti, stanovené
zákonom: organizačnú zmenu
vôbec neprerokoval s odborovým
orgánom a nezískal k nej ani súh-
las nadporučíčky ako matky ma-
loletého dieťaťa. 

Smutné je, že s takýmto – jem-
ne povedané – necitlivým prístu-
pom zamestnávateľa voči poli-
cajtke matke sa v tom čase sto-
tožnilo aj ministerstvo vnútra a vo
svojej tvrdohlavosti, zbavenej lo-
giky /konkrétni zodpovední ľudia
z personálnej sekcie MV SR/ ne-
chalo zájsť spor až tak ďaleko, že
museli rozhodovať súdy. Náklady,
spojené s procesom, tak vznikli
úplne zbytočne, nemalé sumy za-
platia naši občania cez dane. Ale
zodpovedným pracovníkom mi-
nisterstva vnútra, ktorí svojím ne-
kvalifikovaným rozhodovaním tú-
to škodu štátu spôsobili, sa zasa
raz - ako vlastne vždy - nestane
nič. Rovnako smutné. 

Peter Ondera

Necitlivý a nekvalifikovaný postup nadriadených stojí našich daňových poplatníkov veľa peňazí 

Najvyšší súd SR musel ukázať prstom na vinníka

Vytiahnite si hlavu z piesku

Odborový zväz polície v SR si môže pripísať na konto ďal-
ší súdny prípad, v ktorom bola poskytnutá právna ochra-
na úspešná a spravodlivosti bolo učinené zadosť. 

te vnútra a nájsť možné úspory.
Obdobné materiály boli spracova-
né pre všetky rezorty. Okrem
iných tém sa  v materiáli spomína
aj návrh na možné znižovanie
počtu policajtov, ale aj prehodno-
tenie výdavkov na výsluhové za-
bezpečenie. Ubezpečujem všet-
kých, že v žiadnom prípade sa
materiál nezaoberá znižovaním
veku pri možnom odchode do vý-
sluhového dôchodku na 15 rokov.
Ale určite sú tam naznačené spô-
soby úspory jeho prehodnotením
v kontexte systému dôchodkové-
ho zabezpečenia na Slovensku.
To by znamenalo odchod do vý-
sluhového dôchodku policajtov
ako som už skôr uviedol. OZP
v SR sa vlastnou aktivitou k mate-
riálu dostal dňa 30. 06. 2020. Vzá-
pätí boli vyvolané rokovania na
najvyššej úrovni v rámci nášho
ministerstva ako aj Policajného
zboru. V úzkej spolupráci sa na-
prieč rezortom vnútra a Policaj-
ným zborom do 13. júla 2020 po-
darilo spracovať obsiahly 34 stra-
nový materiál, v ktorom sa nachá-
dza 89 pripomienok k materiálu
ÚHP. Poďakovanie patrí pracov-
níkom ministerstva aj Prezídia PZ
za takúto rýchlu reakciu na uve-

dený materiál. Myslím, že sa veľ-
mi dobre podarilo obhájiť opod-
statnenosť udržania  sociálneho
zabezpečenia policajtov aj s po-
ukazom na Programové vyhláse-
nie vlády SR, ktoré má ešte len
niekoľko mesiacov a už sa vysky-
tol prvý náznak alebo pokus o je-
ho úpravu v neprospech policaj-
tov.

Vzhľadom k cieľom NOZP
o zníženie možnosti odchodu po-
licajtov do výsluhového dôchodku
po 15 odslúžených rokoch som
nezistil ich akúkoľvek činnosť na
zamedzenie prijatia takto vý-
znamného materiálu z ÚHP, ktorý
by na základe uznesenia vlády
SR kľudne mohol znamenať náš
presun pod všeobecný dôchod-
kový systém. NOZP takéto poku-
sy nepovažuje za hrozbu? Prav-
depodobne ich zamestnali pre-
počty členských príspevkov od
nových členov, keď si nevšimli, že
sa v rezorte pohybuje takýto do-
slova nebezpečný materiál? Toto
moje pohoršenie vyslovujem pre-
to, aby sa policajti zamysleli nad
tým, čo všetko pre nich NOZP
(ne)robí. Lebo zatiaľ im len prikrý-
vanie sa perinou OZP v SR ide
celkom dobre. Ale nevadí nám to,
lebo OZP v SR zastupuje rovnako

záujmy členov odborového zväzu
ako aj nečlenov.

Predpokladám, že NOZP ako
riadny odborový orgán udržiava
čulé kontakty so zahraničnými od-
borovými zväzmi. Ak náhodou
nie, mohli by mať ich najvyšší
predstavitelia aspoň naštudované
sociálne zabezpečenie policajtov
v okolitých krajinách. Pre prípad,
že by také informácie postrádali,
tak by som im rád uviedol základ-
né informácie. Všetky krajiny V4,
čiže Slovensko, Maďarsko, Poľ-
sko a Česko mali pred pár rokmi
rovnako možný odchod do výslu-
hového dôchodku po 15 rokoch.
V Maďarsku je dnes stav taký, že
zrušili možnosť odísť do výsluho-
vého dôchodku zo dňa na deň
a môžu ísť do dôchodku rovnako
ako bežní občania, čiže až po 62
rokoch a tento vek sa ešte zvyšu-
je. Výsluhovým dôchodcom, ktorí
boli do prijatia zákona už v dô-
chodku, výsluhové dôchodky
zdanili. Kto chce dôchodok ne-
zdanený, musí v roku odslúžiť je-
den kalendárny mesiac v pro-
spech štátu (prevažne strážia
hranice so Srbskom), pričom je im
v tej dobe poskytovaná len strava
a ubytovanie. Podotýkam, že ma-
ďarskí odborári sa cestou žalôb

domáhali zvrátenia tohto stavu
žalobami nielen na ústavnom sú-
de, ale aj na Európskom súde v
Štrasburgu. Výsledok? Všetko
bolo zákonné. V Poľsku zaviedli
možnosť odchodu do dôchodku
rovnako ako u nás po 25 rokoch.
V Česku zostáva možnosť odísť
zo služby po 15 rokoch, ale poli-
cajtom neprináleží výsluhový dô-
chodok, ale len výsluhový príspe-
vok a tým pádom nemajú dôchod-
covské výhody. Po dosiahnutí ve-
ku na odchod do starobného dô-
chodku sa im vypočíta starobný
dôchodok. Výška výsluhového
príspevku je percentuálne nižšia
ako bola u nás pred novelou zá-
kona číslo 80/2013 Z. z. 

Na záver by som chcel uviesť,
že platové ohodnotenie policajtov
v rámci V4 je na Slovensku naj-
lepšie, aj keď sa to viacerým
z Vás môže zdať neuveriteľné.
Porovnávať stav u nás s krajinami
vyspelej západnej Európy nie je
na mieste vzhľadom na ekonomi-
ku jednotlivých krajín. 

Vo výzve NOZP uvádza, že vo
veci retroaktivity už oslovili
ombudsmanku a prezidentku Slo-
venskej republiky. Výstup z ich
strany zatiaľ žiadny. Ani sa neču-
dujem, keďže dôchodkový vek na

Slovensku sa zastropoval na 64
rokoch. Celá spoločnosť sa
v rámci zvýšenia dôveryhodnosti
polície „nevie dočkať“, kedy sa
policajtom vráti možnosť opäť ísť
do výsluhového dôchodku po 15
rokoch služby... 

Neviem, či predstavitelia
NOZP žijú niekde v izolácii, ale
ako odborári by sa mali pozerať
na svet reálne, racionálne, prag-
maticky a nie len cez prizmu
osobných záujmov. Spoločnosť
už pravdepodobne nikdy ne-
umožní, aby sa sociálne zabez-
pečenie policajtov vrátilo do stavu
pred májom 2013. Poslanci, ktorí
by prišli s takým návrhom zmeny
zákona do parlamentu by si dob-
rovoľne podpílili konár pod sebou. 

Preto prosím predstaviteľov
NOZP, aby si vytiahli hlavu z pies-
ku, prestali populisticky zavádzať
policajtov a takto deštrukčne pô-
sobiť v prostredí Policajného zbo-
ru. 

OZP v SR jasne deklaruje, že
našou úlohou, okrem iných ďal-
ších, je udržať súčasný systém
sociálneho zabezpečenia, lebo je
to snáď už len jeden z mála bene-
fitov pre policajtov, pre ktorý sa
v takto náročnej, ťažkej a nebez-
pečnej službe oplatí zostať.

(Pokračovanie zo strany 5)
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Na veselšie prázdninové a dovolenkové chvíle...

U lekára
,,Pán doktor, všetko ma bolí,“ sťažuje sa pacientka.
- Buďte konkrétnejšia! vyzve ju lekár.
,,Dotknem sa prstom ucha, strašne to zabolí. Dotknem

sa kolena, aj to strašne bolí. Aj dotyk čela ma hrozne bo-
lí!“

- Vy ste prirodzená blondína? pýta sa lekár.
„Áno, prečo sa pýtate?“
- Hneď som si to myslel. Poviem vám diagnózu: Máte

zlomený prst!“Riešenie 
dopravného
priestupku 

„Pán riaditeľ, prišiel
som sa s vami dohodnúť
o tom mojom priestup-
ku...“

- Dobre, dajte to do
chladničky. Ale aj tak vám
musím povedať, že ste
veľmi nedisciplinovaný
vodič! Celkom v kľude
prejsť križovatkou na čer-
venú...

,No, celkom v kľude
som nebol! Keď som zba-
dal toho policajta, hrklo to
vo mne ako v starých ho-
dinách!“

Hádanka
Aký je rozdiel medzi ko-

minárom a bocianom?
Bocian je biely a má

čierny chvost. Kominár je
čierny a nežerie žaby.

/web/

Výklad pojmov...
Päť Angličanov príde na ta-

liansku hranicu v Audi Quatt-
ro. Taliansky dopravák: „Ste
piati v aute a to je u nás nezá-
konné!“

- Ako to, nezákonné? čudu-
je sa Angličan.

„Quattro znamená štyri.“
- Quattro je názov automo-

bilu! Pozrite sa do papierov,
tam je uvedené, že vozidlo je
pre päť cestujúcich!

„To na mňa neskúšajte!
Quattro je štyri, vás je päť, to
je porušenie zákona!“

- Nezmysel, bráni sa Angli-
čan. Zavolajte mi svojho šé-
fa!“

„Nemá čas. Háda sa s tro-
ma Poliakmi, čo prišli vo Fiate
Uno...“

Náročné pátranie
Dcéra príde za otcom policajtom a vraví mu: „Tati, som

tehotná! Tu je zoznam podozrivých, tak sa snaž!“

Na zlepšenie
pamäte

Dopravák vodičovi: „Aby
ste nezabudli, koľko máte
zaplatiť pokutu, tak som
vám sumu vyryl kľúčikom
na kapotu!“

Pán doktor, prosím, napíšte jej tie kúpele! Veľmi to potrebujem!

Sučuraj: zvýhodnené ceny pre členov OZP v SR a rodinných príslušníkov!
Viac na  https://lacnechorvatsko.webnode.sk/
Ďalšie informácie poskytneme na Slovensku (slovensky a chorvátsky hovoriaci):
+421 903 385 471
alebo v Chorvátsku (chorvátsky a anglicky hovoriaci): 
+385 (0) 21 77 32 33
+385 (0) 99 710 16 91
+385 (0) 91 731 00 23
SK: 
nufacik@netkosice.sk
HR: luya_split@hotmail.com



Za základnú organizáciu Jin-
dřichov Hradec sa stretnutia zú-
častnili predseda ZO Mgr. Bc. Mi-
lan Synek, podpredseda Mgr. et
Mgr. Michal Jileček a delegát
zjazdu Mgr. Bc. Milan Veselý, kto-
rí vlani zabezpečovali návštevu
členov ZO Poprad na juhu Čiech.
Na pozvanie sa návštevy Slo-
venska zúčastnil aj predseda
NOS PČR Tomáš Machovič, ktorý
spoločne s prvým podpredsedom
zväzu Milanom Synkom využil
skutočnosť, že podpredsedom
ZO v Poprade je predseda slo-
venského zväzu Mgr. Pavol Pa-
račka. A tak sa 2. júla pri ceste na
východ stretli s predsedníctvom

OZP v SR v účelovom zariadení
NR SR v Častej – Papierničke,
kde prediskutovali otázky a pro-

gram pripravovaného oficiálneho
stretnutia zástupcov oboch zvä-

zov. Nasledujúci deň sa ,,výpra-
va“ presunula do okresu Poprad,
kde sa k nim vo Svite pripojil aj

predseda ZO Poprad, predseda
krajskej rady OZP v SR Ľubomír
Faltín a predseda ZO z Vranova
nad Topľou PhDr. Jozef Baškov-
ský. Spoločne navštívili miestne
obvodné oddelenie PZ, kde si
s jeho riaditeľom a ďalšími kole-
gami vymenili rad cenných skúse-
ností. Potom už nasledoval pre-
sun do cieľa, do penziónu policaj-
ného veterána a člena OZP Joze-
fa Pitoňáka v podtatranskej obci

Ždiar, kde pri posedení pripravo-
vali ďalšie návštevy členov spria-
telených základných organizácií,

či diskutovali o postavení veterá-
nov v slovenských odboroch. Dis -
kusia sa nevyhla ani otázkam v
oblasti policajnej výstroje a vý-
zbroje, ktoré sú v oboch štátoch
obdobné, ale i programového vy-
bavenia, v ktorom je česká strana
ďalej, a tak sa hostia ponúkli spro-
stredkovať bližšie zoznámenie sa
so systémom českého elektronic-
kého vedenia spisov a so súvisia-
cimi problémami. Na záver treba
podčiarknuť, že stretnutie bolo
nielen podnetné z hľadiska disku-
tovaných odborových problémov,
ale predovšetkým bolo veľmi prí-
jemné z ľudského hľadiska, a tak
za bezchybnú organizáciu patrí
kolegom z OZP v SR veľké poďa-
kovanie.

Milan Synek
/web nospcr.cz 17. 7. 2020/
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Tragická smrť českého policajta
Na veľmi frekventovanej výpadovke, na Ulici 5. mája v Prahe

okolo pol ôsmej večer 39-ročná vodička osobného auta zozadu na-
razila do policajného vozidla, ktoré stálo riadne označené na krajni-
ci. Silný náraz ne-
prežil 32-ročný poli-
cajt, jeho dvaja ko-
legovia boli hospita-
lizovaní s ťažkými
zraneniami. 

Hlavný dopravný
ťah na Brno ostal po
nehode dlhý čas za-
blokovaný. Praktic-
ky nezranená vo-
dička nafúkala viac
ako dve promile al-
koholu a v krvi jej našli aj stopy drog. ,,Pre niekoho, kto sadne za vo-
lant s viac ako dve promile alkoholu, nemám žiadne pochopenie,“
napísal na Twitteri český policajný prezident Jan Švejdar a vyslovil
hlbokú sústrasť rodine zosnulého policajta.

/FB Policie ČR, 5. 7./

Navštívili kolegov v Poprade
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V dňoch 3. až 5. júla 2020 zástupcovia Nezávislého odbo-
rového zväzu Polície ČR zo základnej organizácie Jindři-
chov Hradec uskutočnili návštevu zástupcov partnerskej
ZO OZP v Poprade. 

Českí odborári zamierili na slovenský východ
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Minimálna mzda v Nemecku
sa má do polovice roku 2022 po-
stupne zvýšiť na 10,45 eura na
hodinu. Odporúča to komisia, po-
verená analýzou situácie. Členmi
komisie sú zástupcovia odborov,
priemyslu a akademickej obce. 

Na ilustráciu: v súčasnosti je
minimálna hodinová mzda v naj-
väčšej európskej ekonomike na
úrovni 9,35 eura. Nemecko za-
viedlo minimálnu mzdu 1. januára
2015 a stanovilo ju na úrovni 8,50
eura na hodinu.

Nemecká vláda by mala teraz
zakotviť plánované zvýšenie ho-

dinovej mzdy v legislatíve. Oča-
káva sa totiž, že sa bude riadiť
odporúčaniami komisie. Podľa
tohto zámeru sa minimálna mzda
v Nemecku má zvyšovať v šty-
roch etapách: na 9,50 eura/hodi-
na od 1. januára 2021; na 9,60
eura od 1. júla 2021; na 9,82 eura
od 1. januára 2022 a nakoniec na
10,45 eura od 1. júla 2022. 

Diskusia o ďalšom zvyšovaní
sa uskutočnila v čase hospodár-
skej krízy v Nemecku, ktorú spô-
sobila pandémia nového korona-
vírusu. Zamestnávatelia pritom
varovali, že príliš vysoká minimál-
na mzda by mohla firmám spôso-
biť škody, zatiaľ čo odbory obha-
jujú zvýšenie príjmov pracujúcich.

/TASR, 30. 6. 2020/

Nemecko plánuje ďalšie zvyšovanie
minimálnej mzdy

Uzávierka
Uzávierka nasledujúceho

čísla bude 10. augusta 2020
Redakcia

Na prílišnú chamtivosť doplatil
36 – ročný zlodej na Zlínsku, kto-
rého pristihol miestny občan pri
pokuse vniknúť do domu, v kto-
rom býval. Ukázalo
sa, že páchateľ po
niekoľko nocí ,,na-
vštevoval“ sused-
ný, len občas obý-
vaný dom, v ktorom
mal majiteľ usklad-
nené aj veľké
množstvo podo-
mácky vyrobených ovocných
destilátov. A potom si zlodej vši-
mol, že v susednom dome ostali
kľúče vo dverách... Neodolal,
a tak sa dostal majiteľovi domu
priamo „do náručia“, tým sa odha-
lili aj krádeže v druhom dome. 

Zlodej putoval do cely. Policaj-
tom je dôverne známy, v trestnom
registri má už 12 záznamov, aj ak-
tuálne je v podmienke. Dlho ne-
bude... Majiteľ neobývaného do-
mu po ,,inventúre“ zistil, že mu
okrem peňazí zmizlo až 300 litrov

kvalitného pitia:
skvapalnených sli-
viek, hrušiek i jabĺ-
čok, niektoré desti-
láty už mali archív-
nu 15-ročnú histó-
riu! 

Páchateľ sa ku
krádežiam priznal,

časť odcudzených peňazí vrátil,
väčšinu alkoholu však už stihol
predať, vypiť a porozdávať kama-
rátom...To museli byť alkoholické
orgie! 

/podľa idnes.cz, 3. júla, -on-/

Chamtivý zlodej


