
Ako približujeme na inom
mieste našich novín, predsedovia
základných organizácií z Brati-
slavského kraja sa pri ceste na
zasadanie rady na diaľnici za
Sencom stali bezprostrednými
svedkami vážnej dopravnej neho-
dy a až do príchodu záchranárov
poskytovali vodičovi kamióna pr-

vú pomoc a zabezpečovali miesto
dopravnej nehody, za čo im pred-
seda na začiatku zasadania vy-
slovil uznanie. Ďalší účastníci
uviazli v dopravnej zápche z
opačného smeru, od Banskej By-
strice.

V úvode rokovania predseda
navrhol zrušiť dva body predlože-
ného programu, dotýkajúce sa vy-
hodnotenia rozpočtu OZP za rok
2016 a hospodárenia podporné-
ho fondu. Zmenu v programe
predsedovia odobrili hlasovaním.
Za overovateľov zápisnice schvá-
lili predsedov krajských rád Duša-
na Sňahničana zo Žiliny a Rasťa
Gašpara z Trenčína. 

Po gratulácii všetkým ženám v
rade predsedov k MDŽ (i všetkým
Jozefom...) predseda OZP v SR
pristúpil k informácii o aktuálnych
témach. Podrobne priblížil pred-
sedom prebiehajúce práce na pri-
pravovaných zmenách v odmeňo-
vaní policajtov a občianskych za-
mestnancov v rezorte k 1. júlu
2017 a detailne definoval postoje,
ktoré k tejto horúcej téme zaujíma
vedenie OZP v SR. Vyjadril pre-
svedčenie, že úpravy budú – na-
priek súčasnému sklzu v príprave
– včas dokončené, pozitívne,

transparentné a spravodlivé pre
všetkých. V tejto súvislosti sa kri-
ticky zmienil aj o šírených dezin-
formáciach, ktoré už tradične
„spestrujú“ každý proces v rezorte
súvisiaci s odmeňovaním. Ta-
kýchto šíriteľov fám treba adresne
odhaľovať, nie ich skrývať, vyja-
dril sa. 

Predseda OZP konštatoval, že
napriek zvýšeniu priemernej
mzdy policajtov v uplynulom roku
/osobitne vplyvom nadčasov/ me-
dzi policajtmi panuje nespokoj-
nosť nielen s platmi, ale aj s pre-
vládajúcou praxou pri kariérnom
postupe, ktorý stále nemá pevne
určené pravidlá a v rozhodovaní
nadriadených stále neraz domi-
nuje subjektívne hodnotenie. V
rámci vášnivejšej  diskusie k tejto
téme odzneli aj ponosy na prípa-
dy autoritatívneho správania sa
niektorých nadriadených, ktorí
každý iný názor tvrdo potláčajú
rôznymi sankciami a utvárajú tak
atmosféru strachu na pracovis-
kách. Tlak na vyberanie pokút je
zo strany nadriadených stále veľ-
ký, konštatovali diskutéri, čo veľ-
mi zhoršuje vzťahy s občanmi. 

Na otázku z pléna v mene ob-

„Sedíme na sude pušného prachu, je len otázka, kedy to buchne...“
Predseda OZP v SR M. Magdoško na zasadaní rady predsedov k pretrvávajúcim problémom:

Jarné rokovanie rady predsedov základných organizácií
OZP v SR sa uskutočnilo 24. marca 2017 v areáli Masary-
kov dvor v obci Pstruša pri Zvolene. Začiatok museli orga-
nizátori posunúť pre meškanie väššieho počtu účastní-
kov, spôsobenom nehodou na diaľnici D-1 z Bratislavy. 

l Ste druhým mužom slo -
ven skej polície. Čo vás privied-
lo k rozhodnutiu vstúpiť do
OZP? Aká motivácia?

Som policajtom 26 rokov a
nikdy som ním neprestal byť.
Vždy som mal sociálne cítenie a
ctil som si spravodlivosť, vždy
som chcel stáť na strane tých do-
brých, spravodlivých, a prácu
OZP som vždy vnímal ako úsilie o
spravodlivosť. Ale v tom víre uda -
lostí pri mojej dlhoročnej práci v
špeciálnych službách som veľmi
nemal príležitosť vstúpiť do od -
borov. Až po mojom príchode do
funkcie na prezídiu som mal
možnosť vnímať prácu odborárov
bližšie, stretával som sa priamo s
vedúcimi funkcionármi OZP, ale aj

na rôznych väčších podujatiach
som bol v kontakte s odborármi,
takisto v mojom blízkom okolí.
Vnímal som postoje odborárov a
plne som sa stotožňoval s cieľmi,
ktoré si kladú. Tak som sa celé
týždne pohrával s myšlienkou, či
sa to vôbec dá a či je to v mojej
funkcii vhodné, že chcem byť
radový člen OZP. Ale ja som začal
svoju policajnú kariéru na OO PZ,
prešiel som úplne všetkými
stupňami kariérneho postupu,
preto mám stále potrebu počúvať,
čo hovoria radoví policajti, ako
vnímajú veci, ktoré ja vnímam z
pozície riadiaceho pracovníka,
ktorý im má utvárať podmienky
pre prácu. Skrátka, hľadal som
spôsob, ako byť ešte užitočnejší,

ako môžem byť nápomocný. Pre-
to som sa rozhodol vstúpiť do
odborov. Je to moje prozaické a
pragmatické rozhodnutie byť čo
najbližšie k veciam, ktoré môžem
ovplyvniť či zmeniť, čím nemys-
lím, že chcem meniť OZP. Ale

chcem byť  – dúfam – aj aktívnym
radovým členom našej základnej
organizácie v Žiline.

l Prečo práve Žilina?
Žilina je miesto, kde som sa

narodil, tu som aj maturoval, tu

mám svojich blízkych, poznám tu
mnohých ľudí, nuž tak preto.

l Ako ste spomenuli, prešli
ste v polícii celým kariérnym
rebríčkom od základného út-
varu, potom ste už boli na ria-
diacich pozíciach, mali ste svo-
jich podriadených, a teraz
vlast ne riadite riadiacich pra-
covníkov. Podľa vás: aký by
mal byť riadiaci pracovník, ak
chce vychádzať so svojim
kolektívom a zároveň dosa ho -
vať dobré pracovné výsledky? 

Nuž, to nie je otázka na
stručnú odpoveď. Kto ma pozná,
vie, že som prisny na nadria -
dených, od nich vyžadujem viac,
ako od radových pracovníkov,
pretože majú v plate zohľadnenú
zodpovednosť za ostatných a ria-
diaci príplatok majú za to, že ria-
dia. Preto si vlastne viac vážim
prácu radových policajtov, pre-
tože oni tvoria výsledky nad -
riadených. Nadriadení musia mať
vzdelanostné či osobnostné pred-
poklady, ale musia aj vedieť
počúvať a musia mať dôveru svo-

jich podriadených. Tu nejde o to,
aby bol najobľúbenejší, ale je
dôležité, aby ho ľudia uznávali
ako odborníka i ako človeka, aby
mal prirodzenú autoritu. Veľmi si
na dobrých riadiacich pracov-
níkoch vážim úprimnosť, takých
ľudí, ktorí dokážu na pracovisku
utvoriť atmosféru vzájomnej
dôvery a pritom rešpektujú určité
pravidlá subordinácie dané tým,
že sme ozbrojený organizovaný
zbor. Pre mňa je dôležité, aby
radoví policajti mali úplne jasné,
presne zadefinované ciele, čo
chceme dosiahnuť. Dobrý nadria -
dený musí aj kontrolovať, musí aj
kritizovať nedostatky, ale má byť
spravodlivý, nie direktívny. 

l Čo nerád vidíte na iných
ria diacich pracovníkoch?

Alibizmus a formalizmus. Sú
typy riadiacich pracovníkov, ktorí
sa boja zobrať zodpovednosť za
svoje rozhodnutia, a preto radšej
ani nič nerozhodujú. Nemám rád
tzv. vankúše, to sú typy, ktorí len
prenesú akýkoľvek príkaz zhora
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Myšlienka mesiaca:            „Keď ide o peniaze, všetci ľudia sú rovnakého náboženstva“.              /Voltaire, francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 – 1778/

Členovia vedenia OZP /zľava/ Viktor Kiss, Marián Magdoško, Pavol Michalík a Roman Laco 
pripravili členom rady bohatý program zasadania

(Pokračovanie na strane 2)

(Pokračovanie na strane 4)

I. viceprezident: „Keď sa obidve strany snažia priblížiť do bodu zhody, je to veľmi dobré...“
Prvý viceprezident PZ plk. JUDr. Jaroslav Málik sa stal členom OZP v SR 

Zo Žiliny sme nedávno dostali zaujímavú informáciu. Prvý
viceprezident PZ plk. JUDr. Jaroslav Málik /nar. 1973/ vraj
čoskoro podpíše prihlášku do OZP v SR. A naozaj, v pia-
tok 31. marca prvý viceprezident PZ svojím podpisom na
prihláške prejavil vôľu stať sa radovým členom žilinskej
základnej organizácie OZP v SR. Pádny dôvod, aby redak-
cia začerstva požiadala plk. Málika o krátky rozhovor.

Jaroslav Málik



čianskych zamestnancov, či bude
tarifná trieda 1 v štátnej službe za-
čínať na úrovni minimálnej mzdy,
M. Magdoško potvrdil, že KOZ SR
ako vyjednávač na požiadavke
trvá a zákon má byť účinný od 1.
júla 2017. Platové úpravy sa majú
dotknúť cca 32-tisíc zamestnan-
cov v rezorte. 

Predseda Marián Magdoško
skonštatoval, že už sama úroveň
platov v policajnej praxi devalvuje
princípy kariérneho rastu, pretože
policajti nemajú nijakú motiváciu
postupovať vyššie, veľakrát by fi-
načne strácali. Kriticky sa vyslovil
k personálnej práci v Policajnom
zbore, kde je už teraz veľmi cítiť
nedostatok odborníkov v mno-
hých oblastiach a skonštatoval,
že je a bude čoraz väčší problém
dostať do služieb polície kvalit-
ných mladých ľudí, ak rezort vnút-
ra čo najskôr neprijme účinné
opatrenia s cieľom zvýšiť atraktív-
nosť služby v PZ, lebo jej čoraz
viac konkuruje ponuka pracov-
ných miest najmä od veľkých za-
mestnávateľov. Veľké nadnárod-
né firmy postupne spúšťajú sys-
tém duálneho vzdelávania s ga-

ranciou zaisteného pracovného
miesta a štát, povedal predseda,
nikdy nebude mať toľko peňazí
ani pre PZ, aby mohol platmi kon-
kurovať. Musí preto nájsť iné for-
my, ako urobiť prácu pre štát at-
raktívnejšiu. Jednou z najvážnej-
ších možností sa javí ponuka re-
zortných bytov pre mladých poli-
cajtov predovšetkým v Bratislave,
kde je situácia najkritickejšia, ale
aj v Trnave, v Nitre či v Poprade.
„Robíme si ambíciu aspoň na 600
bytov, taká je predstava odborov,“
priblížil M. Magdoško. Na polovi-
cu nákupnej ceny by mladý poli-
cajt mohol dostať  prostriedky zo
sociálneho fondu formou bez-
úročnej pôžičky, druhú polovicu
vo forme stabilizačného príspev-
ku by odpracoval v službách PZ a
po príslušnom počte odslúžených
rokov sa byt stane jeho vlastníc-
tvom, priblížil. Personálnu situá-
ciu už v súčasnosti považuje za
veľmi  vážnu. Keď sa spustí výro-
ba landroverov, aj situácia v Nit -
rianskom kraji sa z hľadiska záuj-
mu o službu v polícii ešte zhorší,
pridal. „Nemusíme sa hanbiť, mu-
síme o situácii diskutovať, možno
aj my budeme musieť dávať jed-
norazové náborové príspevky v
najkritickejších regiónoch. Cieľom
je personálna stabilizácia, nemô-
že však fungovať prax, že sa ne-
chám prijať do služby trebárs v

Bratislave a po polroku sa už pý-
tam domov.“ „Z personálneho hľa-
diska nás čaká veľmi ťažké obdo-
bie, musíme mať návrhy, ako z to-
ho vyjsť,“ podčiarkol.

Bossing a strach
K atmosfére na pracoviskách:

bossing a šírenie strachu medzi
podriadenými je podľa predsedu
M. Magdoška veľmi nebezpečné,
práve predsedovia základných or-

ganizácií sa však musia vedieť
postaviť nátlaku a konkrétne oz-
načiť vinníkov, nie ich skrývať v
anonymite. M. Magdoško pripo-
menul, že volení odboroví funk -

cionári sú chránení pred svojvô-
ľou nadriadených zákonom. „Len
sa nesmiete báť, to mi ani neho-
vorte!“ reagoval. „Najdôležitejšie
je nemlčať! Ak budete ticho, ak sa
budete báť, ľady sa nepohnú,“
zdôraznil a pripomenul, že odbo-
rová centrála vie účinne ochrániť
svojich predákov pred postihmi za
odborovú činnosť aj v prípade
konfliktov s nadriadenými, ak sa o
probléme včas dozvie. Keď sa od-
bory nebudú vedieť dohodnúť s
okresným riaditeľom PZ, mnoho-
krát uspeli v kontakte s krajským
riaditeľom PZ. Dôležité je, pod-
čiarkol M. Magdoško, aby kritika
nadriadených bola vždy konkrét-
na, adresná a založená na overe-
ných faktoch, vtedy môže vedenie
odborov konať – v nutnom prípa-
de aj poskytnutím právnej ochra-
ny, čo sa už aj v prípade odboro-
vých predákov neraz stalo.

Viacerí diskutéri vzápätí zdô-
raznili, že sila odborov  je práve v
tom – nebáť sa ozvať, zastať sa
verejne členov, odborár však mu-
sí vedieť logicky, vecne argumen-
tovať, presne pomenovať nedo-
statky a trvať na zodpovednosti
menovitých funkcionárov.  

Dlhodobé zámery
V ďalšej časti rokovania pred-

seda M. Magdoško upriamil po-
zornosť na problematiku školstva.

/bližšie aj v rozhovore v marco-
vom vydaní POLÍCIE – pozn. aut./
Od 1. septembra sa má na stred-
ných policajných školách v Pezin-
ku a v Košiciach rozbehnúť dvoj-
ročné vzdelávanie civilných po-
slucháčov, naliehavosť personál-
nych problémov je však aktuálna
už teraz, zdôraznil. Rezort musí
hľadať spôsob, ako podchytiť žia-
kov už po ukončení desaťročnej

povinnej školskej dochádzky, ve-
denie ministerstva by malo hľadať
cestu k zriadeniu štvorročného
štúdia s maturitou, takáto škola by
mohla pripravovať žiakov priamo

do policajného výkonu po dovŕše-
ní 21 rokov. V opačnom prípade
hrozí, že si Policajný zbor už ne-
bude môcť vyberať, koho prijme.
Vedenie odborov sa plánuje stret-
núť na túto tému s vedením per-
sonálnej sekcie v živej pracovnej
diskusii, informoval predseda.

Predsedovia základných orga-
nizácií si vypočuli aj informácie o
aktivite vedenia odborov k proble-
matike kariérneho postupu, ktoré
spracovala centrála OZP už dáv-
nejšie ako návrh zásad k príprave
nového zákona č. 73. Keďže s no-
vým zákonom zrejme už nemož-
no v tomto volebnom období rá-
tať, „oprášenú“ predstavu odbo-
rov o funkčnom modele kariérne-
ho postupu odbory odovzdali per-
sonálnej sekcii, informoval M.
Magdoško. Požiadavka odborov
je, aby minister k 1. 7. 2017 vydal
ku kariérnemu postupu nové na-
riadenie, „lebo to, čo máme, už
poriadne zastaralo,“ dodal.  

Predseda OZP tiež priblížil plé-
nu situáciu okolo tzv. koeficientu
pracovného času pri nerovnomer-
nosti, kde už odboroví funkcionári
centrály absolvovali s vedením
personálnej sekcie MV SR niekoľ-
ko rokovaní k špecifikácii prípa-
dov. Vedenie OZP prostredníc-
tvom advokáta oslovilo personál-
nu sekciu formou návrhu na mi-

mosúdnu dohodu. Cieľom je za-
brániť praxi, keď si policajti musia
nadrábať časť hodín služobného
voľna s nárokom na príjem, hoci
na účasť na „neslužobnej“ akcii v
deň, keď mali mať službu, dostali
súhlas nadriadeného. V praxi
vzniká množstvo takýchto situá-
cií. Je to príklad rôznych školení,
keď školenie trvá osem hodín
denne, ale zamestnávateľ uzná

len 5,43 hodiny,
ostatok musí poli-
cajt doslúžiť, aby
naplnil fond pra-
covného času.
Predseda OZP po-
žiadal odborových
predákov, aby  sa-
mi z dennej praxe
zadefinovali prípa-
dy, kedy takýto
konflikt fondu pra-
covného času a
služobného voľna
vzniká.

„Chceme si vy-
členiť popoludnie
s vedení personál-
nej sekcie, rozo-
brať si témy a do-
hodnúť sa na záve-

roch, poprosím, pošlite nám svoje
skúsenosti, veď mnohí z vás ste
aj riadiaci pracovníci, plánujete
služby,“ požiadal. 

Upratovanie v štruktúrach
V rámci naozaj bohatého pro-

gramu bodu Aktuálne úlohy pred-
seda OZP informoval aj o množ-
stve plánovaných organizačných
zmien v rámci PZ, ku ktorým sa
odbory vyjadrujú v záujme zvyšo-
vania efektívnosti štruktúr. Utvá-
rajú sa napr. nové operatívne od-
delenia na OR PZ, odbory sledujú
záujem zamestnancov, „uprata-
nie“ organizačných štruktúr je v
záujme veci. „Snažíme sa narov-
návať štruktúry, aby na porovna-
teľných okresoch boli aj porovna-
teľné štruktúry, lebo tie ´plávajú-
ce´ sa ukázali v niektorých prípa-
doch veľmi nešťastné,“  konštato-
val predseda. 

V priebehu rokovania nasledo-
vala téma, ktorá vždy vyvolá veľ-
kú diskusiu a málokedy je v nej
priestor na pochvalu: problemati-
ka MTZ. Otvoril ju predseda M.
Magdoško, letmo vypočítal, s čím
všetkým sú na pracoviskách re-
zortu problémy a ktoré javy sa z
pohľadu policajtov ako užívateľov
ťažko chápu: veľa výťahov v repu-
blike nefunguje, stretli sme sa s
prípadom nákupu nekvalitného
streliva, predlhé obdobie čakania
na vhodné balistické vesty, pre-
zbrojenie útvarov krátkymi zbra-
ňami stále nie je ukončené, je ne-
dostatok skenerov, kopírok, mo-

dernejších počítačov,  policajti ne-
majú baterky na svietenie, Soitron
vo vozidlách viac nefunguje ako
funguje, je nedostatok drégrov,
stále nie sú telové kamery, chýba-
jú čistiace prostriedky... tých pro-
blémov „je neskutočné množ-
stvo,“ skonštatoval predseda. In-
formoval aj o rokovaní s generál-
nym riaditeľom sekcie hnuteľného
a nehnuteľného majetku MV SR
Róbertom Pintérom k celému
okruhu ťažkostí. Ocenil však úsi-
lie prezidenta PZ i krajských riadi-
teľov PZ, ktorí do nepostačujúce-
ho zabezpečenia plynulého cho-
du služby už veľmi konkrétne a
adresne bijú. Prezident PZ si pre-
to už aj sám pozýva na porady prí-
slušných generálnych riaditeľov z
ministerstva a usiluje sa dosiah-
nuť zlep še nie.  Sekcie, zodpove-
dajúce za dodávky tovaru a slu-
žieb pre výkonné útvary sa podľa
slov predsedu najčastejšie bránia
zdĺhavosťou a rôznymi kompliká-
ciami pri verejných obstaráva-
niach. Mas lo na hlave tu má neraz
ministerstvo, povedal predseda,
špekulujú však aj mnohí účastníci
súťaží – podnikatelia, firmy sa usi-
lujú vycicať zo štátu čo najviac.
Spomenul prípad, kedy vyhral sú-
ťaž podnikateľ s najlepšou ponu-
kou, až potom rezort zistil, že do-
tyčný predložil falošné doklady a
súťaž musela byť zrušená... Prí-
padov sfušovaných výberových
konaní a zle uzatvorených zmlúv
je v rezorte veľa, zhodli sa aj
účastníci diskusie. Vinníci však
vždy ostanú v anonymite, väčši-
nou ide o civilných zamestnancov,
maximálne sa s nimi rozviaže pra-
covný pomer, zhodli sa. „Upozor-
nil som policajného prezidenta,
ale aj vedúceho služobného úra-
du MV SR, že sedíme na sude
pušného prachu, je len otázka,
kedy to buchne,“ uzatvoril Marián
Magdoško. Predseda tak zhodno-
til celkovú atmosféru v útvaroch,
kde popri tlaku nadriadených na
výsledky ľudia zle znášajú nedo-
statky v MTZ, nefungujúce elek-
tronické služby a neistotu v pla-
toch. „Nám nejde o to, aby sme
zvolávali tlačovky a sťažovali sa
pred televíznymi kamerami, len
chceme, aby ľudia mali k svojej
práci všetko, čo potrebujú, aby
nemuseli žobrať od podnikateľov,
lebo to zaváňa nepriamou korup-
ciou a takto sa podnikateľom za-
väzujú. Všetci teraz váľajú vinu na
verejné obstarávanie. Predklada-
teľom novely zákona však bolo
ministerstvo vnútra, chválili sme
sa, aký dobrý návrh sme urobili. V
skutočnosti čo súťaž, to neuveri-
teľný problém...“ dodal.   „Regis -
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„Nám nejde o to, aby sme zvolávali tlačovky a sťažovali sa
pred televíznymi kamerami, len chceme, aby ľudia mali k svojej
práci všetko, čo potrebujú, aby nemuseli žobrať od podni -
kateľov, lebo to zaváňa nepriamou korupciou a takto sa
podnikateľom zaväzujú. Všetci teraz váľajú vinu na verejné ob-
starávanie. Predkladateľom novely zákona však bolo minister-
stvo vnútra, chválili sme sa, aký dobrý návrh sme urobili. V
skutočnosti čo súťaž, to neuveriteľný problém...“ dodal M.
Magdoško.

„Sedíme na sude pušného prachu, je len otázka, kedy to buchne...“

Vysoká účasť, veľa tém a bohatá diskusia...

Marián Magdoško



tru jem vašu nespokojnosť, den-
nodenne pri stretnutí s funkcio-
nármi bijem do toho, niektoré veci
sme aj rozmazali v novinách. Asi
nenájdeme iný spôsob, len verej-
ne o tom písať, máme svetlé prí-
pady, kde taká kritika pomohla.

Mesačník POLÍCIA sa stal najo-
bľúbenejšou tlačovinou v NR SR,
je tu bitka o výtlačky, poslanci sa
pýtajú, či by aj iné výbory mohli
dostávať naše noviny, pretože ich
posielame len členom nášho
gesčného, teda brannobezpeč-
nostného výboru,“ zmienil sa. 

Z pléna odznelo viacero hla-
sov, že centralizácia zásobovania
spôsobila  útvarom veľa problé-
mov, ak „predtým“ išla ekonómka
do obchodu a kúpila, čo útvar po-
treboval, dnes zadováženie kaž-
dej maličkosti trvá mesiace, zhod-
li sa, súťaže sa robia aj na neuve-
riteľné malichernosti. Veci nefun-
gujú, vinníkov niet a nepoznáme
ani odpoveď na otázku, prečo to
nefunguje, taký bol záver diskusie
plnej konkrétnych príkladov úpl -
ných nezmyslov, ktoré zamest-
nancom strpčujú prácu. 

Medzinárodná spolupráca
V ďalšej časti predseda priblížil

problematiku medzinárodnej spo-
lupráce. Konštatoval, že činnosť
EuroCOP-u sa dostala do problé-
mov po odchode početne najväč-
šej, nemeckej odborovej organi-
zácie a nejasnosti sú po Brexite aj
s ďalším fungovaním odborových
a profesných organizácií z Anglic-
ka, Walesu či Škótska, keď tieto
organizácie už nebudú môcť ro-
kovať s exekutívou Európskej
únie. „Nevieme, čo bude,“ pridal.
Preto sa z našej iniciatívy usiluje-
me o užšiu spoluprácu polícií kra-
jín V-4. „S Čechmi máme každý

rok výmenné stretnutia, Vyše-
hradská štvorka má v rámci Eu-
rópskej únie už svoje meno, je
v povedomí, tak sa snažíme
v rámci policajných odborov uro-
biť takú V-4, rozdelili sme si úlohy,
Česi majú úlohu kontaktovať Po-
liakov a my sme kontaktovali Ma-
ďarov,“ priblížil. Prvé spoločné
stretnutie plánujeme v polovici jú-
na. 

O stretnutí s maďarskými kole-
gami informoval podpredseda
OZP Viktor Kiss, z jeho slov vyply-
nulo, že odbory pri Orbánovom
tvrdom vnútropolitickom kurze bo-
jujú s vážnymi ťažkosťami. Ani
podmienky, v ktorých pracujú ma-
ďarskí policajti, nie sú práve naj-
ružovejšie. „Podobná situácia je
po zmene vlády aj v Poľsku, dodal
M. Magdoško, „o to je dôležitejšie
monitorovať vývoj pozícií odboro-
vých zväzov v susedných kraji-
nách, najbližšie je
v pláne stretnutie
s českým odboro-
vým zväzom
NOSP ČR.“   

Byť pri tom
Z ďalších infor-

mácií, ktoré si
predsedovia vy-
počuli, je zaují-
mavý napr. výsle-
dok dlhodobého
úsilia vedenia
OZP podieľať sa
na tvorbe nových
odevných súčias-
tok pre policajtov,
teda mať mož-
nosť vyjadriť sa k
návrhom, ktoré
posudzujú rôzne
komisie. Prezi-
dent PZ vydal potrebné pokyny,
aby zástupcovia OZP boli prizý-
vaní na každé rokovanie komisií o
rovnošatách a ďalších súčiast-
kach. Ako uviedol M. Magdoško,
ráta sa aj pre budúcnosť s jednou
pracovnou a s jednou slávnost-
nou rovnošatou. Slávnostné rov-
nošaty budú dostupné v štan-
dardnom veľkostnom sortimente,
v prípade potreby ju ušijú policaj-
tovi aj na mieru. „Dôležité je, že už
budeme mať možnosť byť pri tom,
aby sme videli, čo sa navrhuje,
ako to bude vyzerať a aby sme
mali možnosť vyjadriť sa k ná-
vrhom,“ komentoval predseda. In-
formoval tiež o množstve organi-
začných  zmien, ktoré sa pripra-
vujú pre kriminálnu políciu i napr.
pre HCP, konečne má byť hotová
aj typizácia okresných riaditeľ-
stiev PZ, návrhy zmien musí do-
stať na vyjadrenie aj vedenie
OZP. „Dáme vám vedieť,“ uistil
predákov. Podobne je už v pripo-
mienkovom konaní návrh zmien v

štruktúre útvarov kynológie a hi-
pológie.

Niektoré organizácie nežijú
Podpredseda OZP Pavol Mi-

chalík predložil informáciu o vyko-
naných revíznych kontrolách v
základných organizáciach na pre-
zidiálnych útvaroch, v  AO MV SR
Žilina, v základnej organizácii pri
OR PZ Považská Bystrica a pri
KR PZ Trenčín. Správy preroko-
valo predsedníctvo „akceptova-
teľne“, bez vážnejších zistení. Na-
opak, kontroly zistili množstvo ne-
dostatkov v základných organizá-
ciach pri Leteckom útvare MV SR,
na Akadémii PZ a pri OR PZ Ma-
lacky. V tých to prípadoch je po-
trebné zvolať urýchlene mimo-
riadne schôdze a rozhodnúť, čo
ďalej. Ide o kritické situácie, ktoré,
ako poznamenal predseda OZP,
kazia dobré meno OZP a miestne
navodzujú dojem, že odbory nič

nerobia. Funkcia predsedu je
dobrovoľná, ak sa niekto cíti už
unavený a nechce ďalej funkciu
vykonávať, nie je to žiadna han-
ba, nikto sa nebude hnevať, treba
dať vedieť, aby sme „zabezpečili
kontinuitu,“ povedal. 

Právna ochrana
Podpredseda OZP Roman La-

co priblížil plénu vývoj v právnej
ochrane, pripomenul, že asi štvrti-
na organizácií ešte nepreviedla
poplatky na účet centrály, pritom
termín bol do konca februára a
upozornil, že stále sa nájdu orga-
nizácie, ktoré pracujú so sumou
1,66 eura na člena, hoci už dávno
je poplatok zaokrúhlený na 1,7
eura, rozdiel treba doplatiť. 

Ďalšie ocenenia
Podpredseda Viktor Kiss pred-

ložil členom rady na schválenie
návrhy ocenení pre najaktívnej-
ších členov a funkcionárov, plé-
num návrhy en bloc schválilo.
/Prinášame na inom mieste – 
pozn. red./ Informoval tiež o stave

príprav nových plakiet a medailí,
ktoré dá centrála vyrobiť v bron-
zovej, striebornej a zlatej farbe aj
so stužkami. Návrhy sú dizajnovo
modernejšie, v podobe, v akej ich
už dnes používa veľa odborových
zväzov v Európe.

Z rôzneho
Z pléna odznela informácia, že

niektoré útvary ešte nedostali od-
meny za účasť na  SK PRES-e.
M. Magdoško tieto prípady ozna-
čil za vrchol totálnej nezodpoved-
nosti príslušných funkcionárov,
ktorí nie sú schopní ani s takým
časovým odstupom pripraviť zoz-
namy ľudí, navrhnutých na odme-
ny. „To je hanba!“ konštatoval, ve-
denie OZP bude usilovať o nápra-
vu.

OZP vo viacerých prípadoch
úspešne intervenovalo. Napriek
tomu, potvrdil M. Magdoško, „ešte
stále máme zoznamy ľudí, ktorí

mali dostať odmeny a nedostali
ich. Týka sa to napríklad zamest-
nancov na sekcii krízového ma-
nažmentu.“

Zmienil sa tiež o úvahe zriadiť
v rámci OZP novú organizačnú
štruktúru: Radu mladých. Vzhľa-
dom na značné omladenie Poli-
cajného zboru je potrebné na prí-
chod mladých reagovať aj takto,
poskytnúť im priestor na pôsobe-
nie, konštatoval.  „Skúste sa do-
ma poradiť na túto tému!“ vyzval.
Zámer ešte prejde diskusiou, na
júnovej rade by sa riešili procesné
otázky.  „Musíme mať takú ambí-
ciu, mladá generácia preberie po
nás bremeno odborovej práce,
musíme dbať o to, aby sme si vy-
chovali nástupcov, aby bol náš
zväz naďalej silným a dôstojným
partnerom pre služobné vedenie,“
uzatvoril a poprial členom rady
šťastnú cestu domov.

Spracoval Peter Ondera
Snímky autor
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Ocenenia členov OZP v SR, schválené
radou predsedov 24. 3. 2017

Pamätná plaketa
Mgr. Adamovi Janešíkovi - člen ZO OZP Čadca
gen. JUDr. Vladimírovi Šramkovi - člen ZO OZP Trenčín, riaditeľ KR PZ 

Trenčín
Mgr. Oľge Kocúrovej - členka ZO OZP Čadca
Bc. Jozefovi Holubčíkovi - člen výboru ZO OZP Čadca

Medaily OZP v SR  I. stupňa:
Miroslave Eichingerovej - členka ZO OZP Senica
mjr. Mgr. Igorovi Sukupčákovi - člen výboru ZO OZP Senica
mjr. Mgr. Petrovi Válekovi - predseda ZO OZP Senica
pplk. Ing. Stanislavovi Tomičovi - revízor ZO OZP Senica
npráp. Igorovi Bielenému - člen ZO OZP pri RHCP Prešov

Medaily OZP v SR  II. stupňa:
pplk. Mgr. Borisovi Brezovákovi - člen výboru ZO OZP Trenčín
JUDr. Anne Meškovej - členka výboru ZO OZP Trenčín
Mgr. Mariánovi Majákovi - člen výboru ZO OZP Čadca
Mgr. Pavlovi Černekovi - podpredseda ZO OZP Čadca
npráp. Romanovi Hechtovi - člen ZO OZP Senica
Jane Jastrábovej - členka ZO OZP Senica
por. Petrovi Adamcovi - člen ZO OZP pri RHCP Prešov
Miroslavovi Hromadovi - člen výboru ZO OZP pri RHCP Prešov

Medaily OZP v SR III. stupňa:
Márii Miškovičovej - členka výboru ZO OZP pri OR PZ Košice
JUDr. Samuelovi Mochňackému - člen výboru ZO OZP pri KR PZ Košice
Mgr. Eve Tóthovej - členka výboru ZO OZP pri KR PZ Košice
npráp. Jozefovi Antálekovi - člen ZO OZP Senica
kpt. Ing. Stanislavovi Matúšovi - člen ZO OZP Senica
Mgr. Renáte Gibodovej - člen ZO OZP pri RHCP Prešov
npráp. Pavlovi Červeňákovi - člen ZO OZP pri RHCP Prešov
npor. Radovanovi Meždejovi - člen ZO OZP pri RHCP Prešov

„Sedíme na sude pušného prachu, je len otázka, kedy to buchne...“

Čo bude nové v odmeňovaní? Téma, ktorá rezonovala...

Viktor Kiss



l Pán riaditeľ, ako pokraču-
jú prípravy?

Medzičasom sme ukončili a
vyhodnotili vnútrorezortné pripo-
mienkové konanie, aktualizovali
sme  znenie návrhu novely Výno-
su MV SR č. 73/2008 vo forme
Opatrenia a posunuli sme ho do
medzirezortného pripomienkové-
ho konania, ktoré končí 11. apríla.

l Čakáte nejaké problémy
najmä zo strany ministerstva
školstva? Vieme, že spomenu-
tá inciatíva spúšťa novú formu
vzdelávania bez otvorenia zá-
kona o štátnej službe, pritom
musí ladiť aj s takzvaným škol-
ským zákonom...

S ministerstvom školstva prie-
bežne konzultujeme prípravu ce-
lého projektu, ktorá trva už viac
ako rok,  ich pripomienky sme tak
postupne mohli zapracovať do
nového návrhu opatrenia, väčšie
problémy preto už neočakávame.
Prispôsobili sme sa ministerstvu
školstva pri určení jednotlivých
termínov uvedených v školskom
zákone, po niekoľkých konzultá-
ciách budeme  začinať každý
školský rok k 1. septembru. Spúš-
ťame propagačnú kampaň,
onedlho budú vytlačené plagáty,
ktoré pôjdu na všetky stredné
školy, plánujeme besedy na tých-
to školách ešte pred začiatkom

akademického týždňa, do propa-
gácie zapájame všetky naše útva-
ry, najmä pracoviská prevencie a
prostredníctvom vedúceho slu-
žobného úradu sa spustí aj samo-
statná facebooková stránka, kde
tiež budú k dispozícii všetky po-
trebné informácie. Koncom apríla
by tak potenciálny záujemca o
štúdium mal plnú možnosť detail-
ne vedieť, čo sa od neho bude po-
žadovať v rámci prijímacieho ko-
nania, aké doklady k nemu potre-
buje, z čoho budú prijímačky po-
zostávať. Na stránkach škôl  budú
aj tlačivá prihlášok na štúdium,
podmienky prijímacieho konania
a všetky ďalšie údaje, ktoré má
mať uchádzač o štúdium k dispo-
zícii.

l Najväčšou neznámou je
zrejme v tejto chvíli počet zá-
ujemcov. Sú obavy, či bude po-
nuka rezortu pre mládež dosta-
točne atraktívna.

Áno, o tom ako našu ponuku
na štúdium, čo najviac  zlukratív-
niť, sme diskutovali najviac. Dvoj-
ročné štúdium je bezplatné, sa-
mozrejme aj  stravu a ubytovanie
chceme týmto poslucháčom po-
skytnúť bezplatne, ak  sa zaviažu
rezortu, že po skončení štúdia
vstúpia do PZ. Žiaľ, bez otvorenia
zákona o štátnej službe nemáme
v súčasnosti iné možnosti ponuky

benefitov, musíme však dodržať
všetky ustanovenia školského zá-
kona pre civilnú mládež, ktoré sa
vzťahujú na policajné školy pri-
merane napríklad skrátenie den-
nej výuky oproti dennej pracovnej
dobe študujúcich policajtov, voľno
počas prázdnin a podobne... Po-
slucháči získajú množstvo vedo-
mostí z trestného, priestupkového
a policajného práva, absolvujú te-
lesnú prípravu,  riadny výcvik  v
sebaobrane, v  streľbe, súčasťou
bude jazyková výuka, rozsah uči-
va a prípravy je nastavený tak,
ako pre policajtov na SOŠ PZ, len
je rozložený na dobu štúdia v trva-
ní dvoch rokov.

l Pravidlá hry vzťahov me-
dzi poslucháčom a školou zrej-
me určí nejaká forma zmluvy?

Poslucháč bude povinný do-
držiavať pravidlá, ktoré budú za-
kotvené v „školskom poriadku“
vydanom príslušnou SOŠ PZ prá-
ve pre týchto študentov. Záväzok
poslucháča vstúpiť do PZ a zotr-
vať v ňom určitý čas alebo uhradiť
adekvátne náklady, ktoré minis-
terstvo vynaložilo na jeho štúdium
bude upravený osobitnou zmlu-
vou. Návrh zmluvy v súčasnosti
detailizujeme, aby sme v nej ob-
siahli všetky možnosti vo vzťahu
rezortu a poslucháča.  Samozrej-
me, zmluva bude rátať aj s povin-
nosťou poslucháčov vrátiť vynalo-
žené náklady, ak  po ukončení
štúdia nevstúpia do služieb PZ z
vlastného rozhodnutia a bez ob-
jektívnej príčiny.

l Nová forma štúdia pre bu-
dúcich policajtov je zrejme
akýmsi pilotným projektom, ne-
vieme, čo môžeme očakávať...

Áno, ako som už povedal, je to
riešenie bez otvorenia nutnosti le-
gislatívnych zmien. Perspektívne
hovoríme o statuse policajného

kadeta, ktorý by bol zamestnan-
com MV SR a mal by aj určitý prí-
jem už počas štúdia. V tejto chvíli
je to len súčasť návrhov na nove-
lizáciu zákona o štátnej službe
príslušníkov PZ.

l Takže veľa nám napovie
záujem o prijímačky...

Opatrenie ráta s dvojkolovými
prijímačkami, v prvom ročníku
však začíname len s jedným ter -

 mínom. Prihlášky si môžu zá-
ujemci podať priamo na SOŠ PZ v
Pezinku a v Košiciach do 31. júla,
prijímačky budú v  polovici augus-
ta 2017 a do troch dní by sa mal
uchádzač dozvedieť, či je prijatý
alebo nie. Teraz sa sústredíme na
propagačnú kampaň a uvidíme,
ako budeme  s našou ponukou
úspešní. 

Zhováral sa Peter Ondera

Apolitickosť polície je veľmi
vďačná diskusná téma, ktorej
málokto odolá. Veľa sa hovorí o
tom, že policajná inšpekcia by
nemala byť súčasťou ministerst-

va vnútra, aby rezort takpove -
diac nevyšetroval sám seba.
Ministerka spravodlivosti Lucia
Žitňanská nedávno predložila
členom vlády pracovný materiál,
návrh, aby policajná inšpekcia
bola vlastne útvarom generálnej
prokuratúry, ktorý by mal na
starosti ozbrojené zbory, pre
začiatok aspoň Policajný zbor a
ZVJS. A ako to už u nás býva,
kecá do toho kde-kto. Tému už
dávnejšie vážne otvoril sudca
Harabín, inšpekcia nedala
spávať ani bývalej ombudsman-
ke, nehovoriac o aktivitách
rôznych mimovládiek. Vyjadrujú
sa rôzni análytici a potom ľudia,
ktorým je vždy všetko jasné,
ľudia typu bývalého ministra
obrany, ktorý vlastnou zložkou
nechal napríklad odpočúvať
novinárov a iných. Rezort vnútra
sa k návrhu z dielne ministerstva
spravodlivosti zatiaľ oficiálne
nevyjadril, isté však je, že prob-
lém má širší rozmer, lebo roky
rozprávame o potrebe apolitic -
kosti polície, ktorú by mala
zaisťovať aj nezávislá inšpekcia
na generálnej prokuratúre. Ďalej
sa hovorí aj o tom, aby bol poli-
cajný prezident akýmsi voleným
funkcionárom, a trebárs nevlád-
ka Via iuris by najradšej utvorila
na voľbu policajných a iných
„silových“ funkcionárov akési
komisie z ulice, najlepšie zlo -
žené zo samých pred staviteľov
tretieho sektora. Ktorý je, veď to
vie každý, úplne apolitický a na
srci mu výlučne leží blaho
slovenského národa.

V čase, keď naši volení zá -
stupcovia ľudu dávajú stranícku
pečiatku ešte aj na čelo každého
ústavného sudcu, si čo len
čítanie rôznych návrhov na
stvorenie apolitickej polície
vyža duje veľa tolerancie alebo
sebazaprenia – podľa povahy
čitateľa. Náš predseda Marián
Magdoško občas pripomenie:
„Keď začnú politici hovoriť o
apolitickosti polície, vždy
zbystrím pozor nosť!“

Samozrejme, všetci sa zhod-

neme v tom, že najviac škodí
polícii totálna politicky motivo-
vaná kádrová obmena riadiacich
funkcionárov po každých voľ -
bách – pomaly až na úroveň
riaditeľov OO PZ. Nájsť recept,
ako tomuto javu, pretrvávajúce-
mu od roku 1989, zamedziť,
nebude jednoduché. Istý náš
bývalý politik, čo teraz radí Ukra-
jincom, ako si zničiť krajinu, rád
používal slogan: Kde je vôľa,
tam je cesta. V našom prípade
však bola táto vôľa dosiaľ vždy
politicky motivovaná, mať vý -
konný vplyv na taký mocenský
nástroj, ako je prokuratúra či
polícia... tomu dosiaľ neodolala
ani jedna politická garnitúra. 

Úprimne povedané, nie je to
len špecifikum Slovenska. Stačí
sa pozrieť k susedom, do Čes -
ka. S posvätným cieľom odpo -
litizovať ozbrojené zložky a
zaručiť ich nezávislú kontrolu
zriadili už v roku 2011 Generálnu
inšpekciu ozbrojených zborov
/GIBS/ s naozaj obrovským
záberom činnosti. Výsledok bol,
že vedenia tejto inštitúcie sa
ocitli pod obrovským politickým
tlakom i tlakom médií, vlast-
nených politikmi /napr. Babiš/,
ktorí chceli diktovať inšpekcii,
koho má a koho nemá roz -
pracúvať. Situácia dospela až
tak ďaleko, že spor o politické
ovládnutie „nezávislej“ a „apoli-
tickej“ inšpekcie prakticky vy -
volal vládnu krízu a toto už
viacročné sporenie sa o „apoli -
tic kosť“ ozbrojených zborov
viedlo až k takým nechutnos -
tiam, že príslušníci špecializo-
vaného prezidiálneho útvaru na
boj s organizovanou kriminalitou
zatýkali príslušníkov GIBS a
opačne. Čo, samozrejme, verej -
ne prepierali médiá aj v prí-
padoch, ktoré by inak zniesli
najvyšší stupeň utajenia. „Gib-
boni“, ako príslušníkom GIBS
hovoria, v očiach verejnosti cel -
kom stratili glanc. 

Takže, ak u nás naozaj bude
dominovať úprimná snaha o
odpolitizovanie polície či proku-
ratúry, český model asi pre nás
príkladom nebude. Ako teda?
Nájdeme schodný, rozumný a
lepší funkčný model riadenia a
kontroly ozbrojených zborov?
Zatiaľ vieme len toľko, že by sa
naozaj zišiel. Ale ľahké /a ani
lacné/ to určite nebude...

Peter Ondera
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Proces príprav na dvojročné policajné štúdium civilných poslucháčov v rezorte kulminuje

O všetkom rozhodne záujem mladých ľudí
V marcovom čísle POLÍCIE sme sa venovali aj novote,
ktorú chce spustiť rezort vnútra už k 1. septembru 2017:
dvojročné policajné vzdelávanie civilných študentov na
našich stredných odborných školách PZ v Pezinku a v Ko-
šiciach, ktoré by malo umožniť študentom, záujemcom o
službu v PZ, preklenúť čas od maturity do vekovej hranice
pre prijatie do PZ, teda do 21 rokov. S odstupom mesiaca
sme požiadali o rozhovor riaditeľa Centra vzdelávania a
psychológie MV SR JUDr. Antona Kulicha.

dole – ale s komentárom, že to
tamtí hore v Bratislave tak chcú.
Dobrý riadiaci pracovník sa musí
stotožniť s pokynom a plniť ho z
presvedčenia, musí mať na to
danosť presvedčiť aj ostatných.
Máme teraz takú generáciu poli-
cajtov, ktorí potrebujú okolo seba
mantinely, nie sú schopní sami sa
rozhodnúť, čo treba  v danej chvíli
urobiť. Čo im niekto neprikáže a
čo nedostanú napísané, to prosto
neurobia. Z tohto typu policajta
nikde nebude dobrý riadiaci pra-
covník. Samozrejme, dokonalý
nadriadený neexistuje, ale je
dôležité, aby v niečom išiel
vzorom,  aby mal autoritu, lebo už
niečím prešiel. Keď som niekedy
so zahraničnými partnermi, veľmi
sa mi páči, keď mi popíšu, ako sa
dostali do vysokej funkcie, čo
všetko museli absolvovať úplne z
najspodnejšej priečky rebríka.
Hore stúpajú tí najlepší, to je pre
výber manažérov najdôležitejšie.
Aby sa manažér vedel stotožniť s
kolektívom a opačne. Všetkým sa
nedá vyhovieť, ale musí mať za

sebou aspoň väčšinu, ktorej sa
jednotlivci musia podriadiť. Preto
verím, že aj cez svoje členstvo v
odboroch sa budem vedieť vžiť
do každodenných problémov
radových policajtov, verím, že aj
mňa to obohatí a poznatky bu-
dem môcť preniesť do mojich
spôsobov riadenia. Preto vnímam
odborovú pôdu ako ideálnu par-
ketu, hoci to odbory nemajú
jednoduché, pretože nachádza -
nie rovnováhy medzi očakáva -
niami a požiadavkami zvrchu i

zospodu nie je jednoduché. Ale
keď sa obidve strany snažia
priblížiť do bodu zhody,  je to
veľmi dobré, to pozitívne, čo vní-
mam na práci odborov, čo si
vážim – že napriek mnohým
rozdielnym pohľadom a rozporom
medzi zamestnávateľom a zás-
tupcami zamestnancov sa hľadá
optimálne riešenie. To je nosné,
čo ma priviedlo do radov členov
OZP v SR. 

Zhováral sa Peter Ondera

I. viceprezident: „Keď sa obidve strany snažia priblížiť do bodu zhody, je to veľmi dobré...“
(Pokračovanie zo strany 1)

Apolitickosť polície...

Smútočné oznámenie
S hlbokým žiaľom oznamujeme, že nás dňa 
2. apríla 2017 vo veku 46 rokov počas výkonu 
policajnej služby náhle opustil náš, kolega, priateľ 
a kamarát
npor. Mgr. Marcel SKYBA.
Príslušníkom PZ bol od od 1.12.1993, naposledy

bol zaradený na OR PZ v Trenčíne, odbor kriminálnej polície. 
Od 1. apríla 1997 bol členom ZO OZP v SR 8/13 v Trenčíne.

Česť  jeho pamiatke!
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Prečo odporujú rozsudkom na náhradu škody aj v celkom zrejmých prípadoch? 

Problém je, že pri našom súd-
nictve sú tieto spisy „príliš dlho ži-
vé“, hoci by často nemuseli byť. A
už aj keď padne oslobodzujúci
rozsudok v prospech policajta
alebo zamestnanca, ktorému
OZP poskytol právnu ochranu,
ešte nič nekončí. Začína totiž dru-
há fáza – oslobodený klient ná-
sledne žiada od štátu, v našom
prípade od ministerstva vnútra
alebo ministerstva spravodlivosti,
náhradu škody, spôsobenú nezá-
konným rozhodnutím. Ide predo-
všetkým o náklady právneho za-
stúpenia. Aj v tomto konaní  klien-
ta zastupuje OZP, ktorému sa tak
majú do spoločnej odborárskej
kasy vrátiť prostriedky, vložené do
právnej ochrany. Taká je teória. A
ako to vyzerá v praxi?

Pokuta „za červenú“
Písal sa rok 2008, 20. február.

Dvojčlenná hliadka dopravnej po-
lície zastavila dodávku, lebo pre-
šla cez križovatku na červenú a
na ložnej ploche dodávky policajti
objavili cestujúceho, ktorý tam ne-
mal čo hľadať. Drobnejší delikt
hliadka vyriešila pohovorom, ale
prejdenie križovatky na červenú
ohodnotila na tisíckorunovú blo-
kovú pokutu. Vodič platil päťtisíc-
korunovou bankovkou, dostal cez
okno vydané 4-tisíc korún, dva
500-korunové pokutové bloky i
doklady. Policajt, ktorému bude-
me hovoriť Peter Novák, priestu-
pok zaznamenal do hliadkovej

knižky, po službe zapísal pácha-
teľa priestupku do záznamu zo
služby a do lišty karty vodiča. Vy-
bavené.  

Nuž, Novák si to iba myslel,
kým ho po čase neoslovila inš-
pekcia. Čelil obvineniu spomenu-
tého vodiča dodávky, ktorý tvrdil,
že z päťtisícky mu policajt nevydal
a nedal mu ani pokutové bloky.
Nasledoval vyšetrovací kolotoč, o

pol roka mal už náš  – nadriadený-
mi veľmi kladne hodnotený – pod-
práporčík Novák v rukách obžalo-
bu zo spáchania prečinu zneuží-
vania právomoci verejného činite-
ľa. Novák sa cítil absolútne nevin-
ný, vnímal tvrdenia vodiča ako po-
mstu za pokutu. Keďže bol čle-
nom OZP v SR, mal dôveru svojej
základnej organizácie, a tak po-
žiadal o právnu ochranu, ktorú aj
dostal. 

Stresujúce dlhé obdobie
Nebudeme sa venovať detai-

lom celého, pre Nováka veľmi ne-
príjemného a stresujúceho obdo-
bia. Prišiel čas pojednávania na
okresnom súde. Bolo to 2. júla
2009, šestnásť mesiacov od inkri-
minovanej udalosti. Odznelo
množstvo protichodných tvrdení,
ktoré samosudca uzatvoril tak, že
Petra Nováka oslobodil spod ob-
žaloby, lebo žalovaný skutok sa
nestal. Vojenský prokurátor však

nesúhlasil, v októbri 2009 už bol
podpráporčík Peter Novák na
krajskom odvolacom súde. Znova
nervy drásajúci kolotoč. Verdikt:
aj krajský súd dal Novákovi za
pravdu, odvolanie vojenskej ob-
vodovej prokuratúry v plnom roz-
sahu zamietol! 

Novák si mohol vydýchnuť. Ale
čo z toho mal? Pošpinili ho, oky-
dali, nemal sa z čoho tešiť. Hrial
ho len pocit, že mu kolegovia i
nad riadení po celý ten čas verili,
držali mu palce, podporovali ho.

Čas účtovania?
Nastal teda čas účtovania.

Podpráporčík Novák mal povin-
nosť vrátiť Odborovému zväzu
polície v SR peniaze, investované
do jeho právnej ochrany. Pro-
stredníctvom advokáta, ktorého
tiež platil OZP, preto požiadal Mi-

nisterstvo vnútra SR o náhradu
škody, spôsobenú nezákonným
rozhodnutím. Vyčíslil ju na takmer
3 600 eur.

Ministerstvo vnútra SR reago-
valo tradične – nič nezaplatí! Na
súd tak v roku 2010 putovala žalo-
ba na štát, zastúpený v tomto prí-
pade Ministerstvom vnútra SR.
Okresný súd rozhodol v októbri
2012 – uložil ministerstvu vnútra
do troch dní zaplatiť žalobcovi  su-
mu vo výške 3 571,58 eura spolu

s ročným úrokom z omeškania vo
výške 9 percent z tejto sumy od
20.9. 2010 do zaplatenia. Jasné?
Jasné. 

Ale kdeže! Novák nič nedostal.
Veď prečo by malo ministerstvo
platiť za to, že bol roky bezdôvod-
ne vláčený po súdoch „vďaka“ ne-
dokázanému obvineniu vyšetro-
vateľa, ktorý je zamestnancom
MV SR? Právnici rezortu sa odvo-
lali. Odvolací krajský súd však ich
odvolanie bez pochybností tiež
zmietol zo stola. Novák je nevin-
ný! Proti rozsudku krajského súdu
neexistuje odvolanie. To už  sa pí-
sal 29. apríl 2015 a Peter Novák
stále nevidel ani cent!

Nič nekončí...
Ani odvolací krajský súd však

pre naše ministerstvo vnútra nie
je žiadnou autoritou, ktorú by mal

rešpektovať. Veď máme ešte in-
štitút dovolania! Spis s požiadav-
kou Petra Nováka tak zásluhou
rezortných fiškálov doputoval na
Najvyšší súd SR. Podľa vyjadre-
nia právnika OZP bolo toto dovo-
lanie zo strany ministerstva jed-
noznačne nedôvodné s jasným
predpokladom neúspechu. Opäť
plynul čas. Konečne posledný ja-
nuárový deň roku 2017 senát Naj-
vyššieho súdu SR uznesením
tak isto jednoznačne odmietol do-

volanie ministerstva vnútra, ža-
lobca má nárok aj na náhradu trov
dovolacieho konania. Odôvodne-
nie odmietnutia má vyše osem
strán: „Proti tomuto uzneseniu nie
je prípustný opravný prostriedok“,
znie posledná veta.

Konečná!
Celý ten cirkus okolo Petra No-

váka teda trval /ak nerátame čas
od vznesenia obvinenia/ od poda-
nia obžaloby vojenskou obvodo-
vou prokuratúrou dňa 20. 3. 2009
do zamietnutia dovolania Najvyš-
ším súdom SR dňa 31. 1. 2017.
Bezmála osem rokov! Teraz už
konečne Ministerstvo vnútra SR
zaplatí Petrovi Novákovi a Peter
Novák peniaze vráti do kasy Od-
borového zväzu polície v SR... 

Neskutočný čas. Pritom prí-
pad, aký sme popísali, vôbec nie
je v archíve OZP ojedinelý, po-
tvrdil nám podpredseda OZP v
SR Roman Laco, ktorý má právnu
ochranu v kompetencii. „Žiaľ, mi-
nisterstvo vnútra aj voči svojim
zamestnancom využíva všetky
právne možnosti, ako náhradu
škody čo najviac oddialiť dokonca
aj v prípadoch, kde je celkom zrej-
má neúspešnosť takýchto poku-
sov,“ konštatuje.  

Smutné, zahanbujúce, frustru-
júce. Právo na Slovensku opäť
utŕžilo jedno poriadne KO. Nepo-
chybne podobné prípady majú
svoj morálny aspekt, pretože zo
strany ministerstva je aj tento prí-
pad zrejme hlboko nemorálny. No
má aj svoj finančný aspekt. Veď
ministerstvo musí zaplatiť aj všet-
ky úroky, čiastka medzičasom od
roku 2010 slušne narástla. Otáz-
ka znie, komu zosobniť škodu,
spôsobenú rezortu, teda štátu, te-
da daňovým poplatníkom? A kto
povie Novákovi: Prepáčte...? Po-
stup právnikov ministerstva vnút-
ra v tomto i v mnohých podobných
prípadoch je slepý, nezodpoved-
ný a alibistický, stojí však nás
všetkých veľa peňazí. Je to v po-
riadku? V tomto konkrétnom prí-
pade len úroky za obdobie od
20.09.2009 do dnešného dňa či-
nia približne 2.100,-EUR a doda-
točné náklady na advokáta 600,-
EUR. Ministerstvo mohlo včas-
ným vyplatením náhrady škody
pánovi Novákovi a zbytočným sú-
dením sa ušetriť cca. 2.700,-
EUR. Preto je na mieste otázka:
kedy nastane čas, aby ten, kto sa
hrdo bije do hrude, že má zodpo-
vednosť, reálne nahradil škodu
spôsobenú nesprávnym rozhod-
nutím? Dobrá otázka pre ministra
vnútra.                      

Peter Ondera

Právnici ministerstva vnútra svojím alibistickým konaním spôsobili škodu rezortu, štátu, nám všetkým

Archív právnej ochrany na OZP v SR je plný zaujímavých
prípadov, ktoré by sme – po ich právoplatnom ukončení –
radi priblížili aj na stránkach nášho mesačníka.

Plakať či smiať sa?
Vo februárovom vydaní

POLÍCIE sme upozornili na
škandálne zlyhávanie základ-
ného technického servisu pre
zamestnancov v budove MV SR
na Drieňovej ulici v Bratislave,
ktorá bola bez kúrenia i bez
funkčných výťahov, stovky za -
mestnancov sa zohrievali iba
šlia paním do schodov. Článok
ostal bez racionálnej reakcie
zodpovedných funkcionárov z
príslušnej sekcie – ak nerátame
kritiku nadriadených na hlavu
radového pracovníka sekcie
hnuteľného a nehnuteľného ma-
jetku, ktorý vraj nemal oprávne-
nie poskytnúť informácie od -
borovému mesačníku... Zdá sa
však, že z podobných škan dálov
urobíme redakčný seriál. Veď čo
iné, než škandál, je fakt, že v bu-
dove Prezídia PZ na Račianskej
ulici tiež už nefunguje ani jeden
výťah??? Kým predtým išiel
vždy aspoň jeden, aj 4. apríla
2017 sme sa osobne pres -
vedčili, že obidva výťahy sú mi-
mo prevádzky. Vraj výberové ko-
nanie... 

Nepoviem, policajti /vrátane
najvyšších funkcionárov Policaj -
ného zboru/ nech trénujú aj šlia-

paním do schodov v rámci
naberania kondície. Ale keď sem
príde trebárs predvolaná strán-
ka na vozíku alebo na barlách,
dobrovoľníci ju môžu akurát tak
vyniesť na príslušné poschodie
v náručí, čo sa aj deje...
Neskutočné. Podobné je to v bu-
dove HCP v Bratislave na Ruži-
novskej ulici, kde ostal trčať
výťah celé hodiny aj s ľuďmi a
museli prísť hasiči, aby ich vy -
slobodili, komentoval aj predse-
da OZP M. Magdoško na ostat-
nej rade predsedov. A kde všade
ešte v rezortných budovách po
celom Slovensku nefungujú
výťahy??? 

Napíšte do redakcie o kaž-
dom jednom pokazenom, ne -
opra venom výťahu v našom
rezorte, urobíme sumár fun k -
cionárom, ktorý za tento stav
zodpovedajú. Presnejšie, mali
by sa zoči – voči zodpo vedať
zamestnancom, šliapajúcich
schody.

Podľa Wikipédie sa elektrické
výťahy udomácnili v európskych
mestách už v II. po lovici XIX.
storočia. V roku 2017 má Minis-
terstvo vnútra Sloven skej repub-
liky problém udržať ich v chode.
Česť a sláva!                        - on -

Máte problém s výťahmi? Dajte vedieť redakcii!

Policajný zbor PZ už aj na facebooku
Policajný zbor má od 3. apríla vlastnú stránku na najväčšej sociál-

nej sieti Facebook. Stránka pod názvom Polícia Slovenskej republiky
bude širokej verejnosti denne prinášať aktuality a zaují-
mavé témy, dotýkajúce sa činnosti všetkých zložiek Poli-
cajného zboru.

„Som rád, že sa komunikácia Policajného zboru
rozšírila o fenoném Facebook, ktorý je na Slovensku najpopulárne-
jšou sociálnou sieťou. Vďaka exkluzívnemu obsahu budú mať
návštevníci stránky príležitosť spoznať každodennú prácu prís-
lušníkov Policaj ného zboru, pri ktorej neraz nasadzujú vlastné živo-
ty,“ povedal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

„Radi by sme sa prostredníctvom modernej komunikácie priblížili
viac k verejnosti, ktorá nám je vo viacerých prípadoch nápomocná pri
objasňovaní trestnej činnosti. Policajti sú často vnímaní ako tí, ktorí
len rozdávajú pokuty. Verím, že Facebook poskytne našim
spoluobčanom skutočný pohľad na činnosť Policajného zboru,“
povedal prezident Policajného zboru Tibor Gašpar.

Stránka Polícia Slovenskej republiky bude informovať verejnosť o
aktualitách týkajúcich sa policajných zásahov, o závažných do-
pravných nehodách a dopravných obmedzeniach, ako aj o  každo-
dennej činnosti Policajného zboru. Súčasťou ďalšieho obsahu budú
témy zamerané na prevenciu, pátranie po osobách, ale napríklad aj
na zvieratá pracujúce v zbore či jeho samotnú históriu. Na obsahu
stránky sa bude môcť podieľať každý príslušník Policajného
zboru.Oficiálnu stránku Policajného zboru na Facebooku nájdete aj
pod priamym odkazom www.facebook.com/policiaslovakia.

/TO  PPZ, 3. 4. 2017/

Upo zorne nie
Uzávierka nasledujúceho

čísla bude 10. mája 2017
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Odboroví predáci cestou na radu predsedov pomáhali na mieste dopravnej nehody na diaľnici D 1

Viezli sme sa vari hodinu, po-
rozdával som čerstvé marcové
vydanie POLÍCIE a urobil zo dve
fotky ako dôkaz, že predsedovia
naše noviny naozaj čítajú... zrazu
vodič Róbert Oračko čosi pove-
dal, pribrzdil, a keď sme otočili
hlavu dopredu, videli sme obrov-
ský kamión, prevrátený na bok.
Stojme! zaznelo v kabíne a náš
mikrobus sa už presúval do bez-
pečia mimo prúdu vozidiel, čo išiel
za nami. Bolo jasné, že od neho-
dy mohlo uplynúť vari tridsať se-
kúnd, pred naším mikrobusom
odbočilo za kamión len jedno auto
s dvoma ženami, ostatné sa valili
ďalej popri prevrátenom kamióne
smer Trnava. Čas: 7.29 hod.

Nebolo kedy rozmýšľať, prečo
sa na rovine, na rovnom úseku
diaľnice, v bezvetrí, na suchom
asfalte a pri dokonalej rannej vidi-
teľnosti kamión prevrátil. Nebolo
treba nič hovoriť, naša partia sa
rozpŕchla spred mikrobusu a kaž-
dý začal niečo robiť. Predseda ZO
pri KR PZ v Bratislave Milan Kruž -
liak volal 158-ku, ďalší išli blesko-
vo zistiť zdravotný stav vodiča,
uväzneného v rozbitej kabíne. Fir-
ma, ktorej kamión patril, tiež od
nás dostala mobilom rýchle hlá-
senie o nehode. 

Spod kabíny ťahača vytekal
olej a hrozilo, že zatečie aj na jedi-
ný voľný pruh diaľnice, kadiaľ sa
valil prúd vozidiel. Druhé riziko:
olej a horúci motor nejdú doved-
na, môže vzniknúť požiar v kabí-
ne. Zraneného vodiča treba do-

stať z kabíny čo najskôr von!
Predsedníčka ZO z pezinskej „so-
šky“ Erika Sečányová nezaváhala

ani na chvíľu a už jej zo strešného
okna kabíny trčali len nohy. O
chvíľu bol vodič vonku. Na paži
mal niekoľko menších krvavých
zranení, bol otrasený, ale pri ve-
domí. Doslova pomliaždený puló-

ver signalizoval, že pri havárii
utrpel silný úder do boku. Možné
vnútorné zranenie? Ďalší členo-

via našej partie mu s pomocou
matraca a diek urobili aké-také
pohodlie pri betónovej zábrane,

iní zasa pobrali textílie, aké im pri-
šli do ruky, nimi zastavili šíriacu sa
olejovú škvrnu, podarilo sa im aj
upchať miesto, odkiaľ z ťahača
olej vytekal.

Presunuli sme sa pred začia-
tok ležiaceho kamiónu a máva-
ním rukami, gestami sme „zip-
som“ posúvali valiace sa autá z
troch do jedného jazdného pruhu,
pretože vodiči rozliaty olej na as-
falte spoza volantu nemuseli vi-
dieť. V takých chvíľach stačí malé
zaváhanie a v sekunde môže
vzniknúť kolízia, celá kolóna by sa
prestala hýbať a nedostali by sa k
nám na miesto nehody tí, ktorých
sme najnetrpezlivejšie čakali - zá-
chranári!

To všetko trvalo vari len desať
minút. Prví sa na miesto nehody
cez kolónu vozidiel preštrikovali
príslušníci HaZZ aj so zdravotní-
kom, onedlho prišla sanitka Falck
s plnou osádkou i dopravní poli-
cajti. Profesionálne sa ujali svojej
práce na mieste nehody a my
všetci sme si vydýchli, tú úľavu
bolo priam cítiť vo vzduchu. Ces -
tárov čakala druhá, veľmi náročná

fáza: dostať plne naložený kami-
ón preč. Piatok je „najideálnejší
deň“ na uzatvorenie diaľnice D 1 v
smere na Trnavu, ale nedalo sa
nič iné robiť. Ako sme zistili, kami-
ón viezol cca 20 ton drevotriesko-
vých dosiek z IKEA Industry v Ma-
lackách, neostávalo iné, len ná-
klad žeriavom preložiť a potom
kamión postaviť na vlastné. Tisíc-
ky vodičov, ktorí autami upchali

všetky cesty v okolí, budú na to
piatkové popoludnie 24. marca
dlho spomínať. Strávili v kolónach
dlhé hodiny, diaľnicu v plnom pro-
file spojazdnili až vo večerných
hodinách. 

Naostatok už len zoznam tých,
čo sa v piatok 24. 3. 2017 o 07.30
h bez váhania rozhodli vystúpiť z
bezpečia mikrobusu a pomôcť: 

kpt.Mgr. Milan Kružliak, 
ZO KR PZ BA
mjr.Mgr. Michal Peniak, 
ZO Pezinok
npráp. Imrich Horsica, ZO BA II
mjr.Mgr. Pavol Vince, ZO BA IV 
npor.Mgr. Tomáš Barantal, 
CP BA
npor.Mgr. Erika Sečanyová, 
ZO SOŠ PZ PK
npor.Bc. Peter Jakubík, 
ZO BA V
Róbert Oračko, 
vodič Centra podpory BA
PS: S odstupom týždňa od ne-

hody sme telefonovali do doprav-
nej firmy a zaujímali sme sa o
zdravotný stav vodiča. Onedlho
nám vodič F. P. sám zatelefonoval
- tesne po svojom prepustení z

nemocnice. Je doudieraný, má
zlomených päť rebier, lekári riešili
aj menšie krvácanie do pľúc. Ale
je rád, že prežil a nestalo sa hor-
šie. Veľmi ďakoval všetkým z
OZP v SR, ktorí mu pomohli, hoci
si na nehodu i chvíle po nej dosiaľ
pamätá len hmlisto. 

Peter Ondera
Snímky autor a Milan Kružliak

To piatkové ráno 24. marca 2017 sa zdalo byť všetko fajn.
Mikrobus na nádvorí „U dvoch levov“ nás čakal aj s vodi-
čom centra podpory, ani členovia rady nemeškali, a tak
pred nami stála jednoduchá úloha „dať sa presunúť“ do
Pstruše pri Zvolene na zasadanie rady predsedov. 

S príslušníkmi HaZZ prišiel aj zdravotník, odborárom sa uľavilo

Cesta mikrobusom začínala fajn, čítaním POLÍCIE...

Prítomnosť dopravákov znížila riziká na jedinom voľnom pruhu
diaľnice

Odborári šíriacu sa mláku oleja zastavili, požiarnici zlikvidovali

Bratislavskí predsedovia základných organizácií boli na mieste
nehody prví, ratovali vodiča



Na základe toho bol 25. 01.
1991 Zákonným opatrením Pred-
sedníctva SNR č. 57/1991 Zb. z.
zriadený Policajný zbor Sloven-
skej republiky. Zákonné opatrenie
nadobudlo účinnosť dňa 12. 02.
1991, kedy bolo schválené plé-
nom SNR. Dňa 29. 04. 1991 bol
prijatý zákon SNR č. 204/1991
Zb. o služobnom pomere prísluš-
níkov PZ SR, účinný od 20. 06.
1991. Nariadením MV SR č.
4/1991, dňom 1. februára 1991
bola zriadená SOŠ PZ v Pezinku,
nariadením MV SR č. 5/1992
dňom 1. januára 1992 boli zriade-
né SOŠ PZ v Bratislave a v Koši-
ciach.

Súčasťou novovznikajúcej vý-
chovno-vzdelávacej sústavy v
rám ci rezortu MV SR sa nástu-
pom prvých študentov ku dňu 01.
03. 1992 stáva aj SOŠ PZ Košice.
Dokiaľ obdobné školy v Bratislave
a v Pezinku vznikli transformáciou
z predchádzajúcich bezpečnost-
no-vzdelávacích zariadení z bý-
valého režimu, v Košiciach vy-
vstala potreba zabezpečenia uby-
tovacích priestorov, vybudovania
personálneho obsadenia, ako aj
zabezpečenia funkčnosti chodu
školy. Prvým sídlom školy sa stali

priestory OU J. A. Gagarina VSŽ,
a. s., Košice – Šaca, ktoré boli do-
časným riešením. 

Riadiaci proces personálneho,

organizačného a funkčného bu-
dovania školy započal autor tohto
článku dňa 15. januára 1992, ke-
dy bol ustanovený do funkcie zá-
stupcu riaditeľa. Autor zabezpe-
čoval procesy jej budovania do
31. marca 1992 v plnom rozsahu
práv a povinností riaditeľa školy.
Bola vypracovaná úplná doku-
mentácia zabezpečenia fungova-
nia školy. Pre kabinety zamest-
nancov bol zhotovovaný nábytok
„na mieru“ v Ústave na výkon
trestu pre mladistvých v Martine.
Potrebné úpravy budúcej teloc-

vične a posilňovne vykonalo
Stred né odborné učilište služieb
Bardejov. Zhotovený nábytok a
úp ravy boli cenovo veľmi výhod-
né.

Slávnostné zahájenie štúdia
sa uskutočnilo 4. marca 1992 za
prítomnosti delegácií MV SR
a Prezídia PZ na čele s plk. JUDr.
Jánom Michalkom, námestníkom
ministra, Mestského veliteľa PZ
v Košiciach plk. JUDr. Antona Gá-
bora a dekana Právnickej fakulty
UPJŠ Prof. JUDr. Igora Palúša,
CSc..

Do prvého ročníka štúdia na-
stúpilo 208 študentov z toho 61
žien. V tom istom roku nastúpil
ďalší ročník v počte 48 študentov.

Nová etapa
Redislokácia objektu sa riešila

od roku 1996 za podpory Ing. Ru-
dolfa Schustera, vtedajšieho pri-
mátora mesta, prezidenta SR,
prednostu Krajského úradu Ing.
Štefana Vranovského, vedúceho
odboru školstva Krajského úradu
Ing. Petra Osifa. Tento proces bol
úplne zavŕšený v roku 2001, kedy
došlo k jej redislokácii na Južnú

triedu č. 50, do uvoľneného objek-
tu po OU Stavebnom (predtým In-
žinierskych stavieb, a. s.).

V záujme zefektívnenia teore-
ticko-praktickej pripravenosti štu-
dentov na výkon policajnej čin-
nosti boli zavedené obsahové
zmeny vo výchovno-vzdeláva-
com procese v rokoch 1996-
1997, kedy sa zaviedla integrova-
ná tematická výučba (ITV). 

Tento proces započal už na po-
rade pedagógov stredných škôl
v apríli 1996. Záver porady – pra-
covať na zavedení a rozpracova-
ní integrovaných tematických za-
mestnaní (ITV). Tunajšia škola
tento zámer podporila a začala
tvorivo rozpracovávať. Na ďalších
spoločných poradách škôl prebie-
hali vzájomné informácie a výme-
ny skúseností. 

Integrácia – chápaná ako
zvlášt na fúzia predmetov a teore-
ticko-praktického osvojovania ve-
domostí a praktických zručností,
návykov a postupov potrebných
na výkon policajnej činnosti. Inte-
grovaná výučba bola zavádzaná
aj na základe konzultácií s odbor-
níkmi z Holandska, Nórska, Fran-
cúzska a Veľkej Británie. Na za-
vádzaní ITV spojenej s organizač-
nými zmenami v štruktúre školy
sa aktívne podieľali Ing. Ladislav
Gergeľ, Ing. Eva Kitová, JUDr. La-
dislav Zlacký, Mgr. Ján Serbák,
JUDr. Zdenko Sepeši a Mgr. Ľu-
bomír Hankoščák. 

Spolupráca s verejnosťou
Významná bola spolupráca

s verejnosťou, napr. organizova-
ním Dňa polície pre širokú verej-
nosť a najmä deti, pod názvom

„Polícia deťom – policajt je Tvoj
ochranca“ informovaním o čin-
nosti školy v Slovenskom rozhla-
se, v televízii a publikovaním člán-
kov v tlači. V rámci externej spolu-
práce sa realizovali rôzne odbor-
né prednášky a besedy so Štát-
nou vedeckou knižnicou a jej vte-
dajším riaditeľom PhDr. Jozefom
Mižákom. K týmto tzv. korelatív-
nym metódam na posilnenie
všeobecných znalostí a rozhľadu
treba zarátať návštevy divadel-
ných predstavení v divadle RO-
MATHAN. Spolupráca aj v iných
oblastiach zo strany riaditeľa di-
vadla p. Adama bola príkladná.

Potreby praxe 
Škola od jej zriadenia pružne

reagovala na potreby policajnej
praxe. Od zabezpečovania kur-
zov pri zavádzaní výpočtovej
techniky do praktickej činnosti po-
lície v 90-tych rokoch tento proces
prebieha nepretržite aj v súčasnej
dobe realizovaním 31 špecializo-
vaných kurzov. Prvé výjazdové
praktické cvičenie bolo organizo-
vané Mgr. Annou Pastirikovou, za
účasti OO PZ Michaľany. Prvé
komplexné praktické cvičenie bo-
lo organizované v objekte Herin-
geš. Na praktických cvičeniach
participovali vedúci pracovníci
z praxe napr.: mjr. Michal Mateč-
ka, riaditeľ OO PZ Košice – Sever,
plk. JUDr. Štefan Hroš, riaditeľ
OR PZ Liptovský Mikuláš. 

Na základe medzirezortných
dohôd s ministerstvami dopravy
a spravodlivosti škola poskytova-
la stredné odborné vzdelanie prí-
slušníkom Železničnej polície a
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Škola: životaschopný, fungujúci systém s dobre položenými základmi
Stredná odborná škola PZ v Košiciach si dňom  1. marca 2017 pripomína 25. výročie od štartu

Zmenou ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o Českosloven-
skej federácii ústavným zákonom č. 556/1990 Zb. v oblasti
vnútorného poriadku a bezpečnosti ČSFR nastala zásadná
zmena zriaďovania a upravovania postavenia, oprávnení
a ostatných pomerov ozbrojených bezpečnostných zborov
Českej a Slovenskej federatívnej republiky tak, že: „...tým
nie je dotknuté právo Českej a Slovenskej republiky zria-
ďovať vlastné ozbrojené bezpečnostné zbory a upravovať
ich postavenie, oprávnenia a ostatné pomery.“

(Pokračovanie na strane 8)
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Čiastka 20
20. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa vyhlasuje
policajná akcia „Beta – cestná pre-
prava“

Čiastka 21
21. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení pracovnej
skupiny na prípravu nariadenia Mi-
nisterstva vnútra Slovenskej repu-
bliky o operatívno-pátracej činnosti

Čiastka 22
22. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní previerok
inštruktorov a učiteľov v Policaj-
nom zbore z odbornej spôsobilosti
organizačne zabezpečovať a vyko-
návať služobnú prípravu

Čiastka 23
23. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení spoločného
tímu zahraničnej jednotky Policaj-
ného zboru vyslaného na územie
Srbskej republiky  

Čiastka 24
24. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní previerky
ostreľovača Policajného zboru zo
špeciálnej odbornej spôsobilosti
ostreľovača Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky a útvarov Poli-
cajného zboru  

Čiastka 25
25. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného
zboru národnej kriminálnej agentú-
ry Prezídia Policajného zboru a od-

delenia jazdnej polície Bratislava
odboru kynológie a hipológie Pre-
zídia Policajného zboru vyzbroje-
ných služobným revolverom  

Čiastka 26
26. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení špecializo-
vaného tímu 

Čiastka 27
27. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa dopĺňa roz-
kaz prezidenta Policajného zboru
č. 101/2016 o zriadení pracovnej
skupiny na prípravu a realizáciu
projektu „Špeciálne výsluchové
miestnosti pre obete trestných či-
nov“

Čiastka 28
28. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o vykonaní streleckej
prípravy príslušníkov Policajného
zboru útvarov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky zaradených
do I. výcvikovej skupiny

Čiastka 29
29. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jed-
notky Policajného zboru vyslaného
na územie Gréckej republiky a Tu-
reckej republiky  

Čiastka 30
30. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jed-
notky Policajného zboru vyslaného
na územie Gréckej republiky a Tu-
reckej republiky  

Čiastka 31
31. Nariadenie Prezídia Policaj-

ného zboru o zrušení niektorých in-

terných predpisov v pôsobnosti
prezidenta Policajného zboru

Čiastka 32
32. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jed-
notky Policajného zboru vyslaného
na územie Gréckej republiky a Tu-
reckej republiky  

Čiastka 33
33. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jed-
notky Policajného zboru vyslaného
na územie Talianskej  republiky  

Čiastka 34
34. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jed-
notky Policajného zboru vyslaného
na územie Macedónskej  republiky 

Čiastka 35
35. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o opatreniach v II.
štvrťroku 2017 v cestnej premávke

Čiastka 36
36. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení rozkaz
prezidenta Policajného zboru č.
34/2017 o zriadení spoločného
pracovného tímu zahraničnej jed-
notky Policajného zboru vyslaného
na územie Macedónskej  republiky

Čiastka 37
37. Nariadenie Prezídia Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení a do-
pĺňa nariadenie prezidenta Policaj-
ného zboru č. 22/2013 o činnosti
základných útvarov služby poriad-
kovej polície Policajného zboru v
znení neskorších predpisov  

Posledná rozlúčka
V hlbokom zármutku sme sa 23. marca 2017 rozlúčili s našim

kolegom, priateľom
Mgr. Petrom Polákom, 
referentom špecialistom na 2. operatívnom odde-
lení OKP KR PZ v Bratislave, ktorý nás náhle
opustil vo veku 35 rokov. Odišiel s ním kúsok z nás.
Peťo, pozdrav do neba Ti posielajú kolegovia 

z 2. OO PKP KR PZ v Bratislave, celého OKP KR PZ
v Bratislave i členovia OZP v SR. Česť Tvojej pamiatke. Navždy
zostaneš v našich srdciach. 

Odpočívaj v pokoji!

Dve percentá z daní... 
rozhodnite sami, komu pomôžu!

Znova je tu čas, keď sa môžete sami rozhodnúť, komu pomôžete
svojimi dvoma percentami z daní. Štát umožnil každému daňovní-
kovi slobodnú voľbu, kam tieto dve percentá „nasmeruje“. Uvedo-
mujem si, že veľkej skupine čitateľov novín POLÍCIA neoznamujem
žiadnu novú informáciu. Mnohí už niekoľko rokov využívajú uvede-
nú skutočnosť na poukázanie časti svojich daní z príjmu pre združe-
nia, a tie zasa peniaze rozdeľujú pre spoluobčanov, odkázaných na
solidárnu pomoc nás ostatných. 

Odborový zväz polície v Slovenskej republike je už niekoľko ro-
kov jednou z legitímnych inštitúcií, ktoré chcú pomáhať aj v tejto čin-
nosti. Snažíme sa presvedčiť najmä tých zamestnancov MV SR,
ktorí ešte stále prenechávajú celý objem dane štátnym úradníkom z
ministerstva financií. Skúsme ich v roku 2017 poukázať na pomoc
ľuďom „z našej branže“, alebo pozostalým po našich kolegoch. Ver-
te, je medzi nami dosť tých, čo potrebujú pomoc v ťažkej situácii.
OZP o nich vie, a chce pomôcť. Očakávame, že predsedovia KR
OZP, predsedovia ZO OZP a členovia výborov ZO OZP sa pripoja k
nášmu úsiliu. Vítaná je účasť každého, kto chce vykonať dobrý sku-
tok. Pomoc aktívnych „radových“ odborárov ako aj aktívnych „neod-
borárov“ na všetkých pracoviskách určite prispeje k dobrému vý-
sledku. Nikomu to neprajem, ale ktovie, možno raz budete potrebo-
vať pomoc vy sami. Preto pomôžte teraz, pošlite dve percentá v pro-
spech OZP v SR. Celú vyzbieranú čiastku peňazí OZP v SR každo-
ročne rozdelí v priemere medzi šiestich žiadateľov, ktorí sú z celého
Slovenska. Počet žiadateľov však z roka na rok narastá a nám sa
nedarí vybrať dostatok peňazí, aby sme aspoň čiastočne uspokojili
všetkých. Vyzbierané peniaze rozdeľujeme takmer výhradne pre
naše kolegyne a kolegov, ktorých osobne postihla ťažká choroba,
alebo majú ťažko zdravotne postihnuté dieťa. Neverili by ste, aké sú
s tým súvisiace vysoké náklady na liečenie. Nechcem však útočiť na
city. Chcem apelovať na chladnú úvahu tých, čo nevyužívajú mož-
nosť pomôcť prostredníctvom peňazí, ktoré im určite chýbať nebu-
dú, keďže by ich nedostali. Ako teda ísť na vec? Tu je návod. 

Každý, kto chce poukázať svoje 2% dane z príjmov, musí požia-
dať svojho zamestnávateľa o vystavenia tlačiva „ Potvrdenie o za-
platení dane“ /Tento krok už máte zrejme za sebou – zvykne sa to
robiť do 31. januára aktuálneho roka, teraz 2017/

Následne v marci je potrebné na „mzdových účtarňach“ /PMO -
personálne a mzdové oddelenia – na centrách a jednotkách podpo-
ry/ vyzdvihnúť tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“ ako aj tlačivo
„Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z prí-
jmov fyzickej osoby....“, /nájdete ho aj na webovej stránke OZP už
predvyplnené/. Vyhlásenie treba vyplniť podľa predtlače, podpísať
a spoločne s Potvrdením o zaplatení dane, zaslať poštou, alebo
osobne zaniesť na miestne príslušný daňový úrad do 30. 04. 2017,
prípadne tieto tlačivá odovzdať predsedovi ZO OZP na príslušnom
pracovisku, alebo niektorému z členov výboru ZO OZP, ktorí túto
činnosť urobia. 

Je to zložité, alebo ťažké? Určite nie! Prekonajte, prosím, svoju
pohodlnosť a venujte chvíľu svojho času pre vlastný dobrý pocit. Je
to veľmi dobrá príležitosť pomôcť inému v núdzi.

Pavol Michalík, podpredseda OZP v SR

príslušníkom Zboru väzenskej a
justičnej stráže v rokoch 1995 –
2003. Boli školení aj mestskí poli-
cajti.

V súčasnosti absolventom
SOŠ PZ Košice škola poskytuje
pomaturitné kvalifikačné vzdela-
nie v odbore bezpečnostná služ-
ba so zameraním na základnú po-
licajnú prípravu. Absolventi získa-
vajú úplné stredné odborné vzde-
lanie a zároveň policajné vzdela-
nie pre vykonávanie štátnej služ-
by vo funkcii s práporčíckou hod-
nosťou. 

Škola tiež poskytuje špeciali-
zovanú policajnú prípravu pre
službu v dôstojníckych hodnos-
tiach v odbore hraničnej a cudzi-
neckej polície.

Policajti stáleho stavu a štu-
denti pozitívne ovplyvňujú aj bez-
pečnostnú situáciu v meste
a operatívne reagujú v rámci celej
spádovej oblasti, napr. pri športo-
vých podujatiach okresného i ce-
loslovenského charakteru, pri
pre ventívno-bezpečnostných
opat re niach, pri voľbách, atď.

Rozvíjajú sa vzťahy spoluprá-
ce a výmeny skúseností s obdob-
nými školami Českej republiky,

Francúzska, Poľska, Maďarska
a Uk rajiny. 

Hrdá bilancia
Pri tomto výročí môže teda

škola hrdo bilancovať. Zároveň sa
treba úprimne poďakovať všet-
kým čestným zamestnancom
ško ly, ktorí sa zaslúžili o jej dislo-
káciu, vybudovanie v našom mes-
te a jej sústavný rozvoj a zdoko-
naľovanie teoreticko-praktickej
pri pravenosti študentov na výkon
policajných činností. Čo určite
škole neprospelo, to bolo časté
striedanie ľudí na čele školy. Za
dané obdobie sa vystriedalo
osem riaditeľov a päť zástupcov
riaditeľa.

Napriek tomu škola, ako fun-
gujúci systém s dobre položenými
základmi preukázala svoju života-
schopnosť. Je všeobecná zhoda
v tom, že v poslednom období má
vysokú úroveň v poskytovaní zá -
klad ného, špecializovaného a
zdo konaľovacieho štúdia. Je pri-
pravená zvládnuť nové organi-
začné formy štúdia.

Patrí sa zablahoželať škole
k 25. výročiu zahájenia činnosti a
poďakovať sa za odvedenú prá-
cu. Ďakujeme všetkým, čo tu boli
pred nami, ktorí žijú prítomnosťou
a vkladáme dôveru do rúk tým, čo

ešte len prídu. Spomeňme si aj na
kolegov, ktorí už nie sú medzi na-
mi: Alžbeta Cvajnigová, Viliam
Fabíny, Ladislav Zlacký a Peter
Purdeš. Česť ich pamiatke!

Vo vedení školy, či už ako riadi-
telia, resp. z titulu funkcie zástup-
cov pôsobili ako riaditelia v termí-
noch:

n od 15. januára 1992 do 31.
03. 1992 pplk. JUDr. Jozef Die-
neš, CSc., 

n 01. apríla 1992 do 30. júna
1995 mjr. JUDr. Ján Dreveňák, 

n 01. júla 1995 do 14. no-
vembra 1995 mjr. Peter Tuleja, 

n 15. novembra 1995 do 31.
decembra 1999 pplk. JUDr. Jozef
Dieneš, CSc., 

n 01. januára 2000 do 31.
októbra 2003 pplk. JUDr. Juraj Pi-
da, 

n 01. novembra 2003 do 31.
januára 2005 pplk. Mgr. Ľubomír
Hankoščák, 

n 01. februára 2005 do 15. no-
vembra 2010 pplk. JUDr. Jozef
Čech, 

n od 16. novembra 2010 dopo-
siaľ pplk. PaedDr. Lucia Vargová,
PhD.

pplk. v. v. JUDr. Jozef Dieneš, CSc., 
snímka archív autora

(Pokračovanie zo strany 7)
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