
Pracovné heslo odborných di-
skusií na medzinárodnej pôde bo-
lo: Policajti chránia občanov, ale
kto ochráni policajtov? O rozho-
vor na túto tému sme požiadali
predsedu OZP v SR Mariána
Magdoška.

lPán predseda, aká je situá-
cia na Slovensku? Veľa policaj-
tov tvrdí, že nie sú dostatočne
chránení – technicky, ale ani le-
gislatívne. Váš pohľad?

Policajt vykonáva štátnu služ-
bu, je v služobnom pomere so
štátom. Paragraf 48 zákona
o štátnej službe hovorí o základ-
ných právach a povinnostiach prí-
slušníka PZ. Povinností je veľa,

tých práv akosi pomenej, veľmi mi
tam chýba právo na ochranu poli-
cajta a jeho rodinných príslušní-
kov v súvislosti alebo pre výkon
štátnej služby. Policajt prisahá, že
bude chrániť životy, zdravie i ma-
jetok občanov, ale ani v základ-
nom policajnom zákone nie je de-
finované, kto bude chrániť policaj-
ta, jeho život, jeho zdravie, maje-
tok, kto ochráni jeho rodinných
príslušníkov. Podľa nás by to mal
byť štát, ktorý by mal chrániť svoj-
ho zamestnanca.  V skutočnosti
dnes chráni policajta, svojho čle-
na, len Odborový zväz polície
v SR formou poskytnutia právnej
ochrany, financovanej z člen-

ských príspevkov. Myslíme si, že
je povinnosťou štátu postaviť sa
za policajta napríklad v prípa-
doch, keď policajt vykoná služob-
ný zákrok či inú činnosť v súlade
so zákonom, ale trebárs ho na-
padne druhá strana žalobou, prí-
padne čelí vyhrážkam adresova-
ných jemu alebo jeho blízkym.
Ako je v takých prípadoch chráne-
ný policajt? Nijako. Môže vybrať
úspory a platiť si advokáta. V prí-
padoch, keď čelí solventnému
protivníkovi, ktorý si zaplatí tre-
bárs aj viacero právnikov, veľmi
mu to skomplikuje život. Myslím
si, že v tomto smere sme policaj-
tom veľa dlžní. Chceme po ňom,
aby vykonával službu neraz aj
nad rámec svojich povinností, ako
občan v civile, mimo služby, ale
ochranu mu poskytne leda ak so-
lidarita kolegov, nie štát, jeho za-
mestnávateľ. 

l Dlho neriešená oblasť?
Nemáme k tomu legislatívny

rámec ani interné predpisy. Ešte
v rokoch 2005 a 2006, za ministra
Vladimíra Palka, vznikol na tému
ochrany policajta prvý materiál

z našej dielne, dokonca nejaký
čas fungovala aj pracovná komi-
sia na prezídiu. My sme navrho-
vali o. i. výrazné zvýšenie trest-
ných sadzieb za útoky na verej-
ných činiteľov, navrhovali sme aj
postupy, ako chrániť policajta,
keď napríklad čelí on či jeho rodi-
na vážnym vyhrážkam, reč teda
bola o niečom podobnom, ako je
program na ochranu svedka –
vrátane zabezpečenia fyzickej
ochrany a ochrany obydlia. Bruta-
lita páchateľov v súčasnosti skôr
rastie, je to spôsobené aj tým, že
pri hrozbe veľmi vysokých trest-
ných sadzieb páchateľ už nemá
čo stratiť, ide do krajnosti. 

l Čo sa stalo s tým ná-
vrhom?

Materiál bol, pokiaľ si spomí-
nam, posúdený na ministerstve
a posunutý Akadémii PZ, stala sa
z toho vedecká úloha. Potom sa
mi to stratilo z očí, ale nedávno
som zistil, že s odstupom mno-
hých rokov na Akadémii PZ v mi-
nulom roku vznikla na túto tému
dokonca dizertačná práca, ktorá
zahŕňa aj práce, napísané v mnou

spomínanom období. Autormi sú
prof. Anton Tallo a JUDr. Alexand-
ra Zvalová. Dizertačná práca
s názvom Ochrana policajta ana-
lyzuje túto problematiku komplex-
ne, porovnáva dokonca situáciu
v tejto oblasti s praxou v krajinách
V4, obsahuje aj prieskum názorov
policajtov na tieto témy a množ-
stvo návrhov na realizáciu – vrá-
tane legislatívnych. 

l Akých napríklad?
Autori navrhovali znova inicio-

vať zmenu v legislatíve na navrá-
tenie stíhania „urážky“ príslušníka
Policajného zboru ako verejného
činiteľa do § 322 „Útok na orgán
štátnej moci“ a do § 324 „Útok na
verejného činiteľa“. Autori síce
zistili, že tzv. verbálny útok na ve-
rejného činiteľa nie je trestným či-
nom v nijakom štáte V4, ale, zno-
va odcitujem z práce: „Pri zisťova-
ní názoru respondentov na túto
oblasť až takmer dve tretiny dopy-
tovaných vyjadrilo nespokojnosť
s týmto stavom a myslí si, že
trestnoprávna ochrana policajta
nie je v SR dostatočne upravená.“

Pri príplatku za nočnú prácu sa
má rozložiť účinnosť novely Zá-
konníka práce. Taktiež sa bude

rozlišovať, či ide o všeobecnú ale-
bo rizikovú prácu. Vládni poslanci
Smeru-SD navrhujú zvýšiť prípla-

tok za nočnú prácu zo súčasnej
sadzby 20 % na 50 % sumy mini-
málnej mzdy v eurách za hodinu.
„Budú dve časové pásma. Prvé z
hľadiska účinnosti je 1. máj 2018
a druhé je od 1. mája 2019. Roz-
delili sme to do dvoch častí. Prvou
je všeobecná a druhou je riziková
práca,“ priblížil minister práce Ján

Richter. Od 1. mája tohto roka pri
všeobecnej práci pôjde príplatok
hore na 30 % a v ďalšom roku bu-
de zvýšenie predstavovať 40 %
pri všeobecnej práci. Podobný
postup bude aj pri rizikovej práci.
„Od 1. mája tohto roka bude 35 %,
a od 1. mája budúceho roka bude
zvyšok na 50 % u rizikovej práce,“
doplnil Richter.

Zamestnávatelia však budú
mať možnosť uplatniť si výnimky
v rámci tzv. derogačnej klauzuly,
ktorá je v Zákonníku práce v sú-
časnosti v niektorých oblastiach.
Pre zamestnávateľov to zname-
ná, že podmienky zvýšenia prí-
platku za nočnú prácu budú môcť
dohodnúť v rámci kolektívnej
zmluvy, príplatok však bude môcť
byť vo výške najmenej 25 % od 1.
mája tohto roka a od 1. mája bu-
dúceho roka bude musieť byť naj-
menej 35 %. Vo firmách, v ktorých
nie sú odbory, budú môcť zamest-
návatelia dohodnúť výnimky týka-
júce sa mzdového ohodnotenia
za nočnú prácu v rámci pracovnej
zmluvy so zamestnancom. Zave-
die sa aj príplatok za víkendovú
prácu. Poslanci pôvodne navrho-
vali, aby bol vo výške 100 % sumy

minimálnej mzdy v eurách za ho-
dinu. Po novom však od 1. mája
tohto roka bude príplatok za prá-
cu v sobotu 25 % a od budúceho
roka bude na úrovni 50 %.

Výhrady KOZ
„KOZ SR má výhrady ako

k rozdielnym príplatkom za nočnú
prácu, tak aj k uplatneniu tzv. de-
rogačnej klauzuly. Kolektívne
zmluvy totiž dojednávajú vždy
lepšie pracovné podmienky ako je
garantované legislatívou,” uviedla
Monika Uhlerová, viceprezident-
ka KOZ SR.

Príplatky za prácu v noci a
cez víkend, ktoré sľubuje vláda
zvýšiť od mája, by sa mali týkať
aj štátnych a verejných zamest-
nancov. KOZ SR na upozornila
na túto skutočnosť už pri pr-
vom predstavení novely Zákon-
níka práce v decembri minulé-
ho roka. Pozmeňujúci poslanec-
ký návrh o príplatkoch pre za-
mestnancov verejnej správy, ako
aj návrh novely Zákonníka práce)
tak už smeruje do parlamentu. 

/KOZ SR, 26. 1. 2018/
Snímka: hnonline.sk, KOZ 

NR SR schválila novelu po
uzávierke nášho vydania.
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Myšlienka mesiaca: „Všetko zlo v živote pochádza od duševnej prázdnoty a lenivosti. Toto všetko príde, keď si človek zvykne žiť na úkor iných.“          /Anton Pavlovič Čechov, 1860-1904, ruský lekár, spisovateľ a dramatik/

Nielen pekári... Podľa Eurostatu má SR najvyšší podiel zamestnancov pracujúcich v noci
Snímka web

(Pokračovanie na strane 2)

Zmeny neobídu ani zamestnancov v štátnej službe a vo verejnom záujme
Príplatky za nočnú a víkendovú prácu: pôvodný návrh poslancov SMER-u sa postupne mení...

Policajti chránia občanov, ale kto ochráni policajtov?
Na aktuálnu tému hovoríme s predsedom OZP v SR Mariánom Magdoškom

Účinnosť novely Zákonníka práce, ktorou sa majú zvýšiť
príplatky za prácu, sa rozloží. Znamená to, že prvé zvýše-
nie príplatkov za nočnú prácu zamestnanci pocítia od 1.
mája tohto roka, ďalšie zvýšenie príde od 1. mája 2019. 

Medzinárodná konfederácia policajných odborových or-
ganizácií EuroCOP sa v posledných rokoch už viackrát
zaoberala problematikou rastúceho násilia voči policaj-
tom v mnohých európskych krajinách. Téma bola aj pred-
metom medzinárodnej konferencie. Spúšťačom útokov
voči policajtom je pritom niekoľko: množia sa teroristické
akcie, výrazne však rastie aj agresivita imigrantov, vzni-
kajú dokonca oblasti v mestách, kde už policajti ani ne-
chodia: tzv. no-go zóny. 



Podľa takmer polovice respon-
dentov by sa dal tento stav zme-
niť, ak by bol verbálny útok posti-
hovaný ako trestný čin, v krajnom
prípade aspoň ako priestupok.
Hoci sami autori dizertačnej práce
neboli za sprísnenie trestu za
útok na verejného činiteľa, predsa
len sa prikláňali k sprísneniu legi-
slatívy, ktorá by riešila mnohé prí-
pady urážok, vyhrážok i priameho
oh ro zovania príslušníkov PZ pri
výkone služby formou novelizácie
trestného zákona i zákona o prie-
stupkoch. My sme diskusiu o och -
rane policajtov otvorili už na pôde
ministerstva, lebo ju považujeme
za veľmi aktuálnu, mnoho podne-
tov prináša trebárs pozícia poli-
cajtov pri zákrokoch v rómskych
osadách, vieme, že ministerstvo
už začalo tieto veci riešiť a hneď
je z toho krik. Držme sa reality:
policajt so základným policajným
vzdelaním sa pri služobnom zá-
kroku neraz musí rozhodovať, na-
príklad pri použití zbrane, doslova
v zlomku sekundy, a potom jeho
rozhodnutie mesiace posudzujú
celé tímy odborníkov na právo za
stolmi a pri kávičke. 

l Veľa ľudí má tendenciu
znižovať rizikovosť policajnej
práce...

Keď sa pripravoval zákon č.
73, teda v roku 1998, resp. pred-
tým, veľa sa diskutovalo o tom, že
profesia policajta je mimoriadne
náročná práve pre množstvo krí-
zových momentov, činnosť poli-
cajta pri služobnom zákroku bola
z hľadiska psychickej záťaže po-
rovnávaná s psychickou záťažou
pilota stíhačky, ktorý sa tiež musí

bleskovo a pritom správne roz-
hodnúť. Ak sa policajt rozhodne
nezasiahnuť, veď načo by risko-
val, povie si - ale trebárs unikajú-
ce, policajtom nezastavené vo-
zidlo vzápätí zabije zopár osôb,
zasa tí za stolmi s kávičkami budú
mesiace rozhodovať, či predsa
len radšej nemal strieľať? O toto
nám ide, aby policajt cítil za sebou
väčšiu oporu zamestnávateľa,
štátu. To nie je len o výške riziko-
vého príplatku, ale o inštitucionál-
nom zabezpečení lepšej ochrany
policajta v súvislosti s výkonom
služby, lebo je smutné, keď poli-
cajt, ktorý poctivo a v súlade so
zákonom vykonáva svoju službu,
ostane vzápätí sám, samučičký,
aby sa vyvinil na súde, on je ten,
ktorý sa musí sám brániť a nikto
sa ho nezastane, tobôž nie za-
mestnávateľ. Otvárame teda na
pôde prezídia i ministerstva tému,
ktorá je síce dosť široká, ale aktu-
álna. 

l To je práca pre celý tím od-
borníkov...

Naša republika je ešte dosť
mladá, ale dozrel čas, aby sme
tieto veci riešili. Treba sa zamys-
lieť nad mnohými problémami,

možno je čas prehodnotiť aj takti-
ku služobných zákrokov, spôsob
zastavovania vozidiel a celého ra-
du ďalších postupov pri služobnej
činnosti, ktoré prinášajú riziká pre
policajta. Nedávno som bol upo-
zornený, že na jednom obvodnom
oddelení PZ posielajú policajtku
samú do služby s vozidlom. To sú
situácie, ktoré označiť za rizikové
je málo. Rád by som počul šéfa
tejto policajtky, ako by mi vysvetlil
zmysel takejto služby. Skrátka,
chceme podnietiť nielen diskusiu,
ale dospieť aj ku konkrétnym rie-
šeniam, pretože je to povinnosťou
štátu voči policajtovi. Stále počú-
vame od verejnosti, že policajti ži-
jú z daní občanov, cicajú ich, ale
asi by stálo za to vyčísliť, koľko
hodnôt policajti v službe zachráni-
li, koľko životov, koľkým prípadom
ohrozenia zdravia zabránili, koľko
majetku uchránili – podobne, ako
to vyčíslujú hasiči. Policajti chrá-
nia hodnoty štátu a jeho občanov,
ale majú tiež právo na svoju
ochranu, v tom je štát dlžníkom.
Niekto si možno povie, že však
tých prípadov vážneho ohrozenia
životov a zdravia policajtov nie je
až tak veľa, že načo robíme pani-

ku. Nerobíme, len dávame do po-
zornosti, že každý jeden zachrá-
nený život je najvyššia, nenahra-
diteľná hodnota, štát nesmie ľuto-
vať prostriedky. To sa týka techni-
ky, potrebného počtu telových ka-
mier, kamier vo vozidlách, systé-
mov GPS či moderných, bezkon-
taktných donucovacích prostried-
kov, rovnako tak zmien legislatívy
a zmien v metodike profesionál-
nej prípravy policajtov. To všetko
musí slúžiť na zvýšenie ochrany
policajta. Uvediem príklad: mnohí
policajti nadávali na GPS, že ich
v úvodzovkách špicľuje. Ale stre-
tol som sa s prípadom, kde bol
policajt obvinený vodičom, že ho
na určitom mieste skasíroval za
vymyslený dopravný priestupok
bez papierov, do vlastného vrec-
ka. Vďaka záznamu GPS inšpek-
cia zistila, že policajt sa v čase,
uvádzanom v sťažnosti, nachá-
dzal o 50 kilometrov ďalej, vodič si
teda skutok vymyslel, chcel sa
pomstiť. Vnímajme preto aj tech-
niku ako príspevok k zvýšeniu
ochrany policajta. 

Zhováral sa Peter Ondera
Snímka autor

Bratislava 6. februára (Te raz.
sk) – Pripravovaný zákon o potlá-
čaní kriminality v rómskych osa-
dách nie je spontánnou reakciou
na aktuálnu situáciu, ale logickým
vyústením dlhoročných aktivít re-
zortu vnútra. „Nie je to len o repre-
sii. Ale je to aj o nej, bezpečnosť
občanov bude vždy na prvom
mieste. A nielen vo vnútorných
otázkach, ale aj otázkach migran-
tov. Aj tam sme kritizovaní, že
sme rasisti. Nie sme,“ povedal v
diskusii na TABLET.TV podpred-
seda vlády a minister vnútra Ro-
bert Kaliňák (Smer-SD).

Jedným z troch pilierov pripra-
vovaného zákona je prevencia a

podpora vytvárania komunitných
centier v rómskych osadách, ďal-
šie dva sú represívne, smerujú k
posilneniu právomocí policajtov a
vytvoreniu integrovaných policaj-
ných oddelení s vyšším počtom
policajtov podporených ešte ob-
čianskymi hliadkami. 

Podľa Kaliňáka by prijatie zá-
kona malo umožniť policajtom pri-
jímať adresné opatrenia určené
pre špecifickú lokalitu. Chce tým
reagovať na trend, podľa ktorého
kriminalita vo väčšine z 1600 róm-
skych osád klesá podobným tem-
pom ako v celoslovenskom prie-
mere, v dvoch stovkách špecific-
kých problémových lokalít však

nie.
V tejto súvislosti pripomenul,

že keď nastupoval na čelo rezor-
tu, bolo rómskych špecialistov iba
18. „Dnes ich je 284. Teda policaj-
tov v uniformách, ktorí pôsobia
priamo v osadách,“ upozornil mi-
nister. Títo ľudia podľa neho ne-
zasahujú len priamo pri inciden-
toch, ale môžu ochrániť napríklad
poštára alebo podporiť zásah ha-
sičov. Zákon podľa Kaliňáka
okrem toho počíta s tým, že róm-
skych špecialistov budú v teréne
podporovať aj komunitné ob-
čianske hliadky. 

Občianske hliadky
Na otázku, aký je rozdiel medzi

často kritizovanými hliadkami ko-
tlebovcov a týmto projektom, mi-
nister odpovedá, že zásadný.
„Príslušníkmi komunitných po-

riadkových jednotiek budú obyva-
telia komunity. Priamo tí, ktorých
sa to týka. Už sa to viackrát
osvedčilo. My sme ten projekt
spúšťali v roku 2013, je to tiež jed-
na z vecí, ktoré sme vykonali v mi-
nulej vláde,“ vysvetľuje Kaliňák.
Ministerstvo chce zabezpečiť
trvalú udržateľnosť týchto hliadok
a keďže eurofondy v najbližších
rokoch skončia, preberie ich fi-
nancovanie na seba.

Nové oprávnenia
Policajti by mali získať nové

oprávnenia. Ak napríklad pácha-
teľ nebude schopný a ochotný za-
platiť pokutu, budú mať právo od-
ňať mu vec. A budú môcť v špeci-
fických prípadoch zasiahnuť aj
bez toho, aby sa dalo jasne kon-
štatovať spáchanie priestupku
alebo trestného činu. „Je to často-
krát tzv. otravujúce správanie,“
odpovedá minister na otázku, o
aký druh incidentov by malo ísť.
„Napríklad Krompachy vybudova-
li priemyselný park, do ktorého
chcú dostať investorov. Ale cesta
vedie vedľa Hornádu a v lete si
tam z toho malí nespratníci urobia
pláž. „Preto je dôležité, aby aj v
takomto prípade policajt vedel dať

príkaz, aby sa niekto niekde ne-
zdržiaval. Alebo aby si potom poň
musel prísť na policajné oddele-
nie rodič, ktorý je zaň zodpoved-
ný, “ dodal Kaliňák.

Precizovať by sa mali aj viace-
ré zákonné definície. „Budeme sa
snažiť presne zadefinovať, čo je
obydlie, čo je z nášho pohľadu
predovšetkým klasická skolaudo-
vaná stavba, ktorá požíva adek-
vátnu ochranu. Naopak, ak sú
priestory využívané na rušenie
nočného pokoja, prípadne pále-
nie pneumatík alebo čohokoľvek
iného, alebo ak zaberú priestor
medzi osadou a dedinou, kde ma-
li deti z majoritnej časti obce pred-
tým ihrisko a teraz sa tam boja
chodiť, aby nedostali facku, toto
všetko musí polícia začať riešiť,“
povedal Kaliňák.

Možnosť odobrať páchateľovi
vec považuje Kaliňák za preven-
tívne a motivujúce opatrenie. „K
mnohým priestupkom dnes do-
chádza preto, že si páchatelia
myslia, že ich nie je ako potrestať.
Ale ak vie, že môže prísť o svoj
satelitný prijímač, na ktorom od
rána do večera pozerá televíziu,
má s tým problém,“ tvrdí. „To usta-
novenie platí aj na autá, keď mno-
hokrát nemajú ani vodičáky a jaz-
dia s tým kade – tade po poli, čas-
to spôsobia dopravné nehody.
Úpravy vychádzajú z toho, čo
nám policajti hovoria. Rok sme
strávili v diskusii s rómskymi špe-
cialistami, mali sme s nimi aj špe-
ciálne stretnutie v Banskej Bystri-
ci,“ uviedol minister. Policajt ne-
bude mať povinnosť riešiť pokutu
odobraním veci, ale pribudne mu
aj táto možnosť. „Ktorú z možnos-
tí si policajt zvolí, je na ňom. Ale
platia všeobecné pravidlá, že táto
možnosť tu je,“ zdôraznil Kaliňák.

/teraz.sk, krátené red./

Odborový zväz polície v Slo-
venskej republike sa oboznámil
s programom politickej strany
Sloboda a Solidarita „Slovensko
bezpečnejšie, spravodlivejšie“,
ktorý predstavil podpredseda
strany a poslanec NR SR Ľubo-
mír Galko.

V tzv. starých krajinách EÚ
a teda aj rozvinutých demokra-
ciách je dobrým zvykom, že kaž-
dá slušná a čestná politická stra-
na predtým, ako verejnosti pred-
staví svoj program, prediskutuje
ho a vypočuje si názor odboro-
vých, prípadne profesných zdru-
žení pôsobiacich v oblasti, pre
ktorú je tento program určený.
V časti „Lepšia polícia“ je to Poli-
cajný zbor. Vzhľadom k tomu, že
sme takú možnosť nedostali, po-
važujeme za potrebné verejne
sa k nemu vyjadriť:

Systém sociálneho zabezpe-
čenia policajtov bol výrazne re-
formovaný v roku 2013 s cieľom
jeho zachovania. Reforma bola
vysoko pozitívne hodnotená

všetkými odborníkmi na sociálne
zabezpečenie. Osobitný účet so-
ciálneho zabezpečenia policaj-
tov je finančne stabilizovaný,
mierne prebytkový a nepotrebuje
žiadne dotácie zo štátneho roz-
počtu.

Odborový zväz polície v SR
zásadne odmieta rušenie výslu-
hových dôchodkov a akékoľvek
iné neodborné zásahy do systé-
mu sociálneho zabezpečenia,
ktorý systematicky budujeme od
vzniku Slovenskej republiky a je
jedným z motivačných faktorov
pre prácu v Policajnom zbore.

Sľub 25-28% zvýšenia platov
na úkor výsluhových dôchodkov
je len prázdnym sľubom bez
reálnej výpovednej hodnoty, na-
vyše matematicky nepresný a fi-
nančne nerealizovateľný.

V bode 1.3.9. sa opäť iba sľu-
buje zvyšovanie platov na naj-
nižších platových triedach bez
reálnych podkladov a opäť mate-
maticky nesprávne. Každý, kto
aspoň trochu pozná tabuľku tarif-

ných platov policajtov, vie, že
tento sľub sa nedá zrealizovať
z uvedených finančných pro-
striedkov na odmeny a navyše
cca 15%-tné zvýšenie najnižších
platov by spôsobilo vyrovnanie
rozdielov medzi platovými trieda-
mi.

Odborový zväz polície v SR
z doterajších skúseností vie, že
takéto návrhy, aké boli zverejne-
né v bodoch 1.3.9. a 1.4.8. v pro-
grame politickej strany SAS „Slo-
vensko bezpečnejšie, spravodli-
vejšie“, by v prípade realizácie
mali za následok destabilizáciu
Policajného zboru, čo asi nie je
cieľom autora programu. Preto
apelujeme na všetky politické
strany, aby veľmi zvažovali, čo
a ako predstavia vo svojich pro-
gramoch pre Policajný zbor v ob-
lastiach sociálneho zabezpeče-
nia a odmeňovania policajtov.

Mgr. Marián Magdoško
p r e d s e d a

Odborového zväzu polície v SR
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(Pokračovanie zo strany 1)

M. Magdoško

Odborový zväz polície v SR reaguje na návrh programu SAS v oblasti polície

Minister R. Kaliňák o nových právomociach príslušníkov PZ

Policajti chránia občanov, ale kto ochráni policajtov?

R. Kaliňák



FEBRUÁR  2018 3

l Začnime vnútroodboro-
vou činnosťou. Výročnú člen -
skú schôdzu už máte dávno za
sebou...

Áno, pripravili sme ju už na 18.
novembra, aby sme mali čas ešte
na decembrové plánované aktivi-
ty.

l Stav organizácie a priebeh
výročnej schôdze?

Naša organizácia má 142 čle-
nov, z toho je 107 príslušníkov
PZ. Ak zvážime, že naše okresné
riaditeľstvo PZ má tabuľkovo 139
policajtov, je vidieť, že dosahuje-
me slušnú organizovanosť. Má-
me vcelku rovnomerné zastúpe-
nie mladších aj starších členov,
na schôdzi sa zúčastnilo 109 zo
142 členov. Na schôdzi sme priví-
tali predsedu OZP v SR Mariána
Magdoška, priblížil našim členom
aktuálnu pozíciu odborov a odpo-
vedal na množstvo otázok. Sa-
mozrejme, smerovali najmä k od-
meňovaniu, bolo dobré, že ľudia
dostali informácie z prvej ruky.

l O čom je členstvo vo vašej
organizácii? O robote, alebo
príde aj na oddych?

Prácu majú najmä členovia vý-
boru pri príprave rôznych poduja-
tí, ale pre členov pripravujeme

program tak, aby sa aj zabavili, aj
zrelaxovali, aj sa niečo dozvedeli.
Napríklad po výročnej členskej
schôdzi sme pripravili spoločens-
ké posedenie v hoteli Rubín, kam
prišli aj tí, ktorí sa nemohli zúčast-
niť výročnej schôdze, lebo do 18.
hodiny slúžili. A hneď v decembri
nás začiatkom adventu privítala
stovežatá Praha, kde sme strávili
pekné chvíle.

l Ktoré aktivity sa stretávajú
u členov s najväčším úspe-
chom? Niektorí predsedovia
s tým majú problém, každý člen
chce niečo iné, stáva sa aj, že
výbor pripraví akciu a zrazu
o ňu nie je záujem...

Rozhodujúce aktivity v danom
roku schvaľujeme na výročnej
členskej schôdzi, ktorá naozaj
máva reprezentatívnu účasť. Na-
vyše, náš výbor je zostavený tak,
aby v  ňom mala zástupcu každá
naša zložka. Takže nikto sa ne-
môže cítiť obídený. Dávame čle-
nom aj vecné dary, napríklad že-
nám k MDŽ, keď si samy rozhodli,
že chcú radšej príspevok ako
spoločné posedenie. Inak však
uprednostňujeme akcie, aby sa
ľudia mohli stretávať a utužovať
tak kolektív. Predsedom základ-
nej organizácie som siedmy rok,
podarilo sa mi oživiť tradíciu ple-
sov a každoročne sa teší veľké-
mu záujmu ľudí, aj v tomto roku
sme ho prvý februárový piatok
úspešne zvládli. Záujem je aj
o iné akcie. Ešte pred Vianocami
sme boli aj v poľskom Rzeszowe,
kam každý člen mohol zobrať jed-
ného rodinného príslušníka. Ro-
bíme akcie aj pre deti, mikulášske
večierky, v lete výlety na turistiku
do Vysokých Tatier a každoročne
navštívime aj niektorú metropolu. 

l Spolupráca so služobným
vedením okresu?

Riaditeľ OR PZ vo Svidníku

plk. JUDr. Jaroslav Suvák je náš
člen, ako predseda chodím na
každú operatívnu poradu vedenia
v utorok, prizýva ma k všetkému
dôležitému, o čom sa rozhoduje.
Takže spoluprácu hodnotím klad-
ne. Samozrejme, nemusím vždy
so všetkým súhlasiť, všetko je ve-
cou diskusie a vzájomnou schop-
nosťou hľadať a nájsť kompromis,
bez toho by spolupráca nefungo-
vala. 

l Aký by mal byť podľa vás
predseda základnej organizá-
cie? 

Dobrý predseda základnej or-
ganizácie musí slúžiť ľuďom, byť
doslova ich sluhom a ich poslom.
Keď to robíš poctivo, ľudia si to
všímajú, začínajú si vážiť tvoje
úsilie a začnú spolupracovať.
Najdôležitejšie je pozorne počú-
vať ľudí, komunikovať, mať stále
otvorené dvere pre všetkých
a keď v danej chvíli nemôžeš, ne-
treba zabudnúť a ozvať sa žiada-
teľovi hneď, ako to ide. Samozrej-
me, nedá sa ľuďom vyhovieť vo
všetkom, je potrebné vysvetliť, čo
je možné a čo sa už jednoducho
nedá, kde je hranica. Preto je dô-
ležité kvalitné, presné znenie ko-
lektívnej zmluvy. Každý predseda
základnej organizácie je tak či tak
medzi dvoma kameňmi, to je zná-
ma vec, niekedy je to aj o diplo-
macii.

l Päť rokov ste aj predse-
dom krajskej rady, získavate
tak širšie skúsenosti a poznat-
ky z celého kraja z odborovej
činnosti, ale máte takpovediac
aj širší služobný prehľad...
Špecifiká Prešovského kraja?

Je ich viac. Veľký počet malých
obcí, rozľahlý členitý terén, prí-
tomnosť hranice s Ukrajinou. Ne-
chcem tu robiť štatistiku, ale je
faktom menší podiel organizova-
ného zločinu, ten je „hustejší“ naj-
mä v okresoch Prešov a Poprad.
A medzi problémové priority by
som určite zaradil aj rómske osa-
dy, tých máme požehnane, je to aj
teraz veľmi diskutovaná téma.
Medzi takpovediac pokojnejšie

okresy možno zaradiť Svidník,
Starú Ľubovňu a Kežmarok,
v ďalších okresoch je už situácia
podobná iným okresom na Slo-
vensku. Samozrejme, nemáme
také problémy s obsadenosťou
policajných tabuliek ako Bratisla-
va, Nitra či Trnava, ale v okresoch
Poprad a Prešov je už nedostatok
ľudí cítiť. Prichádzajú sem slúžiť
ľudia z iných okresov, ale krátko
po nástupe sa pýtajú domov a je
problém. 

l Pristavme sa pri osadách.
Spomenuli ste, že sa o krimina-
lite Rómov aj u vás veľa disku-
tuje...

Pracoval som už pred rokom
1989, vtedy musel byť každý za-
mestnaný, vyhýbanie sa práci bol
trestný čin príživníctva. Ono to
nejako fungovalo, po roku 1989 je
diametrálne odlišná situácia, vy-
rastá nám už ďalšia generácia
obyvateľov osád bez pracovných
návykov a ľuďom naozaj ide na
nervy aj tzv. drobná kriminalita.
Veľa ľudí odtiaľto chodí pracovať
inde, aj do zahraničia, neraz
prázdne domy lákajú, ľuďom lezie
na nervy drancovanie záhrad, sa-
dov, krádeže domácich zvierat.
Netvrdím, že páchateľmi sú len
Rómovia, vôbec nie, ale tá kon-
centrácia drobnej kriminality
v okolí rómskych osád s vysokým
počtom obyvateľov je objektívny
fakt. Plne preto podporujem na-
vrhované opatrenia vedenia re-
zortu a polície v tomto smere, my-
slím si, že väčšinové obyvateľ-
stvo ich tiež plne podporí. V mé-
diách sa prepiera len údajné nási-
lie na Rómoch, menej sa hovorí
o tom, že občania tohto štátu sú si
rovní nielen v právach, ale aj v po-
vinnostiach voči štátu.

l Hlavné problémy polície
v Prešovskom kraji optikou
predsedu krajskej rady?

V súvislosti s viacerými organi-
začnými zmenami sa veľa policaj-
tov dostalo na iné pozície aj na
úrovni kraja, ale aj v okresoch je
veľa nových ľudí, poverených po-
licajtov i vyšetrovateľov, je dosť

cítiť ich neskúsenosť, chýba im
miestna znalosť, chce to nejaký
čas. Narastá aj ekonomická krimi-
nalita, máme málo odborníkov na
jej objasňovanie.

l Vybavenosť polície, pra-
covné prostredie?

Oblečenie je už podľa mňa na-
ozaj dobré, máme glocky, čaká sa
ešte na čezety. V útvaroch chýba-
jú skenery a multifunkčné zaria-
denia, požičiavame si ich medzi
oddeleniami, ale to je zrejme ce-
loslovenský jav. Automobilový
park sa zlepšil, ale vozidlá pri tom
počte najazdených kilometrov
rýchlo starnú, 300-tisíc km na ta-
chometri už zasa nie je zriedka-
vosť. Oceňujem program rekon-
štrukcie policajných objektov, je to
už aj u nás vidieť, dosť sa už uro-
bilo, najmä na obvodných oddele-
niach, ale aj budovy niektorých
okresných riaditeľstiev PZ. Nieke-
dy už len sama výmena okien
urobí z hľadiska tepelnej pohody
pre zamestnancov zázraky. 

l Spolupráca s vedením KR
PZ v Prešove?

Naozaj výborná, to musím
zdôrazniť. Chodím na operatívne
porady i na štáby kedykoľvek je to
možné, náš krajský riaditeľ plk.
Dušan Sabol sa zasa zúčastňuje
našich zasadaní krajskej rady.
Veľmi oceňujem spoluprácu s ve-
dením KR PZ pri úpravách osob-
ného príplatku vo vzťahu k osob-
nému hodnoteniu, vzájomnou do-
hodou sa nám pri policajtoch v
stupni A a B podarilo odstrániť
mnohé skrivodlivosti a spraviť
systém omnoho spravodlivejší.
To by bez dobrej spolupráce s ve-
dením KR PZ, ale aj s prešov-
ským Centrom podpory nebolo
možné, naozaj som hrdý na to, že
v našom kraji sa to od roku 2014
podstatne pohlo k lepšiemu a prí-
stup vedenia KR PZ vysoko oce-
ňujem v mene mnohých policaj-
tov, ktorým sme tak pomohli
k spravodlivejšiemu oceneniu vý-
sledkov ich práce.

Zhováral sa Peter Ondera
Snímka autor

,,Každý predseda základnej organizácie je tak či tak medzi dvoma kameňmi...“
V sérii našich rozhovorov s odborovými predákmi pokra-
čujeme vo Svidníku, kde je predsedom základnej organi-
zácie Andrej Ufnár. Je zároveň predsedom prešovskej
krajskej rady. 

Hovoríme s Andrejom Ufnárom, predsedom ZO OZP vo Svidníku a predsedom krajskej rady v Prešove

A. Ufnár

Znova je tu čas, keď sa môže-
te sami rozhodnúť, komu pomô-
žete svojimi dvoma percentami z
daní. Štát umožnil každému da-
ňovníkovi slobodnú voľbu, kam
tieto dve percentá „nasmeruje“.
Uvedomujem si, že veľkej skupi-
ne čitateľov novín POLÍCIA neoz-
namujem žiadnu novú informá-
ciu. Mnohí už niekoľko rokov vy-
užívajú uvedenú skutočnosť na
poukázanie časti svojich daní
z príjmu pre združenia, a tie zasa
peniaze rozdeľujú pre spoluob-
čanov, odkázaných na solidárnu
pomoc nás ostatných. 

Odborový zväz polície v Slo-
venskej republike je už niekoľko
rokov jednou z legitímnych inšti-
túcií, ktoré chcú pomáhať aj v tej-
to činnosti. Snažíme sa presved-
čiť najmä tých zamestnancov MV

SR, ktorí ešte stále prenechávajú
celý objem dane štátnym úradní-
kom z ministerstva financií. Skús-
me ich v roku 2018 poukázať na
pomoc ľuďom „z našej branže“,
alebo pozostalým po našich kole-
goch. Verte, je medzi nami dosť
tých, čo potrebujú pomoc v ťaž-
kej situácii. OZP o nich vie a chce
im pomôcť. 

Rozdeliť konkrétnym ľuďom
však môžeme len tie peniaze,
ktoré nám od vás prídu na účet.
A peniaze rozdeľujeme najpo-
trebnejším do posledného centu,
bez akýchkoľvek nákladov na ré-
žiu. Tak sme vlani vďaka vaše
ochote mohli pomôcť štyrom ro-
dinám, ktoré znášajú vysoké ná-
klady na liečbu a rehabilitáciu de-
tí či životných partnerov. 

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 skutok. Pomoc aktívnych
„radových“ odborárov ako aj ak-
tívnych „neodborárov“ na všet-
kých pracoviskách určite prispeje
k dobrému výsledku. Nikomu to
neprajem, ale ktovie, možno raz
budete potrebovať pomoc vy sa-
mi. Preto pomôžte teraz, pošlite
dve percentá v prospech OZP v
SR. Počet žiadateľov z roka na
rok narastá a nám sa nedarí vy-
brať dostatok peňazí, aby sme
mohli uspokojiť viacerých žiada-
teľov. Nechcem útočiť na city.
Chcem apelovať na chladnú úva-
hu tých, čo boli dosiaľ ľahostajní
k núdzi iných a nevyužili možnosť
adresne pomôcť kolegom a ich

rodinám prostredníctvom dvoch
percent z daní, z peňazí, ktoré im
určite chýbať nebudú, keďže by
ich nedostali. Ako teda ísť na
vec? Tu je návod. 

Každý, kto chce poukázať
svoje 2% dane z príjmov, musí
požiadať svojho zamestnávateľa
o vystavenia tlačiva „ Potvrdenie
o zaplatení dane“ /Tento krok už
máte zrejme za sebou – zvykne
sa to robiť do 31. januára aktuál-
neho roka, teraz 2018/

Následne v marci je potrebné
na „mzdových účtarňach“ /PMO -
personálne a mzdové oddelenia
– na centrách a jednotkách pod-
pory/ vyzdvihnúť tlačivo „Po-
tvrdenie o zaplatení dane“ ako aj
tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní
sumy do výšky 2% zaplatenej da-
ne z príjmov fyzickej osoby....“,

/nájdete ho aj na webovej stránke
OZP už predvyplnené/. Vyhláse-
nie treba vyplniť podľa predtlače,
podpísať a spoločne s Potvrde-
ním o zaplatení dane, zaslať po-
štou, alebo osobne zaniesť na
miestne príslušný daňový úrad
do 30. 04. 2018, prípadne tieto
tlačivá odovzdať predsedovi ZO
OZP na príslušnom pracovisku,
alebo niektorému z členov výbo-
ru ZO OZP, ktorí túto činnosť uro-
bia. 

Je to zložité, alebo ťažké? Ur-
čite nie! Prekonajte, prosím, svo-
ju pohodlnosť a venujte chvíľu
svojho času pre vlastný dobrý po-
cit. Je to veľmi dobrá príležitosť
pomôcť inému v núdzi.

Pavol Michalík, 
podpredseda OZP v SR

Dve percentá z daní... rozhodnite sami, komu pomôžu!
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Len pre členov OZP v SR a ich rodinných príslušníkov: výhodné poistné zmluvy a lukratívne
ponuky služieb mobilných operátorov! 

Viac o ponukách firmy Dalian na stránke www.ozpsr.sk, rubrika Partneri alebo Nové benefity
Všetko na www.dalian.sk l Kontakty: l policia@dalian.sk l S dôverou sa obráťte na naše kolegyne: l Bibiana Mat-

hiová – 0908 622 860, asistentka pre poistenie l Simona Kunayová – 0903 673 222, asistentka pre poistenie 
info@dalian.sk l Martina Dzuricová – 0908 082 820, martina@dalian.sk, asistentka pre sluzby O2 a Slovak Telekom 

l Eva Takácsová – 0911 634 737, eva@dalian.sk, asistentka pre úvery a leasing

Minister vnútra Robert Kaliňák
spolu s policajným prezidentom
Tiborom Gašparom nedávno
pred stavili opatrenia, ktoré rezort
plánuje realizovať v rámci boja
proti kriminalite obyvateľov róm-
skych osád. Mali by sa o. i. zvýšiť
kompetencie policajtov, aby mohli
zakročiť nielen pri páchaní trest-
nej činnosti alebo priestupku, ale
aj pri narúšaní verejného poriad-
ku. 

Iniciatíva ministra sa okamžite
stretla s prudkým odporom opozí-
cie a v mihu oka sa stala klasickou
politickou agendou. Samozrejme,
problematika Rómov je desaťro-
čia veľmi „vďačnou“ témou, od-
borná diskusia nikdy nie je na
škodu, podľa doterajších vyjadre-
ní predstaviteľov opozície však
o odbornú diskusiu veľmi nie je
záujem. Promptne zareagovalo aj
Európske centrum pre práva Ró-
mov /ERRC/, ktoré podalo na
Okresný súd Bratislava I žalobu
proti MV SR pre diskriminačný

charakter plánovaných opatrení.
Vo svojom vyhlásení pri tejto prí-
ležitosti ERRC o. i. konštatuje, že
„neexistuje žiadna korelácia“ me-
dzi vyšším počtom Rómov v da-
nom samosprávnom sídle a vyš-
šou kriminalitou. 

Informáciu o žalobe ERRC na
MV SR prebrala väčšina médií
a zaujala aj mňa, hoci spomenuté
európske centrum širokej verej-
nosti nie je veľmi známe. Ale je
užitočné o ňom niečo vedieť.
Vzniklo v roku 1996 so sídlom
v Budapešti a od začiatku nieslo
všetky poznávacie znaky aktivít
veľmi bohatého amerického filan-
tropa maďarského pôvodu a jemu
blízkych kruhov. Slováci sa o jeho
existencii dozvedeli vďaka brožú-
re, ktorú ERRC krátko po svojom
vzniku, v januári 1997 vydalo pod
názvom Čas skinheadov. Brožúra
nespomína a nemapuje povin-
nosti každého občana SR voči
štátu a spoluobčanom, zato je
plná citovaných výpovedí Rómov

o diskriminácii a násilí voči nim zo
strany skinheadov, najmä však zo
strany polície. Vyjadrenia Rómov
zozbierali aktivisti ERRC a ďal-
ších mimovládiek. Publikácia sa

pritom rodila dosť zaujímavým
spôsobom: pozbierané vyjadre-
nia Rómov na adresu skinheadov
a policajtov zo Slovenska aktivisti
poslali do Budapešti, kde kolektív
autorov zostavil publikáciu v an-
gličtine. Následne ju ďalší tím ľudí
preložil do slovenčiny a distribuo-
val zdarma a v neznámom nákla-
de po celom Slovensku... /Brožú-
ra je stále dostupná na webe v an-
glickej i v slovenskej verzii – pozn.
aut./

Pravda je, že niektorí policajti
sa aj v tých časoch dopustili ne-
prípustných excesov, sú mediálne
dobre známe. Brožúra je však

preplnená naozaj až neuveriteľ-
nými tvrdeniami Rómov, ako, na-
príklad, slovenskí policajti pri zá-
krokoch v osadách malé deti dví-
hali za vlasy a hádzali ich o zem...
„Môjho syna zbili, mňa zbili, a do-
konca aj osem detí môjho syna
zbili. Jednoročné dievčatko v na-
šej rodine bolo tak hrozne zbité,
že som mal pocit, že zomrie. Poli-
cajti ju bili po chodidlách, prikryli
jej tvár prikrývkou a snažili sa ju
zadusiť...“ tvrdil napríklad jeden
obyvateľ osady v Jarovniciach. 

Ďalšie vyjadrenie, prevzaté zo-
stavovateľmi publikácie údajne
od aktivistu „Nevipe Foundation“:
„Jednu staršiu ženu udreli policajti
päsťou do hrude, a údajne jej vy-
trhli a skonfiškovali zlatý zub
z úst“... /Tam zostavovatelia - aj
v anglickej verzii - aspoň pridali
slovíčko „údajne“... pozn. autora/

Podobnými „hodnovernými“
obvineniami sa brožúra z roku
1997 priam hemží. Od tých čias -
čisto subjektívne - nepovažujem

ERRC za inštitúciu, ktorá by sa
usilovala o objektívne spracova-
nie reality života obyvateľov róm-
skych osád a reálny život prísluš-
níkov OO PZ v ich blízkosti.

Dnes už má toto európske cen-
trum pobočky po celej Európe.
„ERRC vydalo 25 publikácií, ktoré
dokumentujú situáciu v dodržia-
vaní ľudských práv Rómov v Al-
bánsku, Rakúsku, Bosne a Her-
zegovine, v Bulharsku, v Českej
republike, na Slovensku, vo Fran-
cúzsku, Grécku, Maďarsku, Ta-
liansku, v Macedónii, Poľsku, Por -
tugalsku, Rumunsku, v Rusku
i v Ukrajine,“ uvádza sa na webo-
vej stránke ERRC. Ušľachtilé.
O zdrojoch financovania ani slo-
va. Chcem len veriť, že správy
z ďalších štátov nemajú takú pod-
pásovú úroveň, ako mala tá zo
Slovenska. Pri akejkoľvek zmien-
ke o ERRC mi však už kontrolka
bliká dlhodobo. 

Peter Ondera

Európske centrum pre práva Rómov: za koho kope?

Tak začal príbeh tej noci, ktorý
mal tragický koniec a bol frekven-
tovaný aj v médiách. Vodič seatu
sa rozhodol nerešpektovať poli-
cajnú signalizáciu, šliapol na plyn,
policajné auto za ním. Vodič seatu
riskoval, hnal sa vpred ako divý,
ohrozoval protiidúce vozidlá, bolo
otázkou času, kedy do niekoho
narazí. Policajtom sa nepodarilo
predbehnúť ho, vytláčal ich z ces-
ty. Vozidlá išli veľkou rýchlosťou,
došlo na varovné výstrely, neskôr
už veliteľ hliadky, sediaci vpredu
ako spolujazdec, mieril a vystrelil
zozadu v smere na pravé zadné
koleso. 

Nedlho na to seat po prechode
železničného priecestia v Psia-
roch havaroval. Po svojich z auta
vyliezol 16-ročný chlapec, 17-roč-
ná dievčina  a už spomínaný 19-
ročný vodič. Policajti z ich reakcií
zistili, že vo vozidle  je ešte niekto!
Zo zadného sedadla vytiahli bez-
vládne telo 17-ročného Tomáša.
Kým prišla záchranka, policajti
mu poskytovali prvú pomoc. Már-

ne, Tomáš bol mŕtvy. Pitva ukáza-
la, že ho zabila policajná guľka,
ktorá preletela zozadu cez kufor
auta a prestrelila mu pľúca.

Pocity...
Ťažko sa vžiť do pocitov matky,

ktorej ,,policajt zabil jediné dieťa“.
Mladí spolujazdci smútia za ka-
marátom a určite rozmýšľajú aj
nad tým, ako málo stačilo a nebol
by možno mŕtvy Tomáš, ale ona,
Berenika, alebo on, Roderik...
Mladý darebák Michal môže vo
väzbe rozmýšľať nad tým, koľko
nafasuje. Ktovie, či sa pri svojej
obmedzenosti dokáže zamyslieť
aj nad tým, že to bol on, kto sa
rozhodol nerešpektovať policajný
príkaz na zastavenie vozidla, ne-
reagoval ani na varovné výstrely a
nič nedbal ani na krik spolujazd-
cov, ktorí ho žiadali, aby ihneď za-
stavil, vraj im len povedal, aby sa
prikrčili... Uvedomil si tento ,,hrdi-
na“, že pri svojej šialenej a ne-
zmyselnej jazde mohol zabiť nie-
len seba a osádku svojho auta,

ale pri zrážke ešte aj ďalších ľudí
v inom vozidle?

Napokon, veľa námetov na
rozmýšľanie má aj veliteľ hliadky
z OR PZ v Žiari nad Hronom. Skú-
sený policajt, kopa odslúžených
rokov, rovnošata je pre neho viac
poslanie, ako zamestnanie. Člen
Odborového zväzu polície v SR.
Určite neprejde deň, aby nemusel
myslieť na tie chvíle z letnej noci v
Psiaroch, keď sa usiloval zastaviť
toho grázla, ktorý sa rozhodol, že
znova nebude rešpektovať zá-
kon. Môže zabiť seba i ďalších,
treba ho zastaviť, blázna, pomy-
sleli si zrejme policajti,  hoci veliteľ

zvažoval, či má stlačiť spúšť slu-
žobného glocku. 

Stlačil, mieril na zadné koleso.
Nemohol tušiť, že auto je plné
mladých ľudí, na oknách seatu

boli fólie... Stalo sa, už sa neod-
stane. Policajný prezident gen. Ti-
bor Gašpar sa aj pred médiami
ešte vlani v lete zastal svojho mu-
ža, skúseného policajta. Veliteľ
hliadky podľa jeho názoru postu-
poval v súlade so zákonom. 

Odborníci aj ,,análytici“
V tlači sa k tomuto

prípadu ihneď vyrojili
protichodné názory
rôznych odborníkov na
prácu polície, ale boli
publikované aj názory
rôznych ,,análytikov“,
ktorým je vždy a všetko
úplne jasné hneď na

začiatku, niektorým dokonca už
predtým. Postoj vlastných kole-
gov, členov základnej organizácie
OZP, bol jednoznačný, poskytnú
kolegovi právnu ochranu.

Očakávania
Inšpekcia MV policajtovi

vzniesla obvinenie, OZP v SR sa
svojho člena prostredníctvom ad-
vokáta zastane. O niektorých dô-
vodoch tohto rozhodnutia veľa
napovie náš rozhovor s predse-
dom OZP v SR M. Magdoškom,

zverejnený na inom mieste tohto
vydania. Nehodno predbiehať
udalosti, a už vôbec nie prípadné
súdne konanie, je však veľmi
pravdepodobné, že prípad nočnej
streľby pri Hronskom Beňadiku
otvorí viaceré vážne - aj legislatív-
ne - otázky spojené s vynútiteľ-
nosťou práva na jednej strane a s
použitím zbrane v takýchto prípa-
doch na strane druhej, ale i otá-
zok spojených s možnosťami a
kvalitou podmienok prípravy poli-
cajtov na streľbu  v sťažených
podmienkach /napr. po tme a za
jazdy/ v rámci MV SR.

Peter Ondera
Snimky TV Markíza, 

archív rodiny

Psiare: Odborový zväz polície v SR poskytne veliteľovi hliadky právnu ochranu

Obeťou policajnej guľky bol 17-ročný mladík
Hliadka PZ si krátko po polnoci zo 17. na 18. júna minulé-
ho roka v Novej Bani všimla vozidlo, ktoré dobre poznali.
Už viackrát mali do činenia s jeho vodičom. Hoci  Micha-
lovi je len 19 rokov, na konte už má niekoľko blokových
pokút za dopravné priestupky a vlastne za volantom ne-
mal čo hľadať, keďže mal už trikrát vyslovený zákaz ria-
denia. Jasné marenie výkonu... A ešte mal v zázname útok
na verejného činiteľa... Čudo, že ešte nesedí v base, pove-
dali si členovia hliadky a pustili sa za vozidlom zn. Seat
Leone. Tak teda bude...

Vodič Michal išiel do vázby

Tomášovi už nepomohli ani záchranári



O odstránenie tejto skrivodli-
vosti sa usilujeme už dlhší čas.
Podľa nás je prvý problém v sa-
mom určení výšky koeficientu. My
sme presvedčení, že by sa mal
vypočítať delením týždňového
času služby piatimi dňami, minis-
terstvo trvá na siedmich. Vymie-
ňali sme si názory aj s českými
kolegami i s inšpektorátom práce,
spor s ministerstvom sme však
nevyriešili. Azda sa podarí vniesť
do toho poriadok novelou zákona
č. 73, ale či novela bude, kedy bu-

de a aká bude, to v tejto chvíli
zrejme nikto nevie. Ale rokovaním
s vedením sekcie personálnych
a sociálnych činností minister-
stva, vyvolaným z našej strany,
sme napokon dospeli k riešeniu
aspoň v najčastejších prípadoch
problémov policajtov v nerovno-
mernosti s koeficientom.

Aké riešenie sa našlo?
Po rokovaniach sme dospeli

k prehodnoteniu metodiky prika-
zovania času služby v prípade ce-
lodenných neprítomností policaj-

tov služby, ktoré majú charakter
aktivít, na ktoré bol policajt vysla-
ný, či povolaný nadriadeným.
Účasť policajta bude po novom
zhodnotená v rozsahu reálneho
trvania danej aktivity až do osem
hodín denne, pričom však nesmie
byť prekročený zákonom ustano-
vený čas služby v týždni. Ide
o účasti na celodenných škole-
niach, darcovstve krvi, na odbo-
rárskych aktivitách ako aj činnosti
v komisiách sociálneho fondu. 

V ostatných prípadoch?
V ostatných prípadoch sa bu-

dú hodiny do fondu započítavať
ako doposiaľ, priemerným poč-
tom hodín pripadajúcim na kalen-
dárny deň (5,43 hod). Sú to nasle-
dovné neprítomnosti:

n dovolenka (§70 a nasl.),
prekážky v štátnej službe z dôvo-
du všeobecného záujmu (§ 80)
okrem darovania krvi, dôležité
osobné prekážky v štátnej službe
(§ 81), ospravedlnená neúčasť
policajta z dôvodu dočasnej ne-
schopnosti na výkon služby pre
chorobu alebo úraz, preventívnej
rehabilitácie a za čas prvých
dvoch týždňov kúpeľnej liečby (§
81 ods. 4), dôležité osobné pre-
kážky v štátnej službe v súvislosti
so štúdiom pri výkone štátnej
služby (§ 82) okrem dôvodu účas-
ti na vyučovaní ustanovených v §
82 ods. 1 písm. a), ktoré sa zhod-
nocujú ako priama účasť na akti-
vite v súvislosti s výkonom služby
a okrem služobného voľná v súvi-
slosti s činnosťou odborových or-
gánov (§ 226 ods. 3 a 4).
Kedy by mohlo k tejto vítanej

zmene prísť?
Metodické usmernenie bude

platné od 1. marca 2018 a v sú-
časnosti by už malo byť distribuo-
vané na všetky útvary. Usmerne-
nie je zverejnené aj na našej we-
bovej stránke.

-on-
Praktický príklad:
Policajt je povolaný na získa-

nie špeciálnej odbornej spôsobi-
losti do kvalifikačného špecializo-
vaného kurzu, ktorý sa vykonáva
formou viacerých týždenných tur-
nusov od pondelka do piatka. Za

týždenný turnus, na ktorom sa po-
licajt priamo od pondelka do piat-
ka zúčastňoval, sa mu započíta
38 hodín. V ďalšom stanovenom
týždennom turnuse sa policajt
v dňoch streda až piatok nemôže
zúčastniť  z dôvodu choroby. Pon-
delok a utorok sa mu započíta
v rozsahu účasti na vyučovaní
(5,43 hod. až 8 hodín). Streda,
štvrtok a piatok sa mu zhodnotia
ako celodenná neprítomnosť, t. j.
započíta sa mu 5,43  hod./deň. 

Na našej konferencii sme priví-
tali podpredsedu OZP v SR Vikto-
ra Kissa, nechýbal ani náš člen,
riaditeľ OR PZ v Považskej Bystri-
ci plk. Mgr. Slavomír Kučera. My-
slím si, že s prácou organizácie
môžeme vysloviť spokojnosť, je
stabilná, schopná akcie. Ja som
nastúpil do funkcie v roku 2016 po
Jožkovi Pazúrovi, ktorý tu ako
predseda odviedol za tie roky na-
ozaj veľký kus práce. Patrí mu za
to vďaka, mal som na čo nadvia-
zať. Aktuálne máme 147 členov,
akurát v podpornom fonde je len
112 členov, ale už sme si poveda-
li, že by sme toto číslo mali zvýšiť.
Nikomu neprajem, aby fond po-
treboval využiť on či jeho pozos-
talí, ale je to jeden z dôležitých
benefitov, ktoré OZP poskytuje,
predsa len ponúka určitú zábez-
peku pre rodinu.

l Ako sa vám vyvíja členská
základňa?

To je problém, ktorý vo výbore
často diskutujeme. Hoci máme
pomerne slušnú, približne dvoj -
tretinovú organizovanosť, chceli
by sme ju ešte zvýšiť, ale nie je to
jednoduché, zatiaľ nám to skôr
vychádza na vyrovnaný stav -
tých, čo odídu do civilu, nahradia
noví členovia. Samozrejme, sme
radi, keď sa aj naši dôchodcovia
rozhodnú ostať členmi OZP a mô-
žu tak ďalej užívať benefity, ktoré
ponúkame a odovzdávať nám
svoje skúsenosti. 

l Každá základná organizá-
cia má svoje špecifické pod-
mienky práce a inú skladbu ľu-
dí, iné možnosti, miestne do-
konca aj iné záujmy. Čím môže
byť členstvo v OZP atraktívne
pre mladých policajtov i ob-

čianskych zamestnancov? Ako
ich pritiahnuť?

Naša organizácia má dobrý,
plne funkčný päťčlenný výbor,

chcel by som členom výboru aj
touto cestou úprimne poďakovať
za odvedenú prácu. Usilujeme sa
pripravovať akcie, o ktorých vie-
me, že bude o ne záujem. Stretá-
vame sa s ľuďmi a snažíme sa ich
presvedčiť o význame, o zmysle
vstupu do odborov, ale nie je to

jednoduché. Prvá otázka skoro
každého je: čo mi odbory dajú?
Presviedčame a vysvetľujeme, že
benefity, ktoré máme ako zamest-
nanci MV SR, nie sú automatické,
ale že ich odbory musia každo-
ročne vyrokovať v sociálnom dia-
lógu s vedením rezortu a že čím
nás je viac, tým lepšie sa predá-
kom rokuje. Veľa - a nielen našich
- príslušníkov si myslí, že sa ne-
musia osobne angažovať, veď to
odbory vybavia aj pre nich. Práve
niektorí z nich sa pritom pýtajú –
napríklad - prečo máme gastro-
lístky len za 3,50 eura, po novom
to bude 3,70 eura, keď niektoré
firmy dávajú aj za štyri eurá....
Ťažko je niektorým vysvetľovať,
o aké množstvo finančných pro-
striedkov ide pre také množstvo
osôb pracujúcich v rezorte. Vy-
svetľujeme im preto aj atraktív-
nosť a dôležitosť iných benefitov,
no je to dosť náročné. 

l Čo zaberá na vašich čle-
nov? 

Organizujeme rôzne zájazdy,
o tie je záujem, ale je fakt, že väč-
šinou sa hlásia tí istí, preto uplat-
ňujeme určitý princíp solidárnosti,
aby sa dostalo na všetkých. Dva-

krát ročne poskytujeme aj príspe-
vok na rôzne podujatia, dávame
aj ženám k sviatku a deťom na Mi-
kuláša a chceme, aby každý nie-
čo dostal a aby ľudia cítili, že sme
spolu a že z členstva každý niečo
má. 

l Vzťah k služobnému vede-
niu?

Ako som už povedal, riaditeľ
OR PZ je náš člen, rešpektuje na-
še postavenie, podľa potreby rie-
šime všetko čo je potrebné a vie-
me nájsť spoločnú reč. Samozrej-
me, aj jeho možnosti sú obme-
dzené. 

l Aký by mal byť podľa vás
predseda základnej organizá-
cie?

Určite komunikatívny, lebo
schopnosť komunikovať je veľmi
dôležitá. Mal by vedieť počúvať
ľudí, dbať na dobrý presun infor-
mácií v oboch smeroch, plniť da-
né slovo a mal by mať snahu veci
riešiť a vyriešiť ich, i keď nie vždy
sa všetko podarí. Aj preto sa sna-
žím držať hesla „ Hľadaj spôsoby,
ako sa to dá urobiť, a nie dôvody,
pre ktoré to nejde.“

Zhováral sa Peter Ondera
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To je ale fór!
Otázka na poradňu

Mám na vás otázku. Týka sa alkoholu za volantom. Včera sme
mali novoročný večierok a ja som to nejako prehnala, vypila som vari
osem pív a niekoľko poldecákov domácej slivovice. Preto som sa
rozhodla nechať moje auto pri reštaurácii a išla som autobusom. Po
ceste som videla, že policajti zastavovali autá v mojom smere, ale
autobus nechali prejsť bez povšimnutia. Tak som sa šťastne dostala
domov. A teraz otázka: Autobus mi stojí za barákom. Viete mi pora-
diť, ako by som ho mohla nenápadne vrátiť?

Zn. Vodička v pomykove

s Miroslavom Bialoňom, predsedom základnej organizácie OZP v Považskej Bystrici
Výročné členské schôdze a konferencie základných orga-
nizácií OZP sú v plnom prúde,12-teho januára 2018 bilan-
covali aj odborári základnej organizácie z Považskej By-
strice. Oslovili sme jej predsedu Miroslava Bialoňa s otáz-
kou na aktuálne pocity predáka tejto takmer 150 – člennej
organizácie.

Už dlhší čas sa vedenie OZP v SR usiluje vyriešiť pro-
blém, ktorý dostal pracovný názov ,,nešťastný koefi-
cient”. Nešťastný v tom zmysle, že policajti, slúžiaci v ne-
rovnomernom režime, neraz doplácali na svoju účasť na
rôznych školeniach, ktoré organizoval zamestnávateľ,
pretože sa im do fondu času služby započítalo koeficien-
tom za deň neprítomnosti len 5,43 hodiny, hoci na školení
strávili denne osem i viac hodín. O tom, ako sa napokon
podarilo problém aspoň čiastočne vyriešiť, sme sa roz-
právali s podpredsedom OZP v SR Romanom Lacom.

V SOŠ PZ Bratislava tiekla krv...
Už tradične Stredná odborná škola PZ Bratislava organizuje hro-

madný odbor krvi v prospech Národnej trans-
fúznej stanice SR – Ružinov. V predposledný
januárový deň 57 policajtov, poslucháčov ško-
ly, darovalo túto jedinečnú tekutinu. K viacná-
sobným darcom, ktorí si nechajú pustiť žilou
pravidelne, pridali sa aj nováčikovia, prvodar-
covia. Dúfame, že aj naďalej budú pokračovať

v tejto zmysluplnej činnosti a svojim správnym rozhodnutím pomôžu
zachrániť život inému človeku.

Ďakujeme všetkým dobrovoľným darcom za ich šľachetný a ľud-
ský prístup.

mjr. Mgr. Miroslava Velčická, SOŠ PZ Bratislava

Zmena v započítavaní niektorých celodenných neprítomností policajtov v nerovnomernom režime do fondu času služby

Odbory dosiahli dohodu s ministerstvom

M. Bialoň
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Kto je Žid
Nariadenie, známe ako „židov-

ský kódex“, podpísal ako prvý
predseda vlády Vojtech Tuka, sú
v ňom zhrnuté všetky predchá-
dzajúce právne normy, zamerané
proti Židom. Kódex má 270 para-
grafov v troch častiach. V prvej
definuje, kto sa vlastne z rasové-
ho hľadiska považuje za Žida
a kto za židovského miešanca.
Ďalej už nasledujú desiatky záka-
zov a príkazov, čo všetko Žid ne-
smie alebo musí: nosiť židovské
označenie, nesmie uzatvoriť
manželstvo s Nežidovkou, ne-
smie mať pohlavný styk s Neži-
dovkou, je zbavený volebného
práva, nesmie byť ustanovený do
žiadnej verejnoprávnej funkcie,
nesmie vykonávať niektoré slo-
bodné povolania, napríklad ne-
smie mať lekársku, lekárnickú či
zverolekársku prax, advokátsku
kanceláriu, nesmie byť znalcom,
tlmočníkom či konkurzným správ-
com. Žid nesmie byť vôbec za-
mestnaný v štátnej službe a ak
v nej pracuje, musí byť okamžite
prepustený, výsluhový dôchodok
mu bude krátený o 30 percent. 

V nariadení nechýba pouče-
nie, že za priestupok bude potres-
taný nielen Žid, ktorý toto nariade-
nie poruší, ale aj ten, kto mu to
umožnil. Porušenie sa trestá vy-
sokým finančným trestom, v prí-
pade nevymožiteľnosti odňatím
slobody na 10 až 63 dní, pričom
väčšina paragrafov má dôležitú
poznámku: „Podmienečný odklad
výkonu trestu je vylúčený...“

Druhý diel tohto nariadenia je
ešte otrasnejší: obmedzuje všet-
ky základné občianske a ľudské
práva Židov. Obsahuje právo štát-
nych orgánov vykonávať osobné
a domové prehliadky u Židov ke-
dykoľvek aj bez súhlasu súdu, ob-
medzuje listové tajomstvo,

Ústred ný hospodársky úrad môže
nariadiť, kde Žid môže, alebo na-
opak nesmie bývať. Ministerstvo
vnútra môže Židom obmedziť ale-

bo im zakázať pobyt v určitých ob-
ciach alebo v určitých ich čas-
tiach. Židia majú zakázané spol-
čovať sa a zhromažďovať, nesmú
vydávať žiadnu tlačovinu, nábo-
ženské obrady smú vykonávať
len v objektoch, „z vonkajšieho
vzhľadu ktorých nie je zjavné, že
ide o budovy, určené na nábo-
ženské úkony.“ Vzdelávať sa mô-
žu len v základných školách, nie
je im umožnený prístup k vyšším
stupňom vzdelania. 

Židia týmto nariadením stratili
dôchodkové, sociálne a nemo-
censké zabezpečenie, nesmeli

dať žiadne podanie na súd ani sa
odvolať voči súdnemu rozhodnu-
tiu, nesmeli nakladať so svojím
majetkom, nemohli dostať povo-
lenie na nosenie zbrane, lov rýb,
nesmeli šoférovať auto, nesmeli
mať doma fotoaparát, ďalekoh-
ľad, rádio ani žiadne náboženské
predmety a symboly vrátane ob-
razov či náboženskej hudby, pas
mohli dostať len so súhlasom
Ústredne štátnej bezpečnosti.

Bez majetku
Väčšia časť citovaného naria-

denia je venovaná majetku Židov.
Veľmi v skratke – svojich obyvate-
ľov Židov štát obral o celý majetok
vrátane osobných predmetov
z drahých kovov. Nariadenie č.
199, publikované v čiastke 53 Slo-
venského zákonníka v ten istý
deň, teda 10. septembra 1941,
ktoré podpísal ako prvý katolícky
kňaz, prezident SR Jozef Tiso,
prikázalo jednorazovú zrážku zo
židovského majetku pre všetky fy-
zické osoby vo výške 20 percent a
40 percent z vkladov... Kto nemal
konexie a nezískal prezidentskú
výnimku, včas nekonvertoval na
katolícku či evanjelickú vieru ale-
bo včas nepodplatil príslušných

úradníkov, aby sa stal v zamest-
naní nepostrádateľným, ostal aj
s rodinou úplne nemajetný, bez
príjmu, bez zamestnania a bez
akýkoľvek práv. Tak sa stal príťa-
žou pre celý štát a klérofašistická
junta, tzv. vláda Slovenskej repu-
bliky na čele s duchovným pastie-
rom, prezidentom Jozefom Tisom
hľadala spôsob, ako sa Židov de-
finitívne zbaviť. Výsledok už po-
známe:  „V období od 25. marca
do 20. októbra 1942 bolo do na-
cistických vyhladzovacích tábo-
rov vyvezených takmer 58 000
slovenských Židov, z ktorých pre-
žilo len niekoľko sto osôb. Za kaž-

dého deportovaného navyše SR
zaplatila 500 ríšskych mariek
(RM). Druhá vlna transportov za-
čala až po okupácii Slovenska na-
cistickým Nemeckom. V jedenás-
tich transportoch od 30. septemb-
ra 1944 do marca 1945 vyviezli
nacisti okolo 13 500 Židov, približ-
ne 1 000 ich bolo zavraždených
priamo na území Slovenska. Naj-
mä vďaka obetavej pomoci civil-
ného obyvateľstva prežilo zimu
1944/45 okolo 10 000 sloven-
ských Židov,“ uvádza Kamenec.

Drvivá väčšina deportovaných
Židov zomrela v koncentračných
táboroch. Len v tábore v Osvien-
čime /Auschwitz/ a v Brezinke
/Birkenau/ prišlo o život okolo 1,3
milióna ľudí, z toho veľká väčšina
Židov. Keď jednotky Červenej ar-
mády prišli 27. januára 1945 do
Osvienčimu, jej príslušníci našli
v tábore už len okolo sedemtisíc
položivých väzňov a veľké hroma-
dy mŕtvol, ktoré už mordkoman-
dá, zložené z väzňov, nestihli spá-
liť. 

Deň oslobodenia koncen-
tračného tábora Osvienčim, 27.
január, vyhlásilo OSN za Medzi-
národný deň pamiatky obetí
holokaustu. 

Naše dielo...
Najstrašnejšie na tomto čier-

nom období slovenských dejín je
fakt, že až do potlačenia Sloven-
ského národného povstania, kedy
celú výkonnú moc de facto pre-
vzali jednotky wehrmachtu, SS
a SA /s výdatnou pomocou POHG
- Pohotovostných oddielov Hlin-
kovej gardy, pozn. aut./, celé tie
predchádzajúce roky existencie
tzv. prvej Slovenskej republiky to-
to bezprecedentné násilie na spo-
luobčanoch Židoch vykonávali

slovenskí občania, zamestnanci
ústrednej a miestnej štátnej sprá-
vy prostredníctvom vlastných silo-
vých zložiek: polície, žandárstva,
príslušníkov Ústredne štátnej
bez pečnosti a justície. 

Nemilé konštatovanie. Na tom-
to fakte nič nemení ani poznanie,
že aj mnohí slovenskí policajti sa
v tých časoch pokúšali rôznym
spôsobom mnohých Židov uchrá-
niť pred štátnym násilím a tragic-
kým osudom. Izraelský veľvysla-
nec na Slovensku Zvi A. Vapni ne-
dávno odovzdal významné oce-
nenie Spravodlivý medzi národmi
aj rodine bardejovského žandára
Adam Bombu, informoval denník
Pravda 31. 1. 2018. „Adam Bom-
ba mnohým Židom zachránil holý
život,“ podčiarkol Vapni. A. Bom-
ba premiestňoval tunajších Židov
z jedného úkrytu do druhého, pri-
čom niektorým poskytol strechu
nad hlavou priamo u seba. Ako
vášnivý poľovník poznal lesy, tak-
že vedel, ako ľuďom ohrozeným
na živote pomôcť v okolí. Jedné-
mu Židovi vybavil falošné doklady
a prepašoval ho do pivnice
v centre Bardejova, kde prežil až
do oslobode nia mesta. Milosrdný
policajt bol zároveň takpovediac
ako trezor: „Až do oslobodenia
ukrýval všetky cennosti, ktoré
vlastnili židovské rodiny.“ Ako
žan dár sa dostal k vlakom, ktoré
vypravovali do koncentrákov a aj
vtedy stál na strane dobra proti
zlu: „Pomohol zachrániť Židov
z transportov, keď im otvoril va-
gón a umožnil tak útek.“

Jedného zo Židov Bomba
uchránil pred holokaustom, keď
ho kontaktoval Jozef Kisel. Žan -
dár našiel bezpečné miesto v jed-
nej pivnici. „Kisel neprestajne dá-
val Židom na známosť, aké ne-
bezpečenstvo im hrozí,“ pozna-
menal Vapni o poštárovi Kiselovi,
ktorý mal prístup k listom urče-
ným úradom, a tak vedel, kto má
byť deportovaný do Osvienčimu.
„Varoval židovské rodiny, aby sa
včas ukryli alebo utiekli.“

x x x

Na doplnenie: V Poľsku fašisti
vyvraždili okolo troch miliónov Ži-
dov, teda asi 90 percent celej ži-
dovskej populácie v Poľsku.
Z Horthyho Maďarska bolo depor-
tovaných do koncentračných tá-
borov okolo pol milióna maďar-
ských Židov, tiež sa vrátilo len tor-
zo. 

Spracoval Peter Ondera

„Židovský kódex je najhanebnejšia právna norma, akú kedy schválil slovenský zákonodarný orgán...“

Izrael ocenil bardejovského žandára A. Bombu in memoriam
V 52. čiastke Slovenského zákonníka z 10. septembra
1941 je publikované Nariadenie vlády č. 198 z 9. septem -
bra 1941 o právnom postavení Židov. Slovenský historik
Ivan Kamenec označil toto vládne nariadenie za najhaneb-
nejšiu právnu normu, akú kedy prijal slovenský zákono-
darný orgán a vari najkrutejšiu v Európe. Slovenský štát
sa tak tiež vydal na cestu, ktorá skončila vyvraždením
šiestich miliónov európskych Židov v koncentračných tá-
boroch, z toho bolo asi 70-tisíc zo Slovenska.

Na fotkách Žofia Haňovová s certifikátom ocenenia Spravodlivý me-
dzi národmi (dcéra A. Bombu) a policajt Adam Bomba. 

Snímky archív Slovenského rozhlasu

... celé predchádzajúce
roky existencie tzv. prvej
Slovenskej republiky toto
bezprecedentné násilie na
spoluobčanoch Židoch vy-
konávali slovenskí občania,
zamestnanci ústrednej
a miestnej štátnej správy
prostredníctvom vlastných
silových zložiek: polície, ža-
ndárstva, príslušníkov Ús -
tre dne štátnej bezpečnosti
a justície. 

Upo zorne nie
Uzávierka nasledujúceho

čísla bude 8. marca 2018

Redakcia

Smútočné oznámenie
S hlbokou ľútosťou a bolesťou v srdci oznamujeme,
že nás dňa 14. decembra 2017 vo veku 38 rokov
náhle opustil náš kolega
Slavomír Porubský
Slúžil na Mobilnej jednotke Riaditeľstva hraničnej

a cudzineckej polície v Prešove, bol členom ZO OZP RHCP Pre-
šov.

Zostala po ňom manželka Eva a dve deti, 12-ročný syn Sebas-
tián a 6-ročná Sofia, ktorí práve pred najkrajšími sviatkami v roku
takto nečakane prišli o manžela a ocka. 

Spomína ZO 10-32 RHCP Prešov a MJRHCP Prešov
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A. Všeobecné ustanovenia:

1. Organizátor: Únia telový-
chovných organizácií polície SR,
Odborový zväz polície v SR, ŠKP
pri APZ Bratislava a odbor výcviku
Prezídia PZ. 

2. Termín konania: 13.4. 2018 

3. Miesto konania: Stolnote-
nisová hala SSTZ v Bratislave –
Krasňanoch, Černockého ul. č.
6.

4. Riaditeľ turnaja:
Milan ŠAGÁT

4a. Organizačný výbor tur-
naja

Predseda: Viktor KISS
Podpredseda: Juraj FILAN
Tajomník: Ladislav GRAČÍK
Organizační pracovníci:
Teodor NÉMETH, 
Ján KUKUČK
Hlavný rozhodca: 
Ján VANIAK

5. Prihlášky: menovité prihlá-
šky zašlú krajské riaditeľstvá PZ
za celý kraj, sekcie a útvary MV
SR podľa stanoveného kľúča
a kategórie, prípadne individuálne
v termíne do 31.3.2018 na odbor

výcviku Prezídia Policajného zbo-
ru písomne alebo faxom na faxo-
vé číslo 09610- 59 057, prípadne
na e-mail:ladislav.gracik@gmail.com.

V prihláške je potrebné
uviesť: meno, priezvisko, praco-
visko s označením či ide prísluš-
níka , oz,  alebo výsluhového dô-
chodcu, či je prihlásený registro-
vaný v SSTZ (ak áno, uviesť i od-
diel a súťaž  v ktorej hrá) a záujem
o ubytovanie. Výsluhoví dôchod-
covia a hráči ŠKP môžu prihlášky
zasielať priamo  hl. rozhodcovi, E-
mail.: sstz6@sstz.sk.

Uvoľnenie účastníkov: V
zmysle Nariadenia ministra
vnútra SR o zabezpečovaní
a vykonávaní služobnej prípra-
vy príslušníkov PZ č.147/2012,
čl. 17, ods. 3.

6. Ubytovanie: zabezpečujú si
účastníci sami, prípadne na po-
žiadanie zabezpečí usporiadateľ
na základe písomnej  prihlášky
pre účastníkov z Košického, Pre-
šovského, Banskobystrického a
Žilinského kraja.

7. Úhrada nákladov: cestovné
do miesta konania turnaja hradí
vysielajúca organizácia, občer-
stvenie a obed počas turnaja za-

bezpečí organizátor. Ubytovanie
si hradí účastník sám. 

Technické a iné ustanove-
nia:

8. Predpis: hrá sa podľa Pra-
vidiel stolného tenisu. Neprípust-
né sú biele tričká.

Hrá sa s plastovými loptička-
mi BUTTERFLY***, biele 40+ 

9. Súťažné disciplíny:

Dvojhra mužov a žien,

muži: I. kategória - majstro-
vstvá MV SR a PZ muži registro-
vaní v SSTZ, hrajúci dlhodobé sú-
ťaže organizované SSTZ, kraj-
skými, regionálnymi a okresnými
stolnotenisovými zväzmi, hráči
Košickej miniligy, Open ligy a ne-
registrovaní hráči, ktorí majú zá-
ujem hrať  o titul majstra MV SR a
PZ na rok 2018.

II. kategória - Súťaž o Putov-
ný pohár Polície, muži neregis-
trovaní, nehrajúci dlhodobé súťa-
že organizované SSTZ, regionál-
nymi  a okresnými stolnotenisový-
mi zväzmi, Košickej Miniligy
a Openligy. 

Ženy: bez vekovej kategórie

a iných obmedzení - majstrov -
stvá MV SR a PZ.

10. Systém súťaže: V 1. stup-
ni sa hrá v  skupinách podľa vy-
žrebovania každý s každým. V 2.
stupni sa hrá  vylučovacím systé-
mom. Do skupín budú účastníci
vyžrebovaní na základe výsled-
kov dosiahnutých v predchádza-
júcom ročníku turnaja s prihliad-
nutím na slovenský rebríček.
Všetky zápasy sa hrajú na tri ví-
ťazné sety z piatich. 

11. Podmienky účasti: Turna-
ja sa môžu zúčastniť pretekári
podľa stanoveného počtu pre jed-
notlivé kraje – príslušníci PZ, ob-
čianski zamestnanci rezortu MV
SR, členovia ŠKP registrovaní
v UNITOP SR, výsluhoví  dôchod-
covia z rezortu MV SR a príslušní-
ci HaZZ. V prípade, že niektorý
kraj nenaplní počet, môžu sa tur-
naja  zúčastniť ďalší hráči z iných
krajov po potvrdení organizátor-
mi.

12. Žrebovanie: uskutoční sa
dňa 12.4.2018 o 16.00 h v stolno-
tenisovej hale SSTZ.

13. Časový rozpis dňa
13.4.2018

07.30 – 08.15 h - prezentácia
v stolnotenisovej hale SSTZ, 

08.30 h - prípadné korektúry
vo vyžrebovaní súťaží na základe
prezentácie,

09.00 h - otvorenie turnaja, 
09.30 h - začiatok súťaží,
Bezprostredne po skončení

všetkých súťaží bude vykonané
vyhlásenie výsledkov a odovzda-
nie cien. 

Predpokladané ukončenie
turnaja je do 18.00 h. 

14. Rozhodcovia: Zápasy v I.
a II. stupni si rozhodujú hráči sa-
mi. Na semifinálové a finálové zá-
pasy rozhodcov k stolom určí
hlavný rozhodca.

15. Ceny: Prví štyria súťažiaci
v každej disciplíne získajú poháre
a diplomy. 

Víťaz I. kategórie registrova-
ných hráčov mužov a kategórie
žien získava titul Majster MV SR
a  PZ pre rok 2018, Víťaz kate-
górie neregistrovaných hráčov
mužov získava Putovný pohár
Polície  venovaný OZP SR.
Všetci súťažiaci umiestnení na
1.-3. mieste získavajú tiež di-
plomy a vecné  ceny.

IX. MAJSTROVSTVÁ MV SR a PZ V  STOLNOM TENISE
a XXII. ročník turnaja v stolnom tenise jednotlivcov o „PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE“

Wild Park – miesto, kde máte exotiku doslova na dosah ruky; ruky, ktorá
nielen sprostredkuje nezabudnuteľné zážitky, ale zároveň chráni to, čo iné ru-
ky ničia. 

Otváracie hodiny: 
program základného vstupu do 19:00 h.
program VIP vstupu do 15:00 h.
Základný vstup
Už v základnom vstupe máte zahrnuté zaujímavé a zároveň náučné stret-

nutia s rôznými druhmi exotických zvierat. 
l deti do 12 rokov – 5 eur, l dospelí a deti nad 12 rokov – 9 eur
Zľava pre členov OZP v SR a štyri ďalšie osoby 20 ℅ z ceny vstupného po

predložení členského preukazu OZP v SR a občianskeho preukazu
Kontakt:
Lipová 1441/7, Veľká Lomnica, Slovenská Republika
Telefonický kontakt:  +421903630677
E-mail:  wildparkresort@gmail.com

Vysoké Tatry - Nová Lopušná dolina tel. kontakt:+421903992292  
20%  zľava na 3 hod lístok 
20%  zľava na večerné lyžovanie
20% zľava na celodenný lístok
http://www.skitatry.sk/akcie.php

Vysoké Tatry - Lopušná dolina tel. kontakt: 0903 471 100 
20%  zľava na na všetky služby 
20% zľava na 4 hodinový lístok
20%  zľava na večerné lyžovanie
www.svitlopusnadolina.sk

Vysoké Tatry - Snowpark Lučivná tel. kontakt: +421917973269
20% zľava na celodenný lístok
20% zľava na 4 hodinový lístok
20% zľava na viacdňové lístky
20%  zľava na večerné lyžovanie
http://www.snowpark.sk/?language=sk

Resort Levočská dolina tel. kontakt: +421911789636
10 % z ceny celodenného skipasu
20 % z plnej ceny celosezónneho skipasu 
10 % z ceny na prenájom bowlingovej dráhy 
10 % z ceny ubytovania 
5 %  z ceny permanentky na 10 vstupov do sáun 
http://www.levocskadolina.sk
https://www.facebook.com/levocskadolina.sk/

SKI Plejsy, a.s 
25 % zľavu z ceny celodenného skipasu pre dospelého alebo dieťa a seniora v lyžiarskom
stredisku Relax center Plejsy, v Krompachoch, zľavy sa uplatňujú z platných cien skipasov
zverejnených v stredisku na web stránke 
www.plejsy.sk

Ďalšie benefity pre členov OZP v SR
Ubytovacie zariadenia MM CLASS
Prevádzkovateľ: MM CLASS, s.r.o., Cintorínska1173/3, 053 42 Krompachy 
Prevádzka: 
Hotel Plejsy***, Cintorínska 1173/3, 053 42 Krompachy
Hotel Kriváň**, Podbanské 1336, 032 42 Pribylina
Horský hotel Hutník, Cintorínska 3, 053 42 Krompachy
Zľavy:
25% – na ubytovanie z pultového cenníka v každom ubytovacom zariadení
10% – z akciových balíčkov v každom zariadení

Benefity pre členov OZP v SR, zima 2017/2018 – Lyžiarske strediská 
20% – z ostatných služieb podľa dostupnosti v ubytovacom zariadení a to :
Wellnes,masáže, zábaly v hoteli Plejsy a v hoteli Kriváň,
Bowling, tenisový kurt, golfový simulátor v hoteli Plejsy

KONTAKTY :
Tel.–Fax: 053/4298015, 016,mobil: 0904 303 777, e–mail: marketing@mmmmm.sk,
www.hotelplejsy.sk
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Viacnásobný vrah si odsedí
12 rokov! Špecializovaný trest-
ný súd v Banskej Bystrici
schválil dohodu o vine a treste,
ktorú uzavrel Ľuboš Zelman
(43) alias Zrzek s prokuráto-
rom.

Nájomný zabijak mafiánskej
skupiny piťovcov sa priznal okrem
iného k štyrom vraždám a jedné-
mu pokusu o vraždu. Za jednu
zbytočnú smrť však nebude po-
trestaný. A to za smrť Tomáša Ar-
nolda(† 26), ktorý zomrel v brati-
slavskom Irish pube. Tam Zelman
zastrelil podnikateľa a guľka za-
siahla aj Tomáša, ktorý vtedy se-
del v podniku s kolegami.

Na súd prišla aj Tomášova ma-

ma Edita, ktorá sa chcela prvýkrát
pozrieť do očí mužovi, ktorý zabil
jej syna. „Takéto niečo človeka
poznačí na celý život. V tom čase
mal mladší syn iba 13 rokov. To-

máš bol jeho vzor. Veľmi ho to zo-
bralo a teraz je na invalidnom dô-
chodku,“ povedala nešťastná že-
na. „Je to o to smutnejšie, že celý
prípad je už premlčaný. Už v roku
2002 bol premlčaný podľa staré-
ho trestného zákona. Lebo to ka-
tegorizovali ako ublíženie na
zdraví. A za to, že niekto umrie za
12 hodín v nemocnici, tak neviem.
Guľka ale vyletela z jeho pištole.
Nie som zástancom oko za oko,

zub za zub. To nič nerieši, ale s ta-
kýmito dohodami sa nestotožňu-
jem. Za päť vrážd a premlčanú

môjho syna a za to dostať 12 ro-
kov? To sú čudné obchody,“ do-
dala Edita Arnoldová, ktorá Zel-
manovi pri odchode zo súdnej
miestnosti šplechla do očí od-

kaz: „Pán Zelman, želám vám
utrpenie až do konca života tak,
ako ho máme my!“Zelman sa roz-
hodol spolupracovať s políciou
pred 10 rokmi ako prvý zo zloči-
neckej skupiny piťovcov.

Na základe jeho priznania sa
postupne k trestnej činnosti pri-
znalo viac ako 30 páchateľov, na
čele s bossom Jurajom Ondrejčá-
kom alias Piťom. „Ľutujem skut-
kov, ktoré som spáchal. Ľutujem
hlavne obete a pozostalých, kto-
rým som spôsobil bolesť,“ pove-
dal na súde Zelman.

K tomuto sa priznal
- V júli 1999 rozstrieľal  v Irish

pube v Bratislave podnikateľa Já-
na Šteca. Pri streľbe náhodne za-
hynul aj Tomáš Arnold.

- V roku 2000 Zelman zastrelil
8 ranami Albánca Fadila Pasjača.
Jeho vraždu si u bossa Piťa ob-
jednal mafián z Košíc Dušan Bor-
ženský, zvaný Borža.

- V roku 2000 bol zavraždený
a následne zakopaný Ľuboslav
Velko. Ten mu pomáhal pri vražde
Pasjača a piťovci sa obávali, že
by ich mohol prezradiť.

- V roku 2003 zastrelil Zelman
mafiánskeho bossa konkurenčnej
skupiny Jána Takáča. Zastrelil ho
od chrbta desiatimi ranami, keď si
sadal do auta.

- V roku 2004 sa pokúsil za-
vraždiť Tibora Füleho na objed-
návku bossa Piťa. Postrelil ho do
hrude v aute, zranenie prežil.

/Nový čas., 30.1. 2018/

Kde sú hranice dohody o vine a treste?
Nájomný vrah Ľuboš Zelman „dostal“ 12 rokov za päť popráv

To je ale grázel! Kto to je?

V češtine i v slovenčine je slovo „grázel, grázl“ veľmi frekventované,
označuje človeka, ktorý má blízko k trestnej činnosti a nemá žiadne
morálne zásady. Ako vzniklo toto slovo? 

Zľudovelo z priezviska krutého lúpežníka a vraha Jana Jiřího (Jo-
hanna Georga) Grasela, ktorý sa narodil 4. apríla 1790 v obci Nové Sy-
rovice, asi 30 km od mesta Třebíč. 

Grasel vyrastal vo veľmi biednych pomeroch, už ako dieťa musel
chodiť žobrať a čoskoro sa dostal na šikmé chodníčky. Nakoniec sa
stal kapitánom lúpežníckej tlupy, ktorá vykrádala domy, prepadávala
pocestných, neštítila sa lúpeží a vrážd žien. Grasel z lupov nerozdával
chudobným a neokrádal len bohatých, nemal v sebe nič, čo by z neho
mohlo urobiť ľudového hrdinu. Kým celú bandu pochytali, od roku 1806
do 1815 spáchala niekoľko desiatok lúpeží a krádeží. Dňa 28. januára
1818 Grasela i jeho dvoch kumpánov odsúdili na trest smrti obesením,
ortieľ bol vykonaný o tri dni neskôr. 

V rodnej obci nesie meno Grasela miestny penzión, stojí ešte aj jeho
rodný dom a turistický sprievodca vás prevedie po „Graselových stez-
kách“...

/podľa www.lidovky.cz – on-, snímka webstránka obce/

Začiatok roka
2018 by sme

mohli označiť ako
obdo bie celosloven-
ského hromadné-
ho sťa ho va nia... vý -
herných automatov.
Nový zákon... Proces
neobišiel ani našu
dedinskú krčmu, tu sa
však hneď vedľa vý -
čapného pultu objavila
na stene čudesná ma -
šinka, ktorá okamžite
vzbudila záujem hostí.
Podrobnejšie skúma-
nie ukázalo, že nejde
o výherný automat,
ale o merač alkoholu!
Na prvý pohľad užitoč-
ná vec. Vhodíte 20
cen tov a pomocou
oby čajnej nápojovej
slamky si môžete fúk-
nuť, digitálny displej
ukáže, koľko promile
alkoholu máte v
dychu. Z ďalších in -
štrukcií na prístroji sa
dozviete, že výsledok
je len informatívny, ale
má vlastne slúžiť na
to, aby ste vedeli, či už môžete
chytiť volant do rúk, alebo ešte
radšej posedieť pri kofole...

Veľa ľudí si takéto prístroje
v menšom vydaní - po „našom“
drégre - kupuje domov, aby ráno

skontrolovali, či im
ešte v krvi nekoluje
nejaký ten zostatkový
alkohol z večera...
Ale alkoholtester v
krč me, kde otvárajú
pred obedom? Hoca-
ko, mno ho zákazní-
kov sa rozhodlo prí-
stroj okam žite vyskú-
šať, bola z toho veľká
zábava pre všetkých.
Jedna mládežníčka
zareagovala sklama-
ne: „Čo? Po toľkých
panákoch mám len
jedno promile? Tá
mašina klame!“ Ani
nie 15- ročný chlapec
zasa tvrdil, že nepil
vôbec žiaden alko-
hol, no prístroj mu
„nadelil“ 0,26 promi-
le. Sprevádzkovanie
novinky v našej krč -
me preto pokračova-
lo tak typicky po slo-
vensky, ako sme
vlastne od začiatku
predpokladali: roz-
behla sa celokrčmo-
vá súťaž, kto nafúka

viac a šenkárka si radostne
mädlila ruky... Dobrá mašinka! 

-on-

Dobrá mašinka!

... tak na oči je vraj dobré žrať zajace, 
čo žerú mrkvu...


