
Zimné rokovania rady predse-
dov bývajú vždy o čosi slávnost-
nejšie, ako v iné ročné obdobia.
Na tohoročnom decembrovom
zasadaní mali predsedovia tých
dôvodov na slávnostnejší /„spolo-
čenskejší?/ charakter priebehu
zasadania viacero. Ale keď v uto-
rok večer prišla medzi odborárov
ministerka vnútra, ostala prekva-
pená pracovnou atmosférou v sá-
le: „Čakala som kapustnicu,“ vy-
hŕklo z nej, keď videla, že ju bez-
mála stovka disciplinovane sedia-
cich odborárov nespustí z očí
v očakávaní, čo nové sa od hlavy
rezortu dozvedia a majú aj veľa
otázok... 

Prijatý zákon...
Ponúknutý mikrofón preto

hneď prijala. V úvode svojho prí-
hovoru sa ospravedlnila za one-
skorený príchod, spôsobený ne-
čakanou zmenou programu:

v parlamente sa od 17. hodiny ne-
plánovane spustilo záverečné ro-
kovanie o novele zákona
č. 171/1993 o Policajnom zbore,
dôležitú pre políciu o. i. tým, že po
novom upravuje, sprísňuje spô-
sob výberu a voľby policajného
prezidenta i riaditeľa úradu inš-
pekčnej služby, posilňuje nezá-
vislosť policajnej inšpekcie a za-
vádza nový druh štátnej služby
kadeta. Ministerka vyjadrila uspo-
kojenie, že po prekonaní rôznych
úskalí parlament napokon novelu
schválil, /ZA hlasovalo 76 poslan-
cov -pozn. aut./ čím sa vláde po-
darilo splniť prísľub, ktorý dala eš-
te na jar a ktorý bol aj súčasťou
programového vyhlásenia vlády.
Prezident SR zákon vetoval, po-
slanci ho 80 hlasmi znova schvá-
lili - pozn. red. /viac k novele záko-
na na inom mieste, pozn. red/.

Ministerka ďalej „z úprimného

srdca“ poďakovala policajtom za
prácu v celom roku, „ktorý bol naj-
mä pre Policajný zbor veľmi hek-
tický“. „Chcem vám popriať do bu-
dúceho roka veľmi veľa entuziaz-
mu, veľmi veľa energie, psychic-
kej pohody a samozrejme zdra-
via,“ povedala a vyjadrila nádej,
že sa v nasledujúcom roku bude
stretávať s odborármi „minimálne
tak často ako v tomto roku a mož-
no ešte častejšie...“

Pani ministerka tiež poďako-
vala Mariánovi Magdoškovi za

niekoľkodesaťročnú prácu v polí-
cii a v odboroch, ocenila, koľko
času, úsilia a energie venoval ob-
rane práv zamestnancov aj na
úkor svojej rodiny. Povedala, že
voľba Mariána Magdoška do
funkcie prezidenta KOZ SR je ob-
rovská česť pre policajtov i pre
odborový zväz, popriala mu na
novom pracovisku „veľmi veľa
šťastných, triezvopraktických,
múdrych rozhodnutí na vysokej
manažérskej úrovni“ a vyjadrila
nádej, že „na nás nikdy nezabud-

ne a bude nám venovať určitú
dávku pozornosti.“

Po skončení ministerkinho prí-
hovoru dostali slovo členovia rady
a zahrnuli ju prívalom otázok
a podnetov. /výber z diskusie
s pani ministerkou prinášame na
inom mieste – pozn. red./

Z volieb predsedu
a podpredsedu OZP v SR
Program rokovania rady pred-

sedov základných organizácií v
stredu 5. decembra obsahoval
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Novým predsedom OZP v SR sa vo voľbách jednomyseľne stal Viktor Kiss

Policajný zbor prežil veľmi hektický rok, zhodli sa všetci

V čísle:
l Diskusia s ministerkou vnútra            s.3

l Príhovory nových funkcionárov                         s.4

l Komentár roka                                               s.5

l Kontrola BOZP v SOŠ PZ Pezinok                s.6

l Novela zákona o PZ                                   s.7

l Z vestníka PPZ                                                          s.8

Na večerné zasadanie rady predsedov zavítala ministerka vnútra SR Denisa Saková, ako hosť, nechýbal ani prezident KOZ SR Marián Magdoško

(Pokračovanie na strane 2)

V bratislavskom hoteli SOREA Regia sa v utorok a v stre-
du 4. a 5. decembra 2018 konalo riadne zimné zasadanie
Rady predsedov základných organizácií OZP v SR. Roko-
vanie, ktoré v utorok začalo o 18. hodine, viedol podpred-
seda OZP Roman Laco. Predsedovia krátko po otvorení
zasadania privítali medzi sebou ministerku vnútra SR De-
nisu Sakovú a už ako hosť sa zasadania zúčastnil aj býva-
lý predseda OZP v SR, od 21. novembra 2018 nový prezi-
dent Konfederácie  odborových  zväzov SR Marián Mag-
doško. V schválenom programe rokovania mali členovia
rady aj dva veľmi dôležité body: voľbu nového predsedu
a podpredsedu OZP.
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Kolektívne zmluvy podpísali aj
splnomocnení zástupcovia za-
mestnancov z Konfederácie od-
borových zväzov SR, ako aj zá-
stupcovia ďalších odborových
zväzov v SR,  predstaviteľ  Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska a
zástupcovia ôsmich samospráv-
nych krajov SR.

Platové tarify zamestnancov,
ktorí sú odmeňovaní podľa novej
základnej stupnice platových taríf
v novele zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých za-
mestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov vzras-
tú v priemere v roku 2019 o 10%.

Táto stupnica platových taríf, kto-
rá už zohľadňuje zvýšené platové
tarify, bude valorizovaná od 1. ja-
nuára 2020 o 10 %. Navýšenie
platových taríf štátnych zamest-

nancov bude v roku 2019 aj 2020
o 10%.

„Novelou zákona č. 553/2003,
ako aj zmenou katalógu pracov-
ných činností sa odstraňuje defor-

mácia v odmeňovaní, žiadna pla-
tová tarifa nebude pod minimál-
nou mzdou a zamestnanci verej-
ného sektora si v priemere polep-
šia o 10% v roku 2019 a o ďalších
10% v roku 2020. Bude však veľ-
kou úlohou pre odbory, ale i so-
ciálnych partnerov – vládu a sa-
mosprávu – ustriehnuť a nedo-
pustiť prepad platových taríf pod
minimálnu mzdu, a túto zodpo-
vednosť preniesť do každoročné-
ho kolektívneho vyjednávania,“
uviedla počas slávnostného pod-
pisu viceprezidentka KOZ SR
Monika Uhlerová.

Podpísané KZVS zachovávajú
platné sociálne benefity – dĺžka
pracovného času či dovolenky,
odchodné, výška príspevku na
doplnkové dôchodkové sporenie
a celkový prídel do sociálneho
fondu.

/www.kozsr.sk, krátené/
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ešte viacero bodov, dominoval
však bod voľby predsedu a pod-
predsedu OZP v SR. Plénum hla-
sovaním potvrdilo overovateľov
zápisnice Máriu Molnárovú a Mar-
cela Pašku, zvolilo mandátovú
komisiu v zložení Andrej Ufnár,
Justinián Bartko, Peter Jakubík
a Zdeno Kristín, ako aj volebnú
komisiu, ktorú utvorili Dušan
Sňahničan, Alexander Tancoš
a Slavo Kulanga. 

Plénum tiež schválilo volebný
poriadok pre doplňujúce voľby
predsedu a podpredsedu OZP
v SR. V rámci diskusie k volebnej
téme predseda ZO č. 8/8 Milan
Kružliak navrhol, aby sa v budúc-
nosti uplatnil pri voľbách pomerný
systém hlasov podľa počtu členov
základných organizácií, keďže
aktuálne platný systém : jedna or-
ganizácia – jeden hlas, nezohľad-
ňuje realitu zloženia OZP, v kto-
rom majú niektoré organizácie len
pár desiatok členov, iné niekoľko
stoviek. Predsedajúci Roman La-
co dal tento návrh poznačiť do zá-
pisnice ako úlohu pre vedenie.
„Dáme to ako návrh do stanov, ne-
máme problém, pomerný systém
sa uplatňuje pri voľbách v KOZ SR
aj v EuroCOP-e,“, povedal. 

Roman Laco ďalej plénum in-
formoval, že na včerajšom zasa-
daní predsedníctva dostali pred-
sedovia krajských rád úlohu pred-
ložiť kandidátky na voľbu predse-
du a podpredsedu OZP v SR
v stredu do 10. hodiny. Mailom mu
prišiel návrh na voľbu Viktora Kis-
sa za predsedu OZP a dostal dva
návrhy na podpredsedu OZP:
Martina Mlynárika, predsedu
Krajskej rady OZP v Trnave
a Pavla Paračku, podpredsedu
ZO v Poprade. Do desiatej hodiny
5. decembra 2018 už nijaký nový
návrh neprišiel. Členovia rady
hlasovaním podporili návrh pred-
sedu volebnej komisie Slava Ku-

langu, aby sa voľby predsedu
OZP v SR uskutočnili verejne, ke-
ďže voľby majú len jedného kan-
didáta, a voľby podpredsedu, aby
sa uskutočnili tajným hlasovaním. 

V plných počtoch...
Zvolený predseda mandátovej

komisie Andrej Ufnár sa ujal orga-
nizácie sčítavania hlasov, narátali
91 oprávnených voličov, z čoho 9
členov rady pre zaneprázdnenosť
poslalo delegačné lístky. 

Verejné voľby predsedu OZP
v SR boli jednoznačné, kandi-
dujúci doterajší podpredseda
OZP v SR Viktor Kiss získal
všetkých 91 hlasov, hoci, ako sa
neskôr s úsmevom ponosoval,
pre krátkosť času od zvolenia Ma-
riána Magdoška za prezidenta
KOZ sa ani nemal kedy pripraviť
na predvolebný príhovor a vlastne
mu ani pred voľbami neumožnili
vystúpiť... /Príhovor nového pred-
sedu OZP prinášame na inom
mieste – pozn. red./

Tajné voľby podpredsedu OZP
v SR sa uskutočnili o čosi neskôr.
Kandidát Martin Mlynárik sa zasa-
dania rady pre práceneschopnosť
nezúčastnil, v krátkosti ho pred-
stavil a niekoľko slov o jeho čin-
nosti povedal podpredseda Ro-
man Laco, slovo pred voľbami do-
stal aj kandidát Pavol Paračka.
/Jeho príhovor prinášame na
inom mieste – pozn. red./

V tajných voľbách získal Pa-
vol Paračka 48 hlasov, čím
o päť hlasov predstihol kandi-
dáta Martina Mlynárika. Stal sa
tak riadne zvoleným podpredse-
dom Odborového zväzu polície
v SR, oznámil plénu Slavo Kulan-
ga, predseda volebnej komisie. 

Pripomeňme, že mandát no-
vozvoleného predsedu i podpred-
sedu v týchto doplňujúcich voľ-
bách je do konca roka 2019, kedy
bude rada predsedov po kongre-
se voliť nové vedenie odborového
zväzu. 

Aktívne vedenie
Členovia vedenia ďalej infor-

movali plénum o aktivitách v uply-
nulom období, o návšteve u če-
ských kolegov, v Poľsku i v Ma-
ďarsku, ako aj o zasadaní výboru
EuroCOP-u  a o účasti sloven-
ských policajných odborov na eu-

rópskom protikorupčnom progra-
me GRECO. /informovali sme
v novembrovom vydaní POLÍCIE
– pozn. red./

Viktor Kiss hovoril o ukončení
rokovania k SOFO pre budúci rok,
je pripravené nové nariadenie,
predložené na podpis ministerke.
Podľa neho budú v roku 2019 iba
tri zasadania tajomníkov komisií –
každé štyri mesiace. Návrh tiež
podstatne zjednodušuje admini-
stratívu v prospech žiadateľov
o jednotlivé typy pôžičiek zo SO-
FO. Podľa V. Kissa je nové naria-
denie prehľadné a presne defino-
vané. Pridal tiež informáciu o prie-
behu kolektívneho vyjednávania,
vyššie kolektívne zmluvy boli už
vo vládnych priestoroch slávnost-
ne podpísané, za OZP podpisoval
podpredseda Roman Laco /bliž-
šia informácia na inom mieste –
pozn. red./. V rezortnom kolektív-
nom vyjednávaní zatiaľ prebehlo
prvé kolo, je úvaha, že by kolek-

tívne zmluvy platili dva roky, návrh
má svoje pre i proti. Okrem iného
odbory usilujú o zvýšenie hodnoty
gastrolístka na štyri eurá a vypla-
tenie odmeny pre príslušníkov PZ
pri dovŕšení 60. roku života, pre
občianskych zamestnancov zvý-
šenie odchodného a odmeny pri

odchode do dôchodku o jeden
plat, doriešenie príplatku pre vodi-
čov bez prideleného služobného
vozidla, ktorí pracujú vo verejnom
záujme, zvýšenie príplatku za
zmennosť na sumu 30 eur. 

Štatút rady mladých
Rada predsedov sa v rámci bo-

du rôzne zaoberala aj návrhom
štatútu rady mladých, ktorý dosta-
la z vedenia na pripomienkova-
nie. Návrh podnietil menšiu disku-
siu o predstavách, ako pracovať
s mladými príslušníkmi a vo väč-
šom počte ich získavať do radov
odborárov. Podľa Viktora Kissa je
utvorenie rady mladých v štruktú-
re OZP krokom k zamestnancom,
ktorí sú o celú generáciu mladší
ako väčšina funkcionárov OZP.
„Mladí chcú počúvať vekovo se-
berovných, potrebujeme radu
mladých ako spojivo, spätnú väz-
bu, aby sme cez radu získavali in-
formácie o ich predstavách a zasa
aby oni dostávali informácie od

nás. A aby sme ich motivovali
k aktívnej činnosti, to je celá filo-
zofia. Mladí majú iné predstavy
o živote, o kariérnom raste, inak
vyrastali, nemajú veľmi vôľu k or-
ganizovaniu sa, potrebujeme po-
znať, čím ich môžeme osloviť,
ako motivovať. Utvorenie rady je
jeden zo spôsobov,“ dodal. 

Rada mladých by mala vznik-
núť z aktívnych mladých ľudí, ktorí
by sa spolu stretávali na úrovni zá-
kladných organizácií a krajských
rád, financovanie a ostatné orga-
nizačné náležitosti postačuje rie-
šiť na marcovej rade predsedov,
zhodli sa členovia rady v diskusii
a štatút hlasovaním odobrili. 

Úlohy neubúdajú...
V rôznom ešte odzneli pripo-

mienky k problematike potreby
zmien v katalógu pracovných čin-
ností, k legálnosti policajných me-
noviek i ku konkrétnemu prípadu
právnej ochrany z východu, ktoré
musia osobne riešiť členovia ve-
denia. 

Podpredseda Roman Laco
predložil informáciu o stave práv-
nej ochrany za uplynulý štvrťrok.
Podpredseda Pavol Michalík
predstavil návrh na zmenu pravi-
diel hospodárenia, ktoré rada
schválila. Rada tiež odsúhlasila
termíny konania zasadaní pred-
sedníctva a rady predsedov ZO
v roku 2019, ako aj termín kona-
nia kongresu OZP v SR, ktorý sa
uskutoční v dňoch 7. a 8. no-
vembra 2019

V závere rokovania decembro-
vej rady predsedov základných
organizácií predseda Viktor Kiss
ešte raz poďakoval členom rady
za prejavenú dôveru a vyjadril
presvedčenie, že vedenie ani
v ďalšom období nesklame dôve-
ru členov a že členovia budú stáť
za vedením. Všetkým poprial prí-
jemné sviatky.

Spracoval Peter Ondera
Snímky Vladimír Benko a autor 

Policajný zbor prežil veľmi hektický rok, zhodli sa všetci

Vyššie kolektívne zmluvy na Úrade vlády SR signoval aj pod-
predseda OZP Roman Laco

Voľby predsedu OZP v SR sa konali verejne, voľby podpredse-
du z dvoch kandidátov boli tajné

V stredu 28. novembra 2018 sa v Zrkadlovej sále Úradu
vlády SR za účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho,
predsedov  koaličných  strán,  ministerky  zdravotníctva,
ministerky  vnútra,  ministerky  školstva,  vedy,  výskumu
a športu, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, minist-
ra  financií a vedúceho Úradu vlády SR uskutočnil sláv-
nostný podpis Kolektívnej  zmluvy  vyššieho  stupňa pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa
zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výko-
ne práce vo verejnom záujme na roky 2019 a 2020 a Kolek-
tívnej  zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na  roky
2019 a 2020. 

(Pokračovanie zo strany 1)

Výškou valorizácie v dvoch rokoch po sebe ide o historický posun

Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
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Predseda Slavo Kulanga zo
Starej Ľubovne pripomenul pro-
blém chýbajúcich pracovných
rovnošiat pre tzv. nevýkonné zlož-
ky, ktoré rovnako chodia často do
služieb, ale nemajú v čom. 

Mária Molnárová za krajskú ra-
du v Košiciach upozornila na zlý
stav viacerých objektov v Koši-
ciach i v celom kraji. 

Predseda Vladimír Mihalič
z HCP Prešov poukázal na čudné
rozdeľovanie motivačných od-
mien u hraničiarov, keď niektorí

funkcionári dostali „ slušné odme-
ny“, ale na policajtov, ktorí celý rok
chodili „zaskakovať“, slúžiť na vý-
chodnú hranicu či do Bratislavy,
sa akosi neušlo. Vyjadril sa aj
k stavu vozidiel v podmienkach
cudzineckej polície, keď už autá
s najazdenými 400-tisíc kilome-
trami znova nie sú výnimkou. 

V diskusii odznela aj pripo-
mienka na zlý stav jedného bloku
nášho rekreačného zariadenia
Kremenec v Tatrách. 

Karol Hatala z Revúcej pouká-

zal na fakt, že už aj na Gemeri je
problém s počtami policajtov, hoci
sú malý okres. Zo 136 tabuľko-
vých im chýba 17 policajtov, čo
tvorí trinásť percent, na OO PZ je
20-percentná neobsadenosť. No-
ví policajti z východu musia začať
službu na západnom Slovensku
a nikde nie je záruka, že sa vrátia.
Má obavu, že osobitne na Brati-
slavu bude doplácať celé Slo-
vensko. 

Predseda krajskej rady z Pre-
šova Andrej Ufnár sa pýtal, aké
ciele si kladie personálny audit na
centrách podpory, ľudia sa boja
prepúšťania. 

Ministerka si niektoré pripo-
mienky zapísala, na niektoré rea-
govala bezprostredne, k niekto-
rým pripomienkam sa so svojimi
informáciami či podnetmi pridal aj
Marián Magdoško. Najrozsiahlej-
šia diskusia bola k personálnej si-
tuácii. Ministerka označila stav za
alarmujúci, problém sa už rozšíril
po celom Slovensku, aj v oblas-

tiach, kde to nikto nečakal. Hoci
ministerstvo prijíma viacero opat-
rení, ako situáciu zlepšiť, minis-
terka vyzvala aj odborárov, aby

prišli so svojimi návrhmi na rieše-
nie. Znížil sa znova vek na prijí-
manie do PZ, zavádza sa nový
druh štátnej služby, riešiť sa musí
otázka odmeňovania, problém
bývania pre mladé rodiny a sluš-
ného ubytovania pre dochádzajú-
cich mladých policajtov. V Brati-
slave sa už podarilo získať niekto-
ré kvalitnejšie priestory. Platové
podmienky aj pre začínajúcich
policajtov už nie sú celkom ne-
zaujímavé, pripomenul Marián
Magdoško, mladý bratislavský
policajt má 1180 euro, mimobrati-
slavský o stošesťdesiat menej.
Pre slobodných mládencov to ne-
musí byť málo, horšie je s policajt-
mi, ktorí sa už musia starať o rodi-
nu, konštatoval.

Z diskusie vyplynulo, že perso-
nálny problém slovenskej polície
nemôže v súčasnej situácii na
trhu práce vyriešiť jedno opatre-
nie, musí ísť o súhrn účinných

rozhodnutí – počnúc vyššími plat-
mi a možnosťami kvalitného bý-
vania už na škole /viď katastrofa
na SOŠ PZ Pezinok, poznamenal
M. Magdoško/ cez dobré zabez-
pečenie výstroje a výzbroje, kon-
čiac trvalým zlepšovaním pracov-
ného prostredia. Aj v oblastiach
s najväčším nedostatkom policaj-
tov bude preto pri umiesťovaní
posíl zo škôl rozhodovať aj fakt, či
dokážu ponúknuť „cezpoľným“
slušné ubytovanie, informoval M.
Magdoško. Skonštatoval tiež, že
problémy s nedostatkom policaj-
tov spôsobilo aj neuvážené od-
trhnutie personálnych útvarov od
krajských riaditeľstiev PZ, keď sa
teraz policajné riaditeľstvá hlásia
len k zodpovednosti za výkon
a čakajú, že ľudí im „dodá“ perso-
nálka z centra podpory. 

Náš bývalý predseda Marián
Magdoško dal verejný prísľub, že
aj v novej funkcii bude personál-
nemu stavu polície venovať po-
zornosť, pretože je to otázka vnú-
tornej bezpečnosti štátu v  pod-
mienkach EÚ. Polícia si naozaj
nemôže dovoliť riešiť problém ne-
dostatku príslušníkov náborom
trebárs Srbov alebo Poliakov, ako
to robí výrobná sféra. Hoci, spo-
menul, dokonca Nemci - po splne-
ní veľmi prísnych kritérií –už prijí-
majú do radov polície aj Polia-
kov...

Ministerka sa vyjadrila aj k roz-
deľovaniu koncoročných „moti-
vačných“ odmien. Povedala, že
svojim podriadeným veľmi prízvu-
kovala kritérium zásluhovosti, na
problém sa pozrie. K viacerým po-
žiadavkám na dodávky vozidiel či
rekonštrukčné akcie objektov si-
tuáciu zhrnula do konštatovania,
že „rozpočet vyzerá veľmi sľub-
ne“, viac problémov je s dĺžkou
verejného obstarávania, raz sa
podarí ukončiť súťaž za tri mesia-
ce, inokedy je rok málo. Na autá,
napríklad, musí rezort vyhlásiť
novú súťaž, rámcové dohody sú
už vyčerpané. 

Pani ministerka sa vyjadrila aj
k prebiehajúcemu personálnemu
auditu na centrách podpory. Po-
vedala, že vedenie rezortu chce
získať prehľad o situácii oproti au-
ditu, ktorý sa robil pred piatimi
rokmi, mnoho vecí sa zmenilo,
svoje urobila aj digitalizácia, auto-
matizácia činností, ubudlo manu-
álnej práce, budú sa meniť náplne
činností v celoslovenskom me-
radle. „Záleží nám na tom, aby ľu-
dia, ktorí robia rovnakú pracovnú
činnosť, boli aj rovnako odmenení
a tí, čo majú rovnaké platy, aby aj
rovnako pracovali,“ dodala. 

K diskusiám o uvažovaných
zmenách v typizácii okresných
a krajských riaditeľstiev PZ, ktoré
odzneli aj na rade predsedov, po-
vedala, že zbiera názory, pretože
pripomienok bolo veľmi veľa. Vy-
jadrila pochybnosť, či vôbec túto
tému stihnú dotiahnuť do konca
v budúcom roku. Ako je známe,
s pôvodným návrhom typizácie
OR a KR v zverejnenom stanovis-
ku zásadne nesúhlasil ani Odbo-
rový zväz polície v SR.

-on-

Z diskusie odborárov s ministerkou vnútra SR Denisou Sakovou

D. Saková

Životopis predsedu OZP v SR
pplk. Mgr. Viktora Kissa

Viktor Kiss sa narodil 8. júla
1972 v Nových Zámkoch. Po
ukončení SOŠ PZ v Pezinku pô-
sobil 16 rokov ako radový policajt
na OO PZ a OKP v Nových Zá-
mkoch. V roku 2007 sa stal zá-
stupcom OO PZ a v roku 2009 zá-
stupcom OKP OR PZ v Nových
Zámkoch. Po reorganizácii v roku
2011 sa stal znovu radovým poli-
cajtom až do roku 2013, keď na-
stúpil ako vedúci oddelenia OKP
OR PZ v Nových Zámkoch. V ro-
ku 2007 ukončil magisterské štú-
dium na Akadémii PZ. Je ženatý,
má dve dcéry.

Do OZP vstúpil v roku 1996 v Bratislave, v marci 1997 bol spolu-
zakladateľ ZO OZP v SR v Nových Zámkoch, 21 rokov bol hospodá-
rom a členom výboru ZO OZP v SR v Nových Zámkoch. Od marca
2008 do decembra 2011 bol predsedom krajskej rady OZP v SR
v Nitre. Od 1. januára 2015 bol zvolený za podpredsedu OZP v SR
a túto funkciu vykonával do 5. decembra 2018, kedy ho Rada pred-
sedov ZO OZP v SR jednomyseľne zvolila do funkcie predsedu OZP
v SR.

Otázky  členov  rady  na  seba  nenechali  dlho  čakať.  Ne-
únavný predseda z košickej SOŠ PZ Daniel Čukalovský
pripomenul svoju požiadavku ešte na ministra Kaliňáka,
aby aspoň na uzatvorených strelniciach mohli inštruktori
v záujme ochrany zdravia cvičiacich strieľať s netoxickým
strelivom, ktoré je len nepatrne drahšie ako klasické, mi-
nisterstvo sa ale nemá k činu. Taktiež pripomenul potrebu
zvýšiť ochranu policajtov nákupom taserov, ktoré už po-
užíva aj väčšina okolitých krajín.

V. Kiss

Životopis podpredsedu OZP
v SR pplk. Mgr. Pavla Paračku

Pavol Paračka sa narodil 9.
mája 1971 v Poprade – Spišskej
Sobote. Ako absolvent Strednej
lesníckej školy v Prešove nastúpil
do PZ v roku 1991 na OO PZ Svit,
kde slúžil až do roku 2002, potom
pôsobil štyri roky ako starší refe-
rent skupiny prevencie na OR PZ
v Poprade a v Starej Ľubovni.
V rokoch 2001 až 2006 absolvo-
val štúdium na UKF v Nitre. V ro-
ku 2006 sa stal vyšetrovateľom
na OR PZ Poprad, v rokoch 2010
až 2018 bol vedúci 2. oddelenia
všeobecnej kriminality OKP OR
PZ v Poprade. 
Je ženatý, má dve deti. 

Členom základnej organizácie OZP v SR č. 10-06 v Poprade sa
stal v roku 1993, od roku 2011 pôsobil ako člen výboru, zodpovedný
za právnu ochranu. V roku 2012 bol zvolený do funkcie podpredse-
du, ktorú vykonáva druhé volebné obdobie. 

Angažuje sa tiež v oblasti dopravnej výchovy ako lektor, konzul-
tant a autor.

P. Paračka



Do pozornosti preto dáva pro-
blémy mladých policajtov, aby sa

podieľali na činnosti odborov.
K hodnotiacemu systému v sú-

časnom stave sa tiež vyjadril kri-
ticky: máme nariadenie ministra,
pokyn prezidenta, ale ak má na-
driadený možnosť stanoviť krité-
riá a my nevieme, aké kritéria ma-
jú vyššie útvary, tak na konci roka
hodnotíme len percento objasne-
nosti.

V príhovore Pavol Paračka kri-
ticky spomenul aj problematiku
centier podpory. „ Pri tejto téme sa
nechcem dotknúť zamestnancov
týchto centier a ani im nič nevyčí-
tam, ale ako sa hovorí, dobré

úmysly vedú do pekla. Verím to-
mu, že myšlienka vytvorenia cen-
tier podpory bola vytvoriť dokona-
lý servis pre policajtov, ktorí sa
nebudú zbytočne zaťažovať MTZ,
zabezpečením, či úschovou zais-
tených vecí a podobne. Avšak do-
terajšia prax, aspoň z môjho po-
hľadu, je celkom úplne iná. Máme
vytvorenú organizačnú jednotku,
o ktorej nikto nič nevie, ktorá ne-
ustále nemá dostatok finančných
prostriedkov, prebiehajú na nej
nekonečné výberové konania
a v neposlednej rade policajtom
nepomáha, ale dalo by sa pove-
dať, ukladá im úlohy. Je normál-
ne, aby inventúry majetku vyko-
návali policajti? Z akého dôvodu
potom máme jednotky podpory

na jednotlivých okresoch? Do bu-
dúcnosti bude aj našou úlohou
pýtať sa vedenia a požadovať vy-
svetlenia, aký prínos malo zriade-
nie týchto centier. Zriadenie cen-
tier podpory odbremenilo nadria-
dených od povinností vytvárať po-
licajtom podmienky na riadny a
pokiaľ možno bezpečný výkon
štátnej služby, nakoľko títo všetky
požiadavky predkladajú na tieto
centrá alebo jednotky a tieto zase
argumentujú tým, že nie sú finan-
cie.“... „Je zarážajúce, že riaditeľ
centra pri krajskom riaditeľstve re-
zignuje vetou „Keby sme mali
zviazané ruky, tak si ich aspoň
snažíme rozviazať, ale my nemá-
me ani ruky.“ 

V závere svojho príhovoru Pa-
vol Paračka pridal svoje dva obľú-
bené výroky slávnych, prvý od
Einsteina: „Dôležitá vec je nepre-
stať sa pýtať!“ a od W. Churchilla:
„Nikdy, nikdy, ale nikdy sa ne-
vzdávajte!“

-on-

Nový predseda ako prvé spo-
menul nutnosť otvoriť zákon č. 73
minimálne v rozsahu potrebnom
na zmenu v oblasti príplatkov pre
príslušníkov PZ za nerovnomer-
nosť, keďže od 1. mája 2019 bude
účinná novela zákonníka práce,
ktorá by policajtov bez zmeny
v zákone č. 73 diskriminovala.
Podľa prepočtov totiž zamestnan-
covi podľa zákonníka práce pri
priemernom počte zmien náleží
mesačne za nočné, víkendové a
sviatkové až 178 eur príplatkov,
policajtovi paušálne 100. Ak bude
vôľa z druhej strany, otvorili by
sme aj iné veci v zákone, je zasta-
raný, prežitý aj v platových trie-
dach, pretože skladať policajtovi
výplatu z príplatkov a príspevkov
je deformované, povedal. 

Viktor Kiss potvrdil, že jeho

„srdcovkou“ od samého začiatku
pôsobenia je kariérny rast, teraz
platné zásady sú veľmi všeobec-
né a medzi mladými tento pro-
blém veľmi rezonuje, nevedia, čo
môžu očakávať, demotivujú prí-
pady, keď sa na školu nedostane
policajt s piatimi rokmi praxe, hod-
notený stupňom A alebo B, ale do
školy pošlú nadriadení dvojročné-
ho policajta hodnoteného  C-
čkom, kritizoval. Kariérny rast mu-
sí umožniť, aby mladí vedeli, čo
môžu dosiahnuť, keď sú schopní
vyššieho výkonu. 

Ďalším okruhom je podľa Vik-
tora Kissa „boľavý“ hodnotiaci
systém. „Šiesty či siedmy rok sa
trápime so skúšobnou prevá-
dzkou a nedostali sme sa do sta-
vu, aby sme mohli povedať, že
má výpovednú hodnotu. Niektorí

nadriadení nie sú schopní dať
podriadeným hodnotiace kritériá,
hodnotenia sa preto na konci ob-

dobia deformujú. Odvolacie komi-
sie sú postavené tak, že nemôže-
me nič zmeniť, pretože tam je len

jeden odborár a a tak sa systém
stáva nefunkčný. Hodnotiaci sys-
tém je potrebné dotiahnuť do sta-

vu, keď bude policajt spokojný
s hodnotením, pretože ho bude
považovať za objektívne.“

V oblasti materiálno-technické-
ho zabezpečenia policajtov Viktor
Kiss zdôraznil potrebu odovzdať
dostatok informácií pri zavádzaní
osobných kamier. „Musíme vy-
svetľovať ľuďom, že kamera je
pre ochranu policajta, aby policajt
nemohol byť trestne napádaný
bez dôkaznej situácie.“ Pripome-
nul, že v praxi na našich súdoch
má rovnakú výpovednú hodnotu
tvrdenie policajta a 12-násobne
trestanej osoby – bohužiaľ -  ka-
mera je preto dôležitý dôkazný
prostriedok, ktorý sa však nadria-
denými nesmie zneužívať na ši-
kanovanie policajtov za nenasa-
denú čiapku či zle zapnutý gom-
bík pri služobnom zákroku. 

Jednoznačne sa tiež postavil
za používanie taserov - bezkon-
taktných paralyzérov, ktoré doká-
žu zneškodniť agresora bez rizika
pre obe strany. „Budeme na to tla-
čiť, aby boli zavedené čo najskôr,“
dodal. 

V závere svojho príhovoru Vik-
tor Kiss zdôraznil potrebu jednoty
v odborárskych radoch, nutnosť
bez emócií ťahať za jeden povraz,
„vtedy sa nám bude dariť“. Aj pre
členov vedenia odborov je pri vy-
jednávaní dôležité, aby cítilo za
sebou podporu základne.  

-on-

Príhovor nového predsedu OZP v SR Viktora Kissa
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Termíny zasadaní
rady predsedov
a kongresu OZP

v roku 2019

Rada predsedov:
29. marca 2019
20.a 21. júna 2019
27. septembra 2019
3. a 4. decembra 2019 

Kongres OZP v SR: 
7. a 8. novembra 2019

Nový predseda OZP v SR Viktor Kiss po svojom zvolení
vystúpil  s  krátkym  príhovorom.  „Preberám  funkciu  po
človeku, ktorý tu veľa spravil, veľa ukázal a veľa priniesol,
neviem, či sa vyrovnám jeho úrovni,“ povedal na úvod.
„Funkciu preberám s plnou vážnosťou a zodpovednos-
ťou, veľa som sa od Mariána naučil. Nemyslím si, že by
sme  v  našom  postupe  niečo  mali  zásadne  meniť,  ale
chcel by som vám predostrieť priority, ako ich vidím a čo
by sme mali chcieť dosiahnuť – v bodoch, lebo nie som
rétorik, skôr pragmatik, chcem presvedčiť činmi.“

Kandidát Pavol Paračka povedal, že mu je cťou uchádzať
sa o funkciu podpredsedu, dôveru a podporu mu dala pre-
šovská krajská rada. Potvrdil, že sa plne stotožňuje s pri-
oritami, ako ich vytýčil Viktor Kiss. Kľúčové sú podľa ne-
ho platy, kariérny rast, dotiahnutá typizácia okresov a kra-
jov. Ak nebude platovo vyriešený policajt v prvej triede,
nemôžeme sa baviť o platoch funkcionárov, povedal.

Upo zorne nie
Uzávierka nasledujúceho

vydania POLÍCIE bude 
11. januára 2019

Redakcia

Z príhovoru kandidáta na podpredsedu OZP Pavla Paračku

Na rade predsedov boli osobne ocenení za dlhoročnú prácu Marián Magdoško, Ľudovít Scholtz /predse-
da ZO Kežmarok/, Milan Donoval /predseda ZO Levice/ a Štefan Džama /podpredseda ZO Prešov/
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Ale ani spomenutá trojica nie je
v našej histórii taká ojedinelá, ako
by sa zdalo na prvý pohľad.
Triumvirát v jednom roku si vyskú-
šali Mečiar, Andráš, Pittner /1990/
i Tuchyňa s Pittnerom a Hudekom
/1994/, v týchto dvoch prípadoch
však miešali karty parlamentné
voľby. Celkom ojedinelé v novo-
dobej histórii je fakt, že Robert
Kaliňák sa po „socialistickom“ La-
zarovi /17 rokov vo funkcii/ stal
v roku 2018 suverénne najdlhšie
slúžiacim ministrom vnútra /do-
vedna vo funkcii 10 rokov/. Úplne
po prvýkrát v histórii od roku 1918
máme ženu ministerku vnútra
a tiež po prvýkrát v histórii máme
ženu aj na 2. najdôležitejšom po-
ste v polícii: I. viceprezidentku
PPZ Janu Maškarovú. Tibor Gaš-
par sa v roku 2018 stal najdlhšie
slúžiacim policajným preziden-
tom, ale ak by sa niekomu zdalo,
že sme mali v histórii viac policaj-
ných prezidentov ako ministrov
vnútra, je to naozaj len zdanie,
pretože policajný prezident M. Lu-
čanský má poradové číslo 11, za-
tiaľčo ministerka Saková je od ro-
ku 1990 v poradí 18. hlavou rezor-
tu - keď ale rátame fakt, že minis-
ter Pittner bol de iure vo funkcii
štyrikrát a Robert Kaliňák trikrát. 

Do análov Odborového zväzu
polície v SR sa zasa zapíše jedi-
nečná skutočnosť, že po prvýkrát
v jeho histórii sa predseda OZP
stal prezidentom Konfederácie
odborových zväzov SR. 

Toľko kvantitatívne parametre
roku 2018. S kvalitou – aspoň vo
vzťahu k polícii – je to už horšie.
Povedzme si úprimne – najmä vo
vzťahu k verejnosti to pre políciu
nebol dobrý rok. Ak na jednej stra-

ne polícia dosahuje v objasne-
nosti i v ostatných štatistikách pa-
rametre, ktoré znesú porovnanie
s vyspelejšími európskymi kraji-
nami, vrátane trebárs dopravnej
nehodovosti, brutálna, zákerná
vražda dvoch mladých ľudí otrias-
la verejnou mienkou do takej mie-
ry, ako už dávno nie. /ak zadáte
do Googlu meno Ján Kuciak, na-
ráta vám 1, 01 milióna výsky-
tov.../. Pokroky vo vyšetrovaní tej-
to ohavnosti sú jednoznačným
a významným plusom, aj slepý
však vidí, že z pojmu Kuciak je
dnes už pre niekoľkoosobové

strany len čistý politický artefakt,
ktorý nepozná nijaké hranice, nie-
len slušnosti. Policajti musia den-
ne predýchavať nechutné novi-
nárske ataky „mainstreamových“
médií. Na Slovensku sa vyvinul
pozoruhodný mediálny reťazec,
keď všetky printové i elektronické
médiá odušu citujú jeden denník
s minimálnym nákladom bez to-
ho, aby si informácie z tohto zdro-
ja akýmkoľvek spôsobom verifiko-
vali. Výsledok: Aj Goebbels /hitle-
rovský minister propagandy/ by
závidel! Veď keď všetky kľúčové
médiá tvrdia to isté, tak to musí
byť pravda, no nie? 

Nečudo, že v Policajnom zbore
panuje „blbá nálada“, umocnená
neskoro zachyteným problémom
nedostatku policajtov v útvaroch
pomaly už na celom Slovensku,
nedotiahnutým systémom osob-
ného hodnotenia, málo efektív-
nym mechanizmom kariérneho

rastu, neúspešným projektom ty-
pizácie OR a KR a nie dostatočne
rýchlym tempom zlepšovania pra-
covného prostredia. 

Tak sa, napokon, dajú zhrnúť
aj vývody z decembrového roko-
vania rady predsedov základných
organizácií OZP v SR. Ako pri roz-

lúčke s predákmi konštatoval Ma-
rián Magdoško, odborový zväz je
v dobrej personálnej, organizač-
nej i finančnej kondícii, sprievod-
ným javom súčasnej „blbej“ nála-
dy v polícii je nie nepodstatný ná-
rast členskej základne odborové-
ho zväzu. Čoraz viac ľudí v rezor-

te cíti, že odborový zväz polície je
jedinou silou, o ktorú sa jednotli-
vec v túžbe i v úsilí o zmenu k lep-
šiemu môže oprieť. Tento kredit je
vari najvýznamnejším, najpozitív-
nejším výhľadom našinca aj pre
rok 2019. 

Peter Ondera

Spoločná história Slovákov a Čechov od roku 1918 po súčasnosť

Stretnutie predstavovalo výni-
močnú možnosť pripomenúť si
založenie prvej Československej
republiky, zdôrazniť silné väzby
Čechov a Slovákov, ktoré sú v sú-

časnej dobe mnohokrát opomína-
né, ale ktoré tu boli, sú a budú, sú
jedinečné a vo svete nevídané
a ktoré nám ostatné národy závi-
dia, a to aj napriek rôznym „mo-

derným“ názorom v jednej či dru-
hej spoločnosti a bez ohľadu na

dejinné krivdy, ktoré sa odohrali,
a v neposlednom rade upozorniť,

že tak ako sú si naše národy blíz-
ke, sú si blízke aj ich odborové
zväzy.

Najmä mladá generácia, ktorá
už možno zabúda na česko-slo-
venské bratstvo, musí mať mož-
nosť znovu a znovu sa o ňom pre-
svedčiť. Mladí odborári tak pre-
diskutovali témy historických,
ekonomických, sociálnych a poli-
tických faktov spoločných dejín
majúcich súvislosť s odborovým
hnutím, výzvy, pred ktorými stáli
odbory po roku 1989 ako aj úlohy,
ktorým čelia dnes a budú i zajtra. 

-fb-
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Akadémia mladých odborárov 2018

Konfederácia  odborových  zväzov  Slovenskej  republiky
a Českomoravská konfederace odborových zvazů pri prí-
ležitosti 100. výročia založenia Československej republi-
ky v dňoch 16. až 18. novembra 2018 v Bratislave spoloč-
ne  zorganizovali  Akadémiu  mladých  odborárov  2018
s podtitulom Spoločná história Slovákov a Čechov od ro-
ku 1918 po súčasnosť. Podujatia sa zúčastnili aj zástup-
covia OZP v SR (Františka Jakubíková, Peter Jakubík).

Osmičky na konci letopočtu bývajú pre Slovákov časom
historických zmien /1918, 1938, 1948, 1968, 1998/ Minis-
terka vnútra SR Denisa Saková na decembrovom zasada-
ní rady predsedov označila rok 2018 pre políciu prídav-
ným menom „hektický“. Veru aj bol. Už sám fakt, že v tom-
to roku sme mali až troch ministrov /Kaliňák, Drucker, Sa-
ková/ sa zdá byť ojedinelý v celej histórii polície od roku
1990. 

Už niekoľko mesiacov zverejňujeme aj na stránkach POLÍCIE výzvu OZ KOVO na podpis petičnej akcie
za vyhlásenie referenda k zastropovaniu dôchodkového veku na 64 rokov. V parlamente je síce návrh ústav-
ného zákona, ktorý si kladie za cieľ určiť presnú hranicu dôchodkového veku a zabrániť tak uplatňovaniu
„automatu“, dvíhajúcemu vekovú hranicu odchodu do dôchodku každý rok o 70 dní, odborári však upozor-
ňujú, že návrh SMER-u nemusí získať dostatočnú podporu. Aj preto bolo hlasovanie v parlamente o tomto
dôležitom zákone odložené na január. Petičná akcia ďalej beží. Prezident KOZ SR Marián Magdoško preto
vyzýva aj bývalých kolegov z OZP k väčšej aktivite: stiahnite si zo stránky OZ KOVO petičné hárky, každý
podpis je dôležitý, zapojte aj rodinných príslušníkov, kým nie je neskoro! 

-on-

Naozaj hektický rok
Bilancia MV SR 2018: traja ministri, prvýkrát je na čele rezortu žena
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Čo inšpektori v bloku B videli,
ukazuje naša fotogaléria, veľa ko-
mentárov k nej netreba. Zhnité
rozvody, pleseň, zdevastované

sociálne zariadenia, pozatekané
stropy zo zničených inžinierskych
sietí, absencia potrebných miest-
ností napríklad na údržbu rovno-
šiat, rozpadávajúci sa nábytok...
Protokol z kontroly BOZP tak nija-

ko nemôže byť lichotivý. Čo ne-
znamená, že sa vedenie školy ne-
usiluje stav zmeniť k lepšiemu.
Usiluje – už roky. Podarilo sa
kompletne, parádne zrekonštruo-
vať blok A. Na rade bolo „béčko.“

Ale vedenie rezortu malo zrejme
veľa iných priorít, o investícii nikto
nehovoril. Na bloku B sa v uplynu-
lých rokoch urobilo len množstvo

čiastkových úprav a opráv, koľko
skromné financie dovolili. 

Celkový dojem z bloku B je
preto zlý. Rezort veľmi potrebuje

prijímať nových policajtov. Ale
chce ich ubytovať do TOH-
TO???? Mladí ľudia, dnes už na-
učení z domu na určitý ubytovací
štandard, sa tu môžu len rozhliad-
nuť a znova si pobaliť kufre. Zbo-
hom polícia! 

Taká je realita. A už veľmi, veľ-
mi dlho. Škola sa spustila do pre-
vádzky v roku 1980. Rozpadáva-
júci sa nábytok je tu z tých čias.
V análoch nájdete zmienky o zlom
stave inžinierskych sietí už v roku
1997. Varovania hygienikov v pr-
vých rokoch nového tisícročia na
vedenie rezortu nijako nezaberali.
Rozhodnutím č.p.: SPC– 585/5–
2005 zo dňa 29. 07. 2005 regio-
nálny hygienik MV SR pre katas-
trofálny stav objektov zakázal
prevádzku ubytovacích zariadení
pre študentov. 

Nikomu to neprekážalo, škola
fungovala ďalej. Však tých štu-
dentov niekde musíme dať, nie?
V roku 2009 sa už situáciou vážne

zaoberal aj Odborový zväz polície
v SR, vtedajší podpredseda Ladi-
slav Gračík, inak bývalý pedagóg
z tejto školy, vedenie rezortu bom-
bardoval upozorneniami, loboval
na všetkých možných úrovniach.
Ako sme už spomenuli, blok A sa
z pridelených prostriedkov inves-

tičnej akcie podarilo kompletne
vynoviť. Blok B robí hanbu celé-
mu rezortu ešte v roku 2018. Na
také konštatovanie nijaké vysvet-
lenie nezaberá. 

Snímky Zuzana Zedková
-on-

Dokedy bude Blok B v pezinskej SOŠ PZ robiť hanbu celému rezortu?

Hygienička vydala zákaz prevádzky ubytovacej časti v roku 2005, píšeme 2018
Nedávno sa na základe množstva signálov o neúnosnej
situácii boli naši inšpektori BOZP Roman Laco a Zuzana
Zedková presvedčiť o aktuálnom stave ubytovacieho blo-
ku B v Strednej odbornej škole PZ v Pezinku. Asi polovici
policajtov školu netreba nejako veľmi predstavovať, pre-
tože ju absolvovali. 



„Som rada, že sa väčšina po-
slancov túto novelu z dielne mi-
nisterstva vnútra rozhodla pod-
poriť. Nový policajný prezident
bude menovaný na štyri roky a
do funkcie ho bude musieť od-
poručiť odborná komisia aj
brannobezpečnostný výbor,“
uviedla ministerka vnútra SR
Denisa Saková. Poslanci Ná-
rodnej rady SR na rokovaní 4.
decembra 2018 schválili návrh
novely zákona o Policajnom
zbore. Nová úprava posilňuje
nezávislosť policajnej inšpek-
cie a sprísňuje podmienky na
menovanie prezidenta Policaj-
ného zboru a riaditeľa úradu
inšpekčnej služby. V oboch prí-
padoch si prejdú vypočutím na
pôde parlamentu. Úrad inš-
pekčnej služby bude aj naďalej
vyčlenený spod riadiacej pô-
sobnosti prezidenta Policajné-
ho zboru, pričom riaditeľ tohto
úradu sa za svoju činnosť už
nebude zodpovedať ministrovi
vnútra, ale vláde SR. Pôsob-
nosť úradu inšpekčnej služby

bude v zásade rovnaká ako v
súčasnosti, teda predovšetkým
odhaľovanie a vyšetrovanie
trestných činov príslušníkov
Policajného zboru, pričom bu-
de rozšírená o trestnú činnosť
príslušníkov Zboru väzenskej a
justičnej stráže a od roku 2020
aj o trestnú činnosť príslušní-
kov finančnej správy. 

Riadenie zložiek Policajného
zboru, okrem úradu inšpekčnej
služby, sa zveruje prezidentovi
Policajného zboru s tým, že na
rozdiel od platného stavu minister
vnútra už nebude môcť vyňať z
riadiacej pôsobnosti prezidenta
Policajného zboru útvary, ktoré sa
podieľajú na odhaľovaní a vyše-
trovaní trestných činov. Preziden-
ta Policajného zboru bude aj na-
ďalej vymenúvať minister vnútra,
ale až na základe výberového ko-
nania a len s odporúčaním Výbo-
ru Národnej rady SR pre obranu a
bezpečnosť.

Poslanci parlamentu schválili
návrh novely zákona o Policaj-
nom Do funkcie prezidenta Poli-
cajného zboru možno vymenovať
len príslušníka Policajného zboru,
ktorý je v služobnom pomere cel-

kovo najmenej 10 rokov, funkčné
obdobie sa stanovuje na 4 roky s
tým, že tá istá osoba môže byť vy-
menovaná do tejto funkcie najviac
dvakrát. Okrem presne stanove-
ných dôvodov ako napríklad stra-
ta štátneho občianstva alebo bez-
úhonnosti, bude môcť minister
prezidenta Policajného zboru od-
volať z funkcie aj v odôvodnených
prípadoch, pričom tieto dôvody
musí najskôr schváliť aspoň troj-
pätinová väčšina všetkých členov
výboru národnej rady pre obranu
a bezpečnosť. Výberové konania
bude vyhlasovať ministerstvo
vnútra najneskôr tri mesiace pred
uplynutím funkčného obdobia.
Realizovať ich bude sedemčlen-
ná výberová komisia zložená z
nominantov, ktorých vymenuje
minister vnútra, generálny proku-
rátor, policajný prezident, riaditeľ
úradu inšpekčnej služby, rektor
Akadémie Policajného zboru a
najväčší odborový zväz policaj-
tov. Z vhodných uchádzačov ur-
čených komisiou vyberie minister
vnútra najmenej troch kandidátov,
ktorých predloží výboru Národnej
rady SR pre obranu a bezpečnosť
na verejné vypočutie. 

Ak komisia vyhodnotí ako
vhodných na funkciu prezidenta
Policajného zboru menej ako
troch uchádzačov, minister pred-
loží výboru národnej rady všet-
kých úspešných uchádzačov. Ak
výbor národnej rady neodsúhlasí
ministrovi vnútra žiadneho z pred-
ložených kandidátov, ministerstvo
vnútra vyhlási nové výberové ko-
nanie. Ministrovi sa dáva aj mož-
nosť nevymenovať kandidáta,
ktorého odporučí výbor. Na vyme-
novanie prezidenta PZ bude teda
potrebná zhoda výberovej komi-
sie, výboru pre obranu a bezpeč-
nosť a ministra vnútra. Na rozdiel
od prezidenta Policajného zboru
bude riaditeľ úradu inšpekčnej
služby menovaný do funkcie vlá-
dou SR. Vychádza sa z toho, že v
pôsobnosti úradu, ktorý bude ria-
diť, sú ozbrojené bezpečnostné
zbory podriadené dvom, resp.
trom ministrom. Menovaniu bude
predchádzať výberové konanie a
odporúčanie výboru Národnej ra-
dy SR pre obranu a bezpečnosť.
Výberové konanie bude uskutoč-
ňovať 7-členná výberová komisia
zložená z nominantov ministra
vnútra, ministra spravodlivosti,

ministra financií, generálneho
prokurátora, policajného prezi-
denta, rektora Akadémie Policaj-
ného zboru a najväčšieho odbo-
rového zväzu policajtov. 

Z vybraných uchádzačov urče-
ných komisiou vyberie minister
vnútra najmenej troch kandidátov,
ktorých predloží výboru Národnej
rady pre obranu a bezpečnosť na
verejné vypočutie. Ak komisia vy-
hodnotí ako vhodných na funkciu
riaditeľa Úradu inšpekčnej služby
menej ako troch uchádzačov, mi-
nister predloží výboru národnej
rady všetkých úspešných uchá-
dzačov. 

Ak výbor národnej rady neod-
súhlasí vláde SR žiadneho z
predložených kandidátov, minis-
terstvo vnútra vyhlási nové výbe-
rové konanie. Obdobne ako pri
prezidentovi Policajného zboru sa
aj pri riaditeľovi Úradu inšpekčnej
služby umožňuje vláde nevyme-
novať kandidáta, ktorého odporu-
čil výbor pre obranu a bezpeč-
nosť; v takom prípade minister-
stvo vnútra vyhlási nové výberové
konanie. Účinnosť novely zákona
sa navrhuje od 1. februára 2019. 

/Pravda, 5.12./
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Poslanci parlamentu schválili návrh novely zákona o Policajnom zbore

Petržalskí odborári po vínnych cestičkách

Na potulkách južnou Moravou

V duchu starého talianskeho
príslovia „Sud vína spôsobí viac
zázrakov ako kostol plný svä-
tých.“ sa členovia našej petržal-
skej základnej organizácie 8/68
rozhodli trochu potúlať južnou

Moravou v čase, ktorý najviac
praje zlatistému moku pod Pála-
vou.

Ako mnohokrát predtým bola
degustácia archívnych ale aj ak-
tuálnych ročníkov objednaná už
mesiace vopred, pričom tento rok
po dôkladnom zvážení výberu od

veľkých profesionálnych vinár-
stiev až po rozkošné malé rodinné
podniky so zopár sortami vína,
(pozn. autora: ku ktorým už štvrtý
rok aj reálne inklinujeme) padla
voľba na rázovitú, skrz na skrz ví-

nom prevoňanú juhomoravskú
obec pod názvom Dolní Dunajovi-
ce. Je to dedinka, kde aj keď kam-
koľvek zablúdite, vždy sa potkne-
te o nejaký ten vinársky stánok,
vínnu pivnicu či nový koreň vínnej
révy, na ktorékoľvek dvere, keď
zaklopete, typický vínny majster

vám v duchu zásady „Hosť do do-
mu, boh do domu.“ ponúkne po-
hár lahodného moku s kúskom
klobásy či jaternice a chlebom,
a pre pocestných bez domova
i teplú posteľ a strechu nad hla-
vou.

My sme tiež neobišli skrátka.
Na stoloch nás už čakal lahodný
divinový guľáš s knedľou a niekoľ-
ko druhov mäsových a syrových
„přesnídávek“ k vínu. Čudesnou
cestou od bežných stolových vín
až po víťazov zlatých medailí nás

sprevádzal mladý dedič vínneho
umenia, ktorý nám predstavil de-
sať druhov bielych, červených, ru-
žových, suchých, polosuchých či
sladkých vín. Do tanca nám za-
hrala cimbalovka, a keďže s nami
boli aj skalní účastníci či naši od-
borárski „vinári v plienkach“, pán
vinár zanietencom predstavil aj
výrobu s krátkou obhliadkou vý-
robných priestorov. 

Tlieskame tomuto vpádu in
medias res do vínneho života a
ešte ráno z nás mnohí mali pocit,

že keď nie už v tomto, tak v tom
ďalšom živote, chceme ako Mi-
chal Janák vlastnou prácou vidieť
odraz slnka v pohári červeného
sťaby brúsený rubín, cítiť vôňu
najsladšej kytice, nechať rozvinúť
chuť na podnebí a pomaly pre-
hltnúť, aby aj hrdlu bolo dopriate. 

Takže, milí odborári, čo poviete
na takýto „jesenný“ zážitok? Páčil
by sa aj vám? 

Františka Jakubíková, 
ZO 8/68

To, že odborári pracovne nezaháľajú, je nám všetkým už
dávno jasné, ale to, že si vedia čas padajúceho lístia, zni-
žujúcich sa teplôt, sychravosti a dažďa, aj patrične užiť
s ochutnávkou  jesenných plodov práce poľnohospodá-
rov či kolektívnymi zábavami, už možno nie.

Šéf nemeckých policajných
odborárov Rainer Wendt
(DPolG) sa na akcii organizova-
nej nadáciou Konrad Adenauer
Stiftung veľmi otvorene vyjadril
na adresu imigrantov a nimi pá-
chanej kriminality. Podľa Wendta
Nemecko v ob-
lasti integrácie
úplne zlyhalo.

„Nemecko
nie je schopné
vysporiadať sa
so stratou kon-
troly nad svoji-
mi hranicami.
Identifikácia
prichádzajúcich
migrantov vô-
bec nefunguje.
O stovkách tisíc
z nich nemáme
žiadne relevantné informácie.
Čas romantického vykresľovania
situácie je preč, čelíme tvrdej
realite!“ uviedol Wendt.

Wendt ďalej upozornil na váž-
nu situáciu v Berlíne, kde už viac
ako tridsať rokov vládne podsve-
tiu približne dvadsať rozvetve-
ných arabských rodín, ide asi
o tisíc ľudí. „Obchodujú s droga-
mi, podieľajú sa na organizova-

nom zločine, páchajú vraždy „zo
cti“ a uplatňujú detské svadby.“
„A nie je to len Berlín, V Düssel-
dorfe majú problém so zločinca-

mi zo severnej Afriky, ktorí sem
prišli dávno pred rokom 2015.

Tamojšie úrady evidujú 2 244 pá-
chateľov, ktorých neboli schopní
ani odsúdiť ani deportovať. My-
slíte si, že teraz sa nám to poda-
rí? čuduje sa Wendt „integračné-
mu optimizmu“ vládnucich elít.
„V poslednom čase začína pre-
vládať rozum nad romantickými
predstavami. Žiaľ, celkom ne-
dávno tomu tak nebolo. Keby po-
licajný šéf v Kolíne nad Rýnom
vyjadril v novembri 2015 obavy
z možného obťažovania nemec-
kých žien africkými prisťahoval-
cami a požiadal o umiestenie
ďalších bezpečnostných kamier
a posíl na sivestrovské oslavy,
najskôr by bol prepustený,“ ko-
mentoval Wendt. 

/www.dulezite24.cz/

Imigranti: nemeckí policajní odborári varovne dvíhajú prst
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Rainer Wendt



Rádiovú výzvu na zastavenie
motorkára začul policajt v služob-
nom vozidle, ktoré práve v tej istej
chvíli išlo v tuneli v protismere. Na
rozhodovanie mal policajt len
chvíľočku. Nezaváhal, stočil vo-
lant doľava a svoje auto postavil
priečne do protismeru. /celú akciu

je zreteľne vidieť z medializova-
ného záznamu kamery v tuneli/.
Motorkár nemal kde uhnúť, ubrz -
diť nestačil a tak skončil v nemoc-

nici s ťažkými zraneniami, ľahko
bola zranená aj osádka policajné-
ho vozidla. 

V médiách sa strhla veľká di-
skusia, či policajt Šimon Vaic uro-
bil dobre, alebo nie, keď takýmto
spôsobom zastavil uháňajúceho
motorkára. Vnútorná kontrola po-

lície nevidela v konaní vodiča vo-
zidla žiadnu chybu. Ale inšpekcia
bezpečnostných zborov /GIBS/
bola toho názoru, že postup poli-

cajta nebol správny, vzniesla mu
obvinenie z ublíženia na zdraví z
nedbanlivosti, vodiča motorky mal
vraj zastaviť iným spôsobom.
Štátny zástupca prípad posunul
na súd. 

Zo strany policajtov sa strhla
prudká obranná reakcia. Totiž:
policajti, ktorí bezprostredne pre-
nasledovali motorkára, vedeli,

o koho ide, že je naozaj „besný“,
má odobratý vodičák, opakovaný
zákaz činnosti... Ale vodič policaj-
ného auta v tuneli nebol účastník
naháňačky, išiel v protismere,
akurát z vysielačky vedel, že kole-
govia kohosi naháňajú, motorkára
treba zastaviť. Rozhodol sa v oka-
mihu a konal. Za to má ísť pred
súd?

Policajti sa naozaj hlasno po-
stavili na obranu kolegu. Aktivizo-
vala sa Únia bezpečnostných zlo-
žiek, s podporou sa pridal aj nezá-
vislý odborový zväz policajtov
/NOS PČR/ a zvolali protest kole-
gov pred budovu obvodného sú-
du Praha 8 počas konania pojed-

návania. Pri diskusiách s novinár-
mi policajti argumentovali tým, že
ak bude ich kolega odsúdený,
veľmi to zapôsobí na ostatných
príslušníkov. Jednoducho si rad-
šej pirátov na cestách prestanú

všímať. Prečo by mali riskovať
vlastné životy v naháňačkách
a potom sa ešte nechať zatvoriť?

Kašlať na nich, nech si tí blázni
lietajú, nech zabíjajú nevinných... 

Čuduj sa svet, stala sa vec na-
ozaj nevídaná: Obžalovaného Ši-
mona Vaica sa oficiálne zastal aj
/už bývalý/ policajný prezident,
Polícia ČR vydala v prospech Vai-
ca podporné stanovisko na so-
ciálnej sieti a dokonca mu oficiál-
ne ponúkla právnu pomoc!

Druhá strana tiež nelenila: Čo
si to tí policajti dovoľujú, ovplyv-
ňovať činnosť súdu takýmto spô-
sobom a vyhrážať sa verejnosti
nečinnosťou? Za to ich neplatí-
me! dalo sa čítať v tlači.

Obvodný súd Praha 8 na svo-
jom pojednávaní zbavil policajta
obžaloby v plnom rozsahu. Sudca
Miroslav Rákosník konštatoval,
že zásah polície bol primeraný
okolnostiam prípadu. Aktér prípa-
du Šimon Vaic pre médiá zopako-
val, že by mal byť poučením, aby
si piráti ciest nemysleli, že unikať
pred policajtmi sa vyplatí. 

Rozsudok ešte nenadobudol
právoplatnosť. 

/podľa českej tlače – on -/
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Smútočná spomienka
Dňa 22. 12. 2018 uplynie rok odvtedy, čo nás 
opustil náš kolega a kamarát 
Peter Mestický, 
dlhoročný člen OZP. 

S úctou spomínajú rodina a kolegovia 
z OO PZ Liptovský Mikuláš. 

A nemuseli byť ani otužilci!
V utorok 22. novembra dostali hliadky PMJ okolo 17.30 h infor-

máciu o mužovi na Starom moste, ktorý chcel skokom z mosta
ukončiť svoj život. Počas presunu na miesto boli hliadky prostred-
níctvom operačného strediska informované o tom, že muž už skočil
do rieky Dunaj a prúd vody ho unáša smerom na most Apollo. Po
príchode na miesto policajti asi 100 m od Starého mosta spozorova-

li v rieke muža, ktorého prúd vody unášal popri brehu. Policajti ne-
váhali a ihneď skočili za mužom do vody. Vzájomnou spoluprácou
oboch hliadok sa policajtom podarilo muža vytiahnuť z vody na
breh. Policajti až do príchodu záchranárov opakovane poskytovali
mužovi prvú pomoc, keďže niekoľkokrát stratil vedomie a prestal dý-
chať. Zachránený 35-ročný Bratislavčan bol následne odovzdaný
do starostlivosti privolaným záchranárom, ktorí ho previezli ho do
jednej z bratislavských nemocníc. 

Obetavé hliadky PMJ tvorili:
práp. Mário Kócis, práp. Tomáš Mruškovič, nstržm. Bc. Radovan

Oláh a ppráp. Bc. Vladimír Kováčik 
Klobúk dolu!

/KR PZ BA, 23.11, -on-./

Besného motorkára zastavilo až policajné auto v tuneli
Česká tlač už dlhšie rozoberá zaujímavý prípad, ktorý sa
stal v júli 2017 v Prahe. Polícia prenasledovala motorkára,
ktorý zbesilo uháňal ulicami a ohrozoval seba i všetkých
okolo. Éterom letela od prenasledovateľov informácia pre
kolegov s výzvou na jeho zastavenie, motorkár miestami
išiel až 180 km za hodinu, na výzvy nereagoval. Besný vo-
dič vletel aj do Těšnovského tunela 130 - kilometrovou rý-
chlosťou.


