
l Pán predseda, čo si mys-
líte o zámere SNS výrazne

zvýšiť platy vojakom? Hoci ma-
jú aj v Ozbrojených silách

výrazný podstav ľudí, oproti
plánovaným cca 16-tisícom ich
je len niečo vyše 12-tisíc, pred-
sa len ide o slušné peniaze, má
ich rezort obrany v rozpočte?

Predpokladám, že nie, pri
schvaľovaní rozpočtu na rok 2019
v národnej rade o tom reč nebola,
pokiaľ áno, je namieste otázka,
kto predimenzoval rozpočet MO
SR takýmto spôsobom.

l Ale reprezentanti SNS o
tom hovoria ako o hotovej  veci,
objavili sa na webe už aj nové
platové tabuľky, návrh ide do
pripomienkového konania...

Hovoril som o tom nedávno s
ministerkou, povedal som jej, že
také výrazné zvýšenie platov vo-
jakov znamená ohrozenie per-
sonálnych stavov v Policajnom
zbore. Treba otvorene povedať,
že aj pre každého policajta, ktorý
práve nejde do výsluhového dô-
chodku, by bolo 300 eur motívom
prejsť do služieb armády a
nemožno sa utešovať tým, že
však ešte nič nie je schválené, na-
priek tomu, že to ešte nebolo
predložené ani do vlády. Mnohí
možno nebudú čakať a dajú si
žiadosť hneď, aby sa im v armáde
ušli lepšie miesta. Doteraz je to
tak, že príjem ľudí v ozbrojených
zboroch je približne rovnaký, ale
ak by si armáda v platoch takto
navýšila, mám vážnu obavu, že
prídeme trebárs o desať percent
ľudí a v čase, keď už sme 10 per-
cent v podstave, Policajný zbor
padne na kolená. To riskujú?

l Predpokladám, že vláda si
tieto riziká musí uvedomovať...
A možno je to skôr problém na
riešenie v rámci koaličnej rady,
ani nie vlády...

V tejto chvíli je ťažké niečo
tvrdiť, situácia sa môže meniť

každým dňom, kým budú naši
členovia  čítať tieto riadky, všeličo
môže byť inak. /rozhovor sa
uskutočnil 12. 3., pozn.red./ Isté
je, že potrebujeme policajtov čo
najrýchlejšie zodpovedne infor -
movať, lebo je tu obrovské riziko,
že sa spustí lavína odchodov, a to
by sme už vnímali ako pokus o
ohrozenie vnútornej bezpečnosti
štátu, o ktorej sa hovorí, že síce
nie je najdôležitejšia, ale bez nej v
štáte nefunguje nič. Pri všetkej
úcte, obranyschopnosť štátu je
dôležitá vec, ale v mierovom
stave je zodpovednosť za poko-
jný život obyvateľov tohto štátu na
policajných silách. Po rokovaní
vlády ma ministerka uistila, že
členovia vlády, ktorí majú čo do
toho ešte hovoriť (predseda
vlády, minister financií) ubezpe -
čili, že navyšovanie platov ako
motivačný prostriedok pre zís -
kanie príslušníkov či už MO SR,
PZ alebo ZVJS umožnia len 
vtedy, ak to pôjde koordinovane v
spoločnom kontexte vo všetkých
rezortoch. Minister obrany, ale aj
ďalší predstavitelia strany SNS
vyhlasujú svoje predstavy a
návrhy do budúcnosti bez eko-
nomickej analýzy a dohody s os-
tatnými koaličnými stranami. Je to
neštandardný postup a následne
vyhlásenia upravujú a menia ale

l Ako sa vyvíja inštitút práv-
nej ochrany v uplynulých ro-
koch?

Má rastúci trend z hľadiska
počtu prerokúvaných prípadov,
ale vcelku aj z hľadiska objemu
peňazí, i keď tie sumy môžu kolí-
sať, pretože nie sú zriedkavé prí-
pady, keď sa advokátom vypláca-
jú peniaze za viacročné zastupo-
vanie. Tak sme v roku 2016 vyna-
ložili na právnu ochranu vyše 25-
tisíc eur, v roku 2017 viac ako 11-
tisíc a v roku 2018 takmer 18-tisíc
eur. 

l Je o poskytnutie právnej
ochrany záujem?

Je. Právna ochrana je z môjho
pohľadu najvýznamnejší benefit,
ktorý náš zväz členom ponúka.
Nikto si nemôže byť istý tým, že
sa zo dňa na deň „znepáči“ na-
driadenému a potom má človek
problém. Dnes len zaklopanie
u dobrého advokáta na dvere stojí
okolo 800,- EUR. A to sú už penia-
ze, ktoré zamávajú rodinným roz-
počtom. Vlani Predsedníctvo
OZP v SR na svojich zasadaniach
prerokovalo 42 žiadostí o poskyt-
nutie právnej ochrany, z ktorých v
29 prípadoch predsedníctvo
schválilo poskytnutie právnej
ochrany a v 13 prípadoch ne-

schválilo. Schválené veci sú už
všetko buď súdne spory o preskú-
manie rozhodnutí alebo prebieha-
júce trestné konania. Poskytnutie
poradenstva v rámci odvolaní, či

už v disciplinárnych veciach ale aj
v konaniach vo veciach služobné-
ho pomeru, do tejto štatistiky ne-
zahŕňame. Tých je veľké množ-
stvo a tie riešime aktuálne. 

l Neschválených žiadostí sa
mi zdá pomerne veľa. Príčiny?

Tých príčin je viac, o niekto-
rých budeme hovoriť na rade
predsedov takpovediac v našej
kuchyni. Faktom ale je, že sa stre-
távame s prípadmi, keď si žiada-
teľ ani poriadne neprečíta štatút
právnej ochrany a podá si  žia-
dosť trebárs vo veci jeho doprav-
nej nehody, ktorú mal v čase slu-
žobného voľna na vlastnom mo-
torovom vozidle. A stane sa, že
podobné žiadosti, ktoré štatút
priamo vylučuje, niektoré základ-
né organizácie dokonca odporu-
čia a pošlú ich k nám. Naozaj je
dôležité pozorne si naštudovať
štatút, lebo podľa neho poskyto-
vanie právnej ochrany je v trest-
noprávnych veciach, občiansko-
právnych veciach, pracovnopráv-
nych veciach a na konania o prie-
stupkoch, ktoré majú súvislosť so
služobným pomerom u príslušní-
kov Policajného zboru, ktorí sú
členmi OZP v SR, pracovným po-

merom u ostatných členov OZP v
SR alebo s odborárskou činnos-
ťou členov OZP v SR. 

l Svojho času ste spomína-
li, že vás znepokojuje rastúci
počet prípadov sporov s na-
driadenými...

Áno, svedčia o nedobrých
vzťahoch  na pracovisku, máme
prípady až neuveriteľného bos-
singu. Na druhej strane, najmä
mladší policajti majú problém s
disciplínou, nemajú pocit, že prí-
kaz nadriadeného treba splniť a
sú schopní vykladať si aj jasný
predpis po svojom. Ale, ako vra-
vím, toto sú prípady, ktoré je lep-
šie riešiť doma, teda v našej od-
borárskej kuchyni. Vždy pripomí-
nam, že všetci členovia vedenia
majú verejné telefónne čísla, je
lepšie dopredu zavolať, opýtať
sa, dať si poradiť, predídeme tak
aj možným nepríjemným prekva-
peniam.

Zhováral sa Peter Ondera
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Ako zareaguje ministerstvo vnútra na návrh SNS zvýšiť plat vojakom o 300 eur?

O právnej ochrane hovoríme s podpredsedom OZP v SR Romanom Lacom

,,Máme prípady až neuveriteľného bossingu...“

Niekto si zahráva s vnútornou bezpečnosťou štátu...

V čísle:
l Vláda schválila úpravu valorizácie dôchodkov  s.2

l Prípad právnej ochrany                             s.3

l Na slovíčko s Marekom Ihnacikom           s.4

l O knižke Petra Nevolného                       s.5

l Dopravné súťaže pre deti                       s.6

l Slováci z MV SR na Kilimandžáre                 s.7

l Z vestníka PPZ                                                             s.8

Prevencia pred dopravnými nehodami a ich následkami je dôležitou súčasťou práce príslušníkov PZ. Jej
prirodzenou súčasťou je potom spolupráca s občanmi a osobitne s deťmi od útleho veku. Viac na s. 6

(Pokračovanie na strane 2)

Podpredseda OZP v SR Roman Laco o. i. zodpovedá v
zväze za dôležitý benefit - za právnu ochranu. Pripravuje
sa predložiť na marcovej rade predsedov základných or-
ganizácii správu o stave právnej ochrany za uplynulý rok
2018. V tejto súvislosti sme ho požiadali o rozhovor.

Iniciatíva politickej strany SNS zvýšiť platy príslušníkov
Ozbrojených síl SR o 300 eur už v tomto roku poriadne
rozvírila nálady medzi príslušníkmi ostatných ozbro-
jených zložiek, políciu nevynímajúc. O tejto aktivite min-
isterstva obrany sme sa rozprávali s predsedom OZP v
SR Viktorom Kissom.

R. Laco



neuvedomujú si ako silno zasahu-
jú do uvažovania ľudí, ktorých sa
to týka. Vyzývam policajtov, aby
nepanikárili, počkajme si na
ďalšie výsledky našich rokovaní. 

l Čo hovoríte na petíciu
NOZP s požiadavkou na dorov-
nanie resp. navýšenie platov
policajtov rovnako o avizované
zmeny ako u profesionálnych
vojakov.

Čiastočne som to už vysvetlil,
ale k spôsobu, akým chcú niečo
dosiahnuť, musím povedať, že
ešte petíciou si nikdy svoj plat
zamestnanci nezvýšili. Podpisové
akcie a petície sme robili neje-
denkrát, ale museli mať svoje rá-
cio, napr. zásadná pripomienka k
neschváleniu superhrubej mzdy
(za víkend sme vyzbierali vyše
5.000 podpisov), kde sme aj my
prispeli k tomu, aby sa nerealizo-
vala. V tejto veci intenzívne
budeme rokovať naďalej s minis-
terkou a predkladať argumenty,
aby vedela konštruktívne jednať
vo vláde o navyšovaní platov v
spoločnom kontexte všetkých
ozbrojených zborov. V tomto
smere som komunikoval aj s
predsedami OZ ZVJS a OZ
Hasičov, ktorí sú taktiež v roko-
vaní so svojimi sociálnymi part-
nermi v tejto téme. 

l A máme tu ďalší problém,
novelu Zákoníka práce, ktorá v
druhej etape od 1. mája dvíha
príplatky za prácu v noci, cez
dni voľna a sviatky. Policajti
majú pri nerovnomernosti
paušálny príplatok sto eur. Vy-
rovnané podmienky?

Už dlhšie, vlastne od januára
upozorňujeme, že radový policajt
v nerovnomernosti by si pri
použití sadzobníka príplatkov
podľa Zákoníka práce polepšil o
170 - 180 eur. Príplatok za nerov -
nomernosť je dosť deformovaný,
všetci to dobre vieme, a naším
cieľom nie je ľuďom brať, len sa
pýtame, ako chce ministerstvo tú-
to situáciu vyriešiť, aby boli naši
ľudia motivovaní k práci. Podľa
nášho názoru je nutná novela
zákona, lebo s príplatkami rôzne-

ho druhu už veľmi nemožno
hýbať, viac menej sú na strope a
už nie je čas ani vhodný politický
priestor na nejakú zásadnú
rekonštrukciu celej policajnej pla-
tovky. Takže je otázka, či náš re-
zort bude mať finančné prostried-
ky, aby túto skrivodlivosť odstránil
a akú cestu nájde. Určitú kon -
štrukciu pre spravodlivejšie od -
me ňovanie za prácu v noci, sobo-
tu a nedeľu a vo sviatok som  mi -
nisterke predostrel, na prvý pocit
nebola zásadne proti, len je treba
urobiť analýzu počtu hodín a
koľko financií si takáto zmena
vyžaduje. Hodiny sú evidované v
SAP-e a nemalo by byť kompliko-
vané takúto analýzu urobiť.

l Prejdime k ďalšej téme:
mali ste stretnutie s generálnou
riaditeľkou sekcie hnuteľného
a nehnuteľného majetku MV
SR, s pani Boďovou. Predpok-
ladám, že ste sa radili aj o prob-
lémoch ubytovania policajtov a
o pracovných podmienkach...

Áno. Prioritou je pre nás re -
konštrukcia plesnivého ubytova-
cieho bloku na SOŠ PZ v
Pezinku, lebo je to naozaj hanba,
nemôžeme tu prijímať policajtov a
kadetov a zničiť ich predstavy o
polícii hneď na začiatku kariéry.
Fakt je, že aj zásluhou veľkého
úsilia pána riaditeľa Dovičoviča
škola dostala 143-tisíc eur, za čo
sa urobila nová strecha a
zrekonštruovalo 11 izieb a čias -
točne sociálky na jednom pos -
chodí. Fajn, ale nestačí to.
Môžem potvrdiť, že za prioritu po-
važuje stav ubytovania v Pezinku
aj najvyššie vedenie rezortu, tak
uvidíme, čo sa do septembra po-
darí.

l Chronická bolesť: ubytov -
ňa Saratov v Bratislave...

Veru. Ľady sa trochu pohli v
tom zmysle, že rezort vnútra ak-
tuálne získal do svojej správy ob-
jekt Inštitútu bankového vzdelá-
vania na Tomášikovej ulici, ktorý
je z hľadiska ubytovacích kapacít
vo veľmi dobrom stave, sem sa
presťahujú všetci zo Saratova a
po menších úpravách sa sem
presťahuje aj ružinovské OO PZ

/Sputniková/, ktoré je doteraz v
objekte s azbestovými stenami.
Samotný Saratov skúsi rezort
vymeniť za niečo iné, do rekon -
štrukcie pravdepodobne nepôjde.
Lenže stále je veľa našich ľudí za
drahé peniaze na privátoch, ktorí
napríklad odišli zo Saratova, lebo
sa tam už nedalo bývať. Takže
vyhraté ešte nemáme.

l Ďaľšie najboľavejšie mies-
ta?

Určite trnavská kriminálka,
ktorej stav sme po kontrole BOZP
svojho času publikovali aj v
POLÍCII. Napriek určitým náde-
jám v tom čase je riešenie stále
neznáme, podľa informácií, ktoré
mám, rezort má vo výhľade objekt
jednej vysokej školy, lenže zís ka -

nie tohto objektu nemusí byť
jednoduché, školstvo má iné
pravidlá hospodárenia s nehnu -
teľ nosťami, môže ho predať ho-
cikomu. Vo všeobecnosti je celá
agenda okolo nehnuteľností v
správe štátu nesmierne kompliko-
vaná a často proti logike,  mimo
pochopenie bežného človeka.
Priznám sa, aj mi to odborníci
vysvetľovali, ale dosiaľ nepo -
chopím, prečo je napríklad prob-
lém vyhlásiť v potrebnom predsti-
hu verejnú súťaž, keď viem, kedy
mi končí rámcová zmluva. Aj v
našom rezorte táto agenda verej -
ného obstarávania zamestnáva
čoraz viac ľudí, ale celý ten sys-
tém skrátka nefunguje dobre.

l Posledná otázka: vraj sa

ide robiť nové nariadenie o kar-
iérnom postupe?

Je to pravda, spracovatelia
predbežne vyzvali všetky zložky,
aby do konca marca predložili
svoje návrhy. Dávame aj my našu
predstavu, považujeme za mimo-
riadne dôležité, aby policajt vedel,
kedy a kam môže kariérne
postúpiť. Sám som zvedavý, ako
to celé dopadne, lebo poznám aj
dosť takých riaditeľov, ktorí sú
doteraz presvedčení, že oni naj -
lepšie vedia, koho a kam treba v
kariérnom rebríčku posunúť,
nepotrebujú k tomu žiaden pred-
pis...

Zhováral sa Peter Ondera

Dovtedy platná valorizácia vy-
chádzala z celkovej doby trvania
služobného pomeru a koeficientu
určenom zákonom (o sociálnom
zabezpečení policajtov a voja-
kov). Reálne to policajtovi a profe-
sionálnemu vojakovi, ktorý odslú-
žil 15 rokov, prinieslo zvýšenie o
0,28 € a výsluhový dôchodca, kto-
rý slúžil 30 rokov si prilepšil o
8,48 €. „Nový spôsob valorizácie
je pre poberateľov dávok z výslu-

hového zabezpečenia oproti do-
vtedy existujúcemu spôsobu vý-
hodnejší,“ povedala po rokovaní
Vlády SR ministerka vnútra Deni-
sa Saková. Ako základ zvyšova-
nia dávok bola zvolená priemerná
suma starobného dôchodku vyká-
zaná Sociálnou poisťovňou k 30.
júnu kalendárneho roka, ktorý
predchádza roku, v ktorom sa
zvyšovanie realizuje. Z tej sa vy-
počíta 2% pevná suma, ktorá sa

zaokrúhli na celé € nahor. Výsle-
dok sa vydelí číslom 15, čo je po-

čet rokov, pri ktorom týmto výslu-
hovým dôchodcom vznikol nárok

na výsluhový dôchodok. Na záver
sa takto zistená pevná suma vy-
násobí počtom skutočne odslúže-
ných rokov. 

Konkrétne príklady: valorizácia
napr. v roku 2019 u výsluhového
dôchodcu, ktorý odslúžil 15 rokov,
bude 9€ a u policajta alebo profe-
sionálneho vojaka so služobným
pomerom ukončeným po 30 ro-
koch to bude 18€. Dátum účin-
nosti návrhu je 1. júl 2019, aby už
tento rok mohlo byť zvýšenie rea-
lizované. ,,Tento model sa osved-
čil a preto bol prevzatý, ako sme
prisľúbili, aj do modelu valorizácie
na roky 2019 - 2021,“ povedala
ministerka.

/TASR, 6.3.2019/
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Výhodnejší pre všetky kategórie dôchodcov
Vláda SR schválila nový model valorizácie výsluhového zabezpečenia vojakov a policajtov

Bratislava - Ministerstvo vnútra zavádza osvedčený mo-
del valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Ide o
mechanizmus, ktorý podporuje dlhodobejší výkon služby
a jednorázovo bol prijatý pre rok 2018. Týka sa výsluho-
vých dôchodkov, ale aj invalidných, vdovských či vdovec-
kých výsluhových dôchodkov.

Niekto si zahráva s vnútornou bezpečnosťou štátu...

Dvaja policajti z Obvodného
oddelenia PZ Ružinov - západ
zachránili život žene, ktorá sa
pokúsila predávkovať liekmi.

Policajti v čase krátko po
22:00 h boli vyslaní do Vlčieho
hrdla na preverenie oznámenia
od muža, ktorý na linke 158 po-

vedal, že sa pohádal s manžel-
kou, tá potom odišla z domu a
mal obavu o jej život. Policajti sa
okamžite presunuli na uvedené

miesto a pustili do prepátravania
okolia. V čase okolo 22:30 h spo-
zorovali v záhradkárskej oblasti
uvedenú ženu, ktorá sa potom,

ako zbadala policajnú hliadku,
rozbehla smerom k Dunaju. Poli-
cajtom sa podarilo ženu dobeh-
núť, avšak tá následne stratila
vedomie. Okrem toho si policajti
všimli, že mala penu okolo úst. 

Jeden z policajtov sa pokúsil
u ženy vyvolať dávenie, keďže
bolo podozrenie, že sa predáv-
kovala liekmi. Policajti ihneď pri-
volali RZP. Pretože uvedené
miesto sa nenachádzalo v blíz-
kosti žiadnych budov s popisný-
mi číslami a bolo náročné presne
určiť jeho polohu, jeden člen
hliadky išiel aj s vozidlom zá-
chranárom druhý medzitým ulo-
žil ženu do stabilizovanej polohy
a následne až do príchodu zá-
chranárov jej poskytoval prvú po-
moc, pretože niekoľkokrát strati-
la vedomie a prestala dýchať.
Zachránená 43-ročná Bratislav-
čanka bola následne odovzdaná
do starostlivosti privolaným zá-
chranárom. Za tento záchranár-
sky čin boli  nstržm. Ing. Ján Cip-
ka a nstržm. Filip Folrich mimo-
riadne povýšení do hodnosti
podpráporčík.

/KR PZ Bratislava, 8. 3./

Bratislavskí policajti zachránili život 43-ročnej ženy

Rýchla a účinná pomoc

Denisa Saková
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Čo sa stalo?
Ale po poriadku. V spomenutý

predvianočný deň roku 2012 slú-
žili spolu v motohliadke príslušníci
OO PZ, 33-ročný poručík a o de-
sať rokov mladší nadstrážmajster.
Volajme ich trebárs Krnáč a Vil-
ček. Okolo pol druhej v noci si pri
hliadkovaní v okrajovej časti mes-
ta    všimli postavu, krčiacu sa pri
nákladnom vozidle. Keďže sa v
tom čase rozmohli po meste prí-
pady krádeží pohonných hmôt
priamo z vozidiel, vybrali sa toho
skrčenca skontrolovať. Pri relatív-
ne dobrom pouličnom osvetlení
hneď videli na zemi vedľa vozidla
plastové bandasky a hadice, tak-
že o motíve pobytu neznámeho
muža pri náklaďáku nebolo po-
chýb. Lenže chlapík nečakal, ke-
dy sa ho policajti začnú vypyto-
vať, čo tam v noci robí, pustil sa
do behu. Policajti vybehli z auta a
za ním... Chlapík bol mrštný, pre-
liezal ploty a prekážky ako cviče-
ný akrobat, darmo za ním kričali,
aby zastavil. Vysielačkou požia-
dali o pomoc aj mestskú políciu,

keďže boli jedinou nočnou hliad-
kou PZ v meste. Dúfali, že chlapa
dostanú do obkľúčenia. Ten ute-
kal čo vládal, vyskočil aj na stre-
chy garáží, zaľahol a tváril sa, že
vôbec neexistuje. Kričali na neho,
vyzývali, márne. Policajt za ním
na strechu, potom zasa dole...
Podozrivý zletel z garáží ako hnilá
hruška a bežal ďalej.  Krnáč za
ním, Vilček nadbiehal z druhej
strany. Na dlhšom rovnom úseku
cesty mimo zástavby Krnáč použil
aj varovné výstrely, chlapík bežal
ďalej, ale už bolo vidieť, že spo-
maľuje, dochádzala mu para.
Krnáč si už tiež od vysilenia šlia-
pal po jazyku a išlo mu pľúca roz-
trhnúť. Napokon to chlapík vzdal,
zastal, ale na výzvy nereagoval,
nepočúvol príkaz, Krnáč tak mu-
sel prejsť k donucovacím pro-
striedkom, lebo chlapíka v čier-
nom oblečení a s kapucňou ne-
poznal, nevedel, čo od neho mô-
že čakať. Strhol ho na zem, chla-
pík si nechcel dať založiť putá ani
za svet, ruky si dal pod telo, ležiac
na bruchu. Tak sa ešte chvíľu ,,za-

bávali“, kým sa Krnáčovi konečne
podarilo založiť mu putá. Až po-
tom prišla hliadka mestskej polí-
cie i jeho nemenej udýchaný kole-
ga. Počerný muž, ležiaci s rukami
za chrbtom  na bielom snehu, pre-
šiel do fázy pasívneho odporu,
odmietal vstať, vraj nevládze, tak
ho spoločnými silami čiastočne
odvliekli, čiastočne odniesli do
služobného vozidla. Nechcel po-
vedať ani svoje meno, doklady pri
sebe nemal, vykrikoval, že je ne-
vinný, predviedol im celú zásobu
adresných vulgarizmov, ktoré
ovládal a vyhrážal sa, ako ich
všetkých dá vyzliecť z uniforiem.
Krnáč si medzitým skočil za roh, z
vyčerpanosti ho natiahlo na zvra-
canie. 

Náš podozrivý sa konečne oci-
tol v cele, policajti išli spracovať
miesto činu krádeže a keďže mu-
žovi našli vo vrecku aj kľúče od
auta, po chvíli pátrania ho objavili.
Po získaní súhlasu na prehliadku
nebytových priestorov vozidlo
zdokumentovali, interiér bol plný
bandasiek a rôznych hadíc,
smrdel od nafty jedna radosť. Sa-
mo vozidlo však patrilo inej oso-
be, majiteľ potvrdil, že ho ,,na
dlhšie“ požičal kamarátovi.

Hneď prvý kriminalista, ktorý
prišiel na oddelenie, vtáčika spoz-
nal, už neraz s ním mal do čine-
nia. Hovorme mu Aladár. Tiež
smrdel od nafty a bolo jasné, že z
tohto trestného činu sa  tak ľahko
nevyvlečie, je zrelý na vznesenie
obvinenia. Obvodné oddelenie
PZ si zasa mohlo pripísať bod k

dobru, chytili páchateľa priamo pri
čine, aj keď si pritom poriadne za-
behali a trochu sa aj vyváľali v
snehu v bratskom objatí s naftou
páchnucim človekom. To ešte ne-
tušili, čo za galiba sa chystá...

Nočná návšteva
Aladár veľmi nespolupracoval,

odmietol si dať urobiť daktyly aj
DNA. V noci okolo druhej začal v
cele bedákať, že mu je zle, točí sa
mu hlava a potrebuje lekára. Za-
volali sanitku, v jej osádke bola aj
lekárka. Aladár jej tvrdil, že ho po-
licajti strašne zbili. Lekárka ho
prehliadla, urobila základné vy-
šetrenia, posvietila mu aj do očí,
spravila zápis s konštatáciou, že
nijaké vonkajšie zranenia nevide-
la a vyšetreniami nič znepokojivé
nezistila, chlapovi prosto nič nie
je. Pobalili sa a odišli.

Ráno našim dvom aktérom,
poručíkovi Krnáčovi a nadstráž-
majstrovi Vilčekovi, skončila ná-
ročná služba, išli sa domov vy-
spať.

Niečo pre inšpekciu?
Na druhý večer im volal šéf,

vraj s tým Aladárom je to horšie,
ráno zvracal a nechcel to po sebe
poupratovať, poobede po vypoču-
tí vyšetrovateľom mu znova mu-
seli volať lekára, ten už rozhodol o
hospitalizácii a na ,,cétečku“ mu
o.i. zistili prasklinu lebky, zakrvá-
canie. Chytá sa toho inšpekcia...

Aladár vydržal v nemocnici ce-
lých šesť dní, potom sa na reverz
vypýtal domov, veď boli Vianoce,
že bude chodiť k doktorovi ambu-
lantne. 

Keď celé ďalšie obdobie na-
ozaj veľmi skrátime, tak stačí
skonštatovať, že okresná proku-
ratúra podala na Krnáča a Vilčeka
obžalobu pre zločin zneužívania
právomoci verejného činiteľa spo-
lupáchateľstvom so všetkými pri-
ťaženiami, aké len trestný zákon
pozná /podľa § 20 k § 326, ods.1,
písm. a), ods. 2 písm. a) s pouka-
zom na § 138 písm. c), ods. 3
písm. a) Tr. zákona. / Pekná pale-
ta!

Obaja obžalovaní svoju vinu
popierali, od začiatku sa cítili
úplne nevinní, konali v súlade so
zákonom a splnili si služobnú po-
vinnosť, zadržali páchateľa trest-
ného činu. Pri zadržiavaní osoby
použili len toľko sily, koľko bolo
potrebné na prekonanie najprv
aktívneho, potom pasívneho od-
poru. Určite ho surovo nebili, veď
by to lekárka pri nočnej návšteve
musela zistiť!

Skúsený advokát, ktorého tro-

vy uhradí OZP, celý prípad dô-
kladne naštudoval a pustil sa do
boja za úplné oslobodenie klien-
tov, obžaloba mala podľa jeho ná-
zoru vážne slabiny.

Proces sa z rôznych dôvodov
ťahal, prvé pojednávanie bolo už
v roku 2014, iný senát medzitým
stihol odsúdiť Aladára za krádež
nafty a iné neprístojnosti, ale v
kauze dvoch policajtov z OO PZ
figuroval Aladár ako poškodený a
cigánil od začiatku prípravného
konania - vlastne už v predprí-
pravnom konaní na obvodnom
oddelení, keď policajtom tvrdil, že
on vôbec neutekal pred nimi, my-
slel si, že to sú chlapi, s ktorými je
v spore a chcú ho dostať. Aj pri
celkom dobrom osvetlení ulice
vraj vôbec nevidel, že muži sú v
rovnošatách a kričia Polícia! Stoj-
te! Varovné výstrely počul, ale to
si myslel, že to tí zlí chlapi, tak eš-
te pridal...

Aj na súde náš Aladár tvrdil, že
už pri zadržiavaní ho policajti bili,
že ho kopali do hlavy a inde. Poru-
čík Krnáč namietal. Nie je to prav-
da! Veď keby ho kopal tvrdými
zimnými kanadami do hlavy, tak
by lekárka musela vidieť nejaké
zranenia! Možno sa Aladár vnú-
torne zranil na úteku, keď viackrát
padol, dokonca aj zo strechy ga-
ráže, oni pri zadržiavaní dodržali
stanovený postup, jeho nadriade-
ní aj inšpekcia zákrok označila za
zákonný, primeraný a opodstat-
nený...

Aladár na striedačku tvrdil, že
ho bili aj ďalší policajti na druhý
deň, tí to popierali, a tak sa aj se-
nát potil, dôkazov nebolo. Ako a
komu dokázať vinu, keď ďalších
policajtov prokuratúra ani neob-
žalovala? 

Prvostupňový súd vypočul
množstvo svedkov, zobral do úva-
hy aj znalecké posudky a dospel k
k jednoznačnému záveru, že v
stave takejto dôkaznej núdze mu
neostáva iné, len sa držať klasic-
kej zásady in dubio pro reo, teda
pochybnosť v prospech obžalova-
ného. Spod obžaloby ich preto
súd na hlavnom pojednávaní 9.
novembra 2017 oslobodil.

Prokurátor i poškodený sa voči
rozsudku odvolali, krajský súd za-
sadol po jedenástich mesiacoch
25. októbra 2018 a odvolanie
okresného prokurátora zamietol.
Aladár tak musí škodu uplatniť v
civilnom procese. Krajský súd v
odôvodnení uznesenia o zamiet-
nutí odvolania potvrdil právny ná-
zor prvostupňového súdu, keď
konštatoval, že z vykonaných dô-
kazov nie je možné obžalovaným
preukázať vinu. 

Obaja policajti si tak konečne
mohli po takmer šiestich rokoch
vydýchnuť. Obhajoba nestála má-
lo peňazí, poručík Krnáč si za tých
šesť rokov v duchu určite veľakrát
povedal, že nebyť odborovej
právnej ochrany, ich rodinný roz-
počet by bol v ruinách. O tom to
je, povedal by klasik.

Peter Ondera

Právna ochrana je dôležitý benefit odborového zväzu
Šesťročná súdna krížová cesta dvoch policajtov skončila oslobodením spod obžaloby

Až v októbri 2018 sa pre dvoch policajtov  zo západného
Slovenska skončila krížová cesta, ktorú museli podstúpiť
od 12. decembra 2012 tým, že si plnili svoje služobné po-
vinnosti. Až po takmer šiestich rokoch  krajský súd v od-
volacom konaní pre oboch policajtov potvrdil prvostup-
ňový oslobodzujúci rozsudok, ,,pretože nebolo dokázané,
že skutok spáchali obžalovaní“. Prípad sa dostal do našej
pozornosti tým, že starší z dvojice policajtov bol i je čle-
nom OZP  a požiadal o právnu ochranu.

Smútočné oznámenie
Dňa 28. februára 2019 vo veku nedožitých 39. narodenín

vo Veľkom Mlynárovom žľabe v oblasti Bielovodskej doliny
tragicky zahynul príslušník Horskej záchrannej služby, člen
Odborového zväzu polície v SR 

Bc. Roman Bencúr
Pred nástupom do HZS pôsobil Roman Bencúr ako dobro-

voľný člen Horskej služby na Slovensku  v oblastnom stredis-
ku Nízke Tatry. Bol členom horolezeckého klubu Jasná Liptov-
ský Mikuláš a od roku 1998 bol členom Slovenského horole-
zeckého spolu JAMES. V januári 2005 nastúpil do HZS ako
záchranár na oblastnom stredisku Nízke Tatry a v roku 2011
sa stal inštruktorom pozemnej záchrannej činnosti.

Horská záchranná služba touto cestou vyjadruje rodine ne-
bohého úprimnú sústrasť.  Táto tragická udalosť hlboko za-
siahla všetkých z nás, keďže pri nej zahynul náš dlhoročný ko-
lega a obetavý záchranár. 

Česť jeho pamiatke!



l Povedzte najprv niekoľko
slov o sebe...

Do polície som nastúpil 1. no-
vembra 1991, na OO PZ som robil
postupne všetko, čo sa na obvod-
ných oddeleniach robí. Absolvo-
val som dôstojnícku školu, potom
som v roku 1998 prešiel na krimi-
nálku a od roku 2011 až doteraz
robím na okrese kriminalistického
technika. 

l Odbory?
Členom OZP som od roku

1993, po tragickej smrti nášho
predsedu v roku 2009 som bol
zvolený za predsedu základnej
organizácie a zastávam túto funk-
ciu až doteraz.

l Stav členskej základne?
Zo začiatku nás bolo okolo

osemdesiat, postupne sme to vy-
tiahli zhruba na 140 členov, z čo-
ho je 110 policajtov, máme 36
žien, šesť dôchodcov. Celé okres-
né riaditeľstvo má vyše 300 ľudí,
takže sa blížime k 50-percentnej
organizovanosti. Máme sedemč-
lenný výbor, osobitne by som
chcel pochváliť našu pokladníčku
pani  Ing. Katku Seleckú, a samo-
zrejme, podpredsedu p. JUDr. An-
tona Bereščíka, ale aj člena výbo-
ru Mgr. Ľubomíra Ihnáta, ktorí ťa-
hajú prípravu väčšiny akcií. Zrej-
me nie som jediný predseda, kto-
rý sa ponosuje na pasivitu nema-
lej časti členskej základne, aj u
nás dosť ľudí len čaká s natrče-
nou dlaňou, čo dostanú a čo pre
nich pripravíme. Niekedy ma to
dosť znechucuje. Samozrejme,
nečlenovia sa len vezú, usilujeme
sa pripravovať benefity tak, aby
naši členovia mali výhody oproti
nečlenom. V kolektívnej zmluve
to žiaľ nejde, tam sa vyrokuje pre
všetkých,  člen má iba to, čo mu
výbor ZO-čky pripraví a ponúkne.

l Aká činnosť sa u vás
osvedčuje?

Pripravujeme toho pomerne
dosť, každý rok prvá sobota vo fe-
bruári je policajný ples. Tohto roku
to bol už desiaty jubilejný ročník,
každoročne sa teší záujmu členov
ale aj policajtov, kde k nám na
ples chodia aj policajti z Košíc,
z hranice a iných útvarov. Lístky
sme predali za jedno dopoludnie.
Naši členovia majú ples zadarmo,
vstupné platia len za partnerov,
resp. partnerky. Samozrejme,
ples je nákladná záležitosť, ne-
zaobišli by sme sa bez sponzo-
rov, máme s nimi dobrú spoluprá-
cu, chceme im aj prostredníctvom
odborových ocenení poďakovať.
K MDŽ robíme pre naše dievčatá
posedenie s občerstvením a dar-

čekom pre každú členku, vždy
príde aj náš okresný riaditeľ. V
polovici júna robíme tzv. ,,Deň
SOS“, kde zapájame aj záchraná-
rov, hasičov, vojakov, mestskú po-

líciu,  všetky naše zložky. Je to or-
ganizačne náročné podujatie  pre
školákov a verejnosť, pozývame
aj našich dôchodcov na obed a
posedenie v hoteli.  V príprave
máme silnú podporu vedenia,
veď dokonca riaditeľ poriadkovej
polície je náš podpredseda. V lete
mávame aj členské schôdze spo-
jené s posedením, na Šírave tra-
dične robíme súťaž vo varení gu-
ľášov, svoj tím stavia každé naše
obvodné oddelenie, máme ich se-
dem, k tomu zložky riaditeľstva,
dokonca aj jednotka podpory, tak-
že sa varí 11 až 12 kotlíkov rôz-
nych guľášov. Nuž a v lete organi-
zujeme aj zahraničné zájazdy,
najčastejšie k moru, boli sme v
Bulharsku, v Chorvátsku, ale aj v
Maďarsku, chodíme na Ukrajinu i
do Poľska, ale aj po Slovači. Dob-
rú spoluprácu máme aj s našimi
kolegami hraničiarmi  v Sobran-
ciach. A ku koncu roka pripravuje-
me aj Mikuláša pre naše ratolesti,
k Vianociam dostáva každý náš
člen darček v hodnote 20 eur. 

l Slušná bilancia... Pomery
na pracoviskách, vzťahy s ve-
dením, priania? 

Ako som už povedal, vedenie
nám vychádza v ústrety, každý
pondelok som na porade vede-
nia, neobchádzajú nás ani pri
hodnotení jednotlivcov a pri odvo-
lávačkách alebo sa vyjadrujeme
v stanoviskách za OZP.  Ľudia
chcú byť hodnotení, ale chcelo by
to výraznejšie ocenenie kvalitnej
práce formou kariérneho postu-
pu,  alebo adekvátneho ohodno-
tenia za prácu vykonanú počas
hodnoteného obdobia. Ja by som
si prial, aby  policajti, ktorí sú v
práci aktívni nad rámec povinnos-
tí, alebo za výnimočný skutok,

aby boli aj patrične odmeňovaní.
To je inšpirácia pre policajtov, aby
sa chopili - v očiach mnohých - to-
ho nevďačného remesla „POLI-
CAJT“. 

l Aké špecifiká policajnej
práce vnímate v michalovskom
regióne?

Sme pri hranici s Ukrajinou, to
hovorí veľa, migrácia ľudí za prá-
cou smer východ – západ a na-
opak zase domov na Ukrajinu...
Hranica pokračuje s Maďarskom
a priľahlými obcami s maďarskou
menšinou a jazykovou  bariérou,
čo je často nevýhoda s umiestne-
ním policajtov, lebo musíme aj z
toho mála, čo je k dispozícii, vy-
brať schopných vôbec dohovoriť
sa. Ďalej sú s tým spojené mnohé
ťažkosti, zháňame tlmočníkov
atď. Nemalá záťaž je aj na ces-
tách, je tu hustá kamiónová do-
prava v smere východ - západ,
ale aj medzi Poľskom a Maďar-
skom. No a množstvo rómskych
osád, neprispôsobivých občanov,
veľa vycestovaných v zahraničí
dáva zabrať hlavne v dňoch prí-
jmu dávok, to by zase vedeli ho-
voriť na operačnom stredisku,

koľko je prijatých telefonických
oznámení a na čo všetko musia
byť policajti v našich končinách
pripravení. Počas letnej turistickej
sezóny na Zemplínskej  šírave
nám narastá počet občanov až o
niekoľko desiatok tisíc, keď také
OO PZ Vinné – Zemplínska šíra-
va zažíva nápor ako nejaké
okresné mesto s nezmeneným
počtom policajtov ako počas celé-
ho roka. Zachraňujú to výpomoci
z celého okresu aspoň počas let-
nej sezóny.

l Pracovné podmienky?
Policajti, ale aj občianski za-

mestnanci prichádzajú do styku s
nákazlivými chorobami, lanská
epidémia osýpok ukázala, že ani
v našom rezorte nie je všetko jas-
né, nemalo by sa už stať, aby sa
zložky hádali medzi sebou, kto je
viac ohrozený a kto menej, čas
pritom bežal a počet nakazených
rástol. Nemyslím si, že by naši ľu-
dia boli dostatočne chránení proti
rizikám, s ktorými sa denne stre-
távajú. U nás nejde uzatvoriť bu-
dovy a vybavovať stránky cez jed-
no okienko ako na sociálke alebo
mestskom úrade, my musíme

mať dvere otvorené za každej si-
tuácie, musíme chodiť do terénu,
aj do osád, našou povinnosťou je
doslova pomáhať a chrániť.  Za-
ťaženosť pracovníčok na dokla-
doch alebo evidencii motorových
vozidiel je enormná. Vyvolávací
systém a E-kolky pomohli, ale vo
veľa prípadoch zasa zdržiavajú
chod vybavovania. Občania ich
nevedia obsluhovať, a tak nastá-
vajú rôzne situácie, ktoré riešia in-
formátori v budovách a pomáhajú
usmerniť a vybaviť občana, aby
nevytváral rad pre svoju nevedo-
mosť obsluhy prístrojov. 

l Perspektívy odborovej
práce vašou optikou?

Trápi ma prístup k práci u mla-
dých policajtov, ktorú si každý vy-
bral sám (ja z presvedčenia), že
budem nápomocný pre spoloč-
nosť, a tá naša odborárska je o ľu-
ďoch a pre ľudí, ktorú vykonávam
bez akéhokoľvek nároku na od-
menu.  Veľa mladých policajtov
má laxný alebo nijaký vzťah k od-
borom a časť z nich aj k práci. Po-
zerajú na hodinky, kedy im padne
a hotovo, nemajú vzťah ku kolek-

s Marekom Ihnacikom, predsedom ZO v Michalovciach

,,Trápi ma prístup k práci u mladých policajtov...“

M. Ihnacik
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Pokračujeme v sérii rozhovorov s našimi predsedami zá-
kladných organizácií OZP. Tento raz sme zamierili na vý-
chod, do Michaloviec, oslovili sme predsedu tamojšej zá-
kladnej organizácie Mareka Ihnacika. Je to už dlhoročný
policajt i odborový skúsený funkcionár a nakoniec náš
rozhovor nebol až takou ,,rýchlovkou“, ako by sa od rubri-
ky ,,Na slovíčko...“ čakalo. Však posúďte sami.

V uplynulých rokoch dobré
duše z našich radov poukázali
2 % z dane zo svojho príjmu pre
naše kolegyne, kolegov, alebo
ich blízkych príbuzných, ktorým
toto rozhodnutie veľmi pomohlo.
Pod organizačnou záštitou Od-
borového zväzu polície v Slo-
venskej republike sa takto vy-
zbierané finančné prostriedky
dostali k tým z vás, ktorí pomoc
najviac potrebujú.

Chceme však pomôcť viac
a viacerým. K tomu je potrebné,
aby sa nás zapojilo do akcie čo
najviac. Od začiatku organizácie
zbierky zdôrazňujeme, že našou
výzvou oslovujeme kolegov
a kolegyne, ktorí v minulosti ne-
poukazovali dve percentá dane
zo svojho príjmu žiadnemu kon-
krétnemu prijímateľovi, a tak ich
vlastne prenechávali k dispozícii
ministerstvu financií. Takýchto
ľudí je aj v našich radoch ešte
stále veľa. Sme presvedčení, že
príčinou u väčšiny z nich je nedo-
statok informácií.Čo potrebujete
vedieť?

Aj v roku 2018 fyzické osoby
platili daň z príjmu. Časť z tejto
dane, konkrétne 2%, môže kaž-
dý platiteľ prostredníctvom OZP
v SR nasmerovať na pomoc ľudí
z nášho rezortu, ktorí ju najviac
potrebujú. Odborový zväz polície
v Slovenskej republike sa za
týmto účelom koncom roka 2018
opätovne zaregistroval v Komo-
re notárov ako legitímny subjekt
na príjem časti dane. Následne,
po vyzbieraní financií od jedno-
tlivcov, vykoná OZP v SR pro-

stredníctvom našich funkcioná-
rov na jednotlivých ZO OZP v SR
prieskum, kde sa nachádzajú
naše kolegyne a kolegovia s na-
liehavou potrebou finančnej po-
moci. Zo žiadateľov sú potom ko-
misionálne vybraté najsúrnejšie
prípady. 

V ostatných rokoch to boli prí-
pady dlhodobo chorých našich
spolupracovníkov /prevažne on-
kologické ochorenia/, alebo prí-
spevky na nákladné liečby deti
našich spolupracovníkov s ťaž-
kými telesnými postihnutiami.
V uplynulých rokoch sme finanč-
né prostriedky do posledného
centu rozdelili tým, ktorí aj našu
pomoc najviac potrebovali. 

Ak chceme pomôcť aj v ro-
ku 2019, tu je návod:

n Každý, kto chce poukázať
svoje 2 % dane z príjmov, musí
požiadať svojho zamestnávateľa
o vystavenia tlačiva „Potvrdenie
o zaplatení dane“  (zvykne sa to
robiť do 31. januára aktuálneho
roka).

n Následne v marci je potreb-
né v „mzdovej učtárni“ (PMO-
personálne a mzdové oddelenia)
vyzdvihnúť si tlačivo „Potvrdenie
o zaplatení dane“ /tlačivo „Vyhlá-
senie o poukázaní podielu zapla-
tenej dane z príjmov fyzickej
osoby….“ sa nachádza na webo-
vej stránke OZP./ Toto tlačivo tre-
ba vyplniť v riadkoch 01 – 14,
v spodnej časti tlačiva je potreb-
né vypísať miesto vyplnenia tla-
čiva a deň vyplnenia, podpísať
vpravo dole v príslušnej kolónke
a spoločne s Potvrdením o za-

platení dane zaslať poštou, ale-
bo osobne zaniesť na miestne
príslušný daňový úrad do 30. 04.
2019 – alebo tieto tlačivá odo-
vzdať predsedovi ZO OZP na
príslušnom pracovisku, prípadne
niektorému z členov výboru ZO
OZP, ktorí túto činnosť urobia.
Zoznamy ľudí, ktorí budú ochotní
tlačivá k poukázaniu 2 % z dane
zasielať na miestne príslušné
daňové úrady, alebo ich tam
osobne priniesť, budú včas zve-
rejnené na príslušných pracovi-
skách.

Naozaj to nie je nič zložité,
a nikoho to nestojí žiadne finanč-
né prostriedky. Tieto sa akurát
naakumulujú pre tých, ktorí ich
akútne potrebujú a vy im ich po-
skytnete.

Výzva: OZP v SR vyzýva
všetkých svojich členov, ve-
nujte, prosíme, v prvých troch
mesiacoch roka 2019 chvíľu
svojho času informovaniu
spolupracovníkov o možnosti
poukázať 2 % dane z príjmu
v roku 2019 pre ľudí z nášho
rezortu, ktorí potrebujú po-
moc.

Všetkým, ktorí v uplynulých
rokoch poukázali 2 % dane zo
svojho príjmu prostredníctvom
OZP v SR, ďakujú desiatky na-
šich spolupracovníkov, ktorí
v minulosti z týchto peňazí po-
moc dostali. My, funkcionári OZP
v SR, ktorí sa na organizovaní
tejto pomoci podieľame, veríme,
že v roku 2019 sa rady vďačných
voči kolegom s veľkým srdcom
rozšíria.         Vedenie OZP v SR

Bude nás viac ?
O 2 % viac nádeje

(Pokračovanie na strane 6)



Aby sme nezabúdali...

Do tretice: osobitne sme radi,
že autorom  záslužnej knižky Za-
budnutí detektívi je náš bývalý ko-
lega, dlhoročný priateľ, novinár,
fotograf, grafický návrhár, vášnivý
kynológ a dnes už aj policajný his-
torik Peter Nevolný. Dlhé roky pri-
spieval svojimi článkami o služob-
nej kynológii aj do nášho mesač-
níka POLÍCIA. 

Peter Nevolný už niekoľko ro-
kov pôsobí v Slovenskej policaj-
no-historickej spoločnosti, s kto-
rou ho spojil dlhodobý záujem o

históriu českej a slovenskej slu-
žobnej kynológie, zároveň ho
však táto práca  priviedla aj k
spoznávaniu histórie polície na
Slovensku ako takej. V úvode
knižky sám píše, že jedným z váž-
nych impulzov k napísaniu knižky
bolo dlhoročné priateľstvo s rodi-
nou Filsingerovcov, ktorých pred-

kom bol  Michal Filsinger, brati-
slavský obvodný policajný inšpek-
tor I. triedy,  roky pôsobiaci práve
v budove ,,U dvoch levov“, pred-
tým v budove, známej ako Appo-
nyiho palác. Z rozprávania a za-
chovanej dokumentácie jeho ro-
dinných príslušníkov vznikla kost-
ra knižky, ktorú s trpezlivosťou a
neúnavnosťou dopĺňal štúdiom
dobových dokumentov v rôznych
archívoch a múzeách. /Kto by si
pomyslel, že v archíve možno eš-
te dnes nájsť napr. aj osobné /!/
spisy policajtov, ktorí slúžili tre-
bárs v 30. rokoch minulého storo-
čia - po všetkých tých revolučných
skokoch a kotrmelcoch, ktorými
odvtedy policia na Slovensku pre-
šla? - poz. aut./

Peter Nevolný rozdelil knižku
na tri časti. V prvej ponúka struč-
ný prierez histórie vývoja bezpeč-
nostných zborov na území dneš-
ného Slovenska až do roku 1945,
kde sa o. i. venuje  aj osobe prvé-
ho slovenského policajného ge-
nerála Gustáva Pongráca.

Druhú časť predstavujú bele-
tristicky sviežo spracované krimi-
nálne prípady detektívov Michala
Filsingera /bratislavský Nemec,
istý čas člen Deutsche Partei/ a
Samuela Lichtenfelda /pôvodom
Žid, zahynul v Osvienčime v roku
1944 ako 74-ročný/, čítanie je jas-
ným, na konkrétnych prípadoch
potvrdením poznania, že človek
je odjakživa nádoba hriešna a zlo-
čin je preto večný. 

V tretej časti Peter Nevolný pri-
bližuje životné osudy dvoch hlav-
ných protagonistov jeho knižky.

Nabáda k úvahám, že povolanie
policajta bolo vždy veľmi citlivé na
všetky spoločenské zmeny a sko-
ky. Keď vznikla Československá
republika, nový ,,demokratický“
Masarykov režim likvidoval tak-
mer všetkých policajtov bývalej c.

k. monarchie, v podmienkach Slo-
venska osobitne Maďarov. Kým
sa policajné štruktúry aj na Slo-
vensku za cca 20 rokov zastabili-
zovali, /policajti nesmeli byť člen-

mi  žiadnej politickej strany a istý
čas nemali ani volebné právo/,
prišiel Mníchov, vznik Tisovho slo-
venského štátu, kedy vládna moc
zlikvidovala zo štátnej správy
všetkých Čechov, všetkých Židov
a každého, kto sa čo len pošepky

neúctivo vyjadroval o Hitlerovi.
Prešla vojna. Už v roku 1945 špe-
ciálne jednotky Červenej armády
zaisťovali aj na Slovensku všet-
kých Nemcov a kolaborantov fa-

šistického režimu. Po roku 1948
prešla aj slovenská polícia brutál-
nou triednou ,,očistou“, kto ne-
chválil Gottwalda a Širokého, bol
rád, keď ho zo Zboru národnej
bezpečnosti len vyhodili... No a
potom prišiel rok 1968, vzápätí
normalizácia, previerky: to isté v
ružovom. A už tu máme  rok
1989... okolo 90 percent prísluš-
níkov ZNB a armády v tom čase
nosilo vo vrecku legitimáciu KSČ,
moci sa ale ujali disidenti, policaj-
ní odborníci typu Langoš. Zasa
čistky v policajných radoch, roz-
sahom porovnateľné s tými pred-
chádzajúcimi... 

Veru, aj k takýmto širším úva-
hám o trampotách s apolitickos-
ťou polície v dejinách Slovenska
inšpiruje čítanie Nevolného Za-
budnutých detektívov.  Je dobré,
že takúto knižku napísal a pripo-
menul, aký dlh má slovenská his-
toriografia voči policajtom pred-
vojnového a vojnového obdobia.
Aby sme nezabúdali ... a mohli sa,
azda raz a konečne, z histórie aj
poučiť. Ako hovorí Peter Nevolný:
Za minulosť sa neustále hanbí-
me, hoci chyby, ktorých sa dopus-
tili naši predchodcovia, môžeme
zopakovať dnes, alebo zajtra.

Peter Ondera

MAREC  2019 5

Knižku Petra Nevolného /v strede/ pokrstila vnučka detektíva
Filsingera a Nevolného dlhoročný kolega z MV SR Ján

Bazovský, ktorý aj krst moderoval

Na knižnom trhu sa aktuálne objavila knižka z dielne vyda-
vateľstva Marenčin  PT pod názvom Zabudnutí detektívi,
ktorá nás veľmi potešila. Približuje prácu polície na Slo-
vensku v období rokov 1918 až 1945, ktoré aj naši historici
dosiaľ zmapovali len veľmi povrchne. Autor tak urobil kus
záslužnej práce na tomto poli, poodhalil  tajomstvá útrob
všetkým známej bratislavskej policajnej budovy ,,U
dvoch levov“ z tých rokov, ale zároveň z knižky urobil pú-
tavé, príťažlivé a podchvíľou aj napínavé ,,detektívkové“
čítanie.

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 marec. 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-

Knižka Petra Nevolného Zabudnutí detektívi je aj dobrou inšpiráciou pre vzdelávanie mladých policajtov

Prečo na policajných ubytovniach chýba „wifina“?
Pojem ,,wifina“ aj u nás už zdomácnel, priam zľudovel. Wi-fi rou-

ter sa stal bežnou súčasťou aj tých najlacnejších robotníckych uby-
tovní a pohostinstiev nižších cenových skupín trebárs aj v Hornej
Dolnej. Dostávame však ponosy od cezpoľných príslušníkov,  že
v policajných ubytovniach akosi ešte wifinu nemajú. Prečo vlastne,
na to zrejme systémovú odpoveď nezískame, hoci vo všeobecnosti
sa krajské riaditeľstvá PZ, resp. ,,centrá odporu“ ponosujú na nedo-

statok prostriedkov na údržbu
a modernizáciu policajných uby-
tovní. Na stave väčšiny z nich je
to vidieť, nemusíme ísť hneď len

do Saratova. Dnes je však wifina naozaj nie drahá vecička, keď už
nie v každej izbe, tak minimálne v spoločných priestoroch by mala
byť samozrejmosťou. Všetci hovoríme o potrebe skvalitniť servis pre
nových policajtov, vzbudiť záujem o policajnú profesiu aj tým, že im
rezort bude od chvíle nástupu do zboru poskytovať profesionálny
servis na pracovisku i mimo neho, v kvalitne vybavených ubytov-
niach. Nuž a wifina by mala byť bežná na policajných ubytovniach
ešte skôr ako pozlátené vodovodné kohútiky. Naozaj ťažko pocho-
piť, prečo tomu tak nie je. Vie to niekto z ministerstva zmeniť?

Peter Ondera
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Myšlienka mesiaca: Som ateista. Ale aj tak by som rád vedel, kto kopol ten prvý elektrón do zadku, aby sa svet pohol...         /Max Planck, nemecký fyzik, 1858-1947/

tívnemu vnímaniu, nie sú zvyknutí
urobiť niečo pre spoločnosť, na-
opak, čakajú od spoločnosti, že
všetko dostanú automaticky. Vo-
ľakedy sme sa vedeli postaviť je-
den za druhého, bol tu kolektívny
duch, dnes prevažuje individua-
lizmus, žiaľ.  Nechcem generali-
zovať, ale poznám veľa takých
príkladov. A keď sa jednotlivcovi
nepozdáva, akým smerom sa

uberá nejaká aktivita, tak začne,
ľudovo povedané, hádzať polená
pod nohy, a tak odchádzajú aj
dlhoroční členovia a členky z OZP
bez udania príčin. To ma mrzí naj-
viac, že neviem o príčine odchodu
a cítim sa, ako keby som za to
mohol ja osobne.

l V akom stave sú obvodné
oddelenia PZ?

V uplynulom roku sa veľa uro-
bilo, to je fakt. Máme opravenú

budovu vyšetrovania,  obvodné
oddelenia Strážske a Michalovce
komplet rekonštrukcia a aj Trho-
vište a Pavlovce nad Uhom. Ne-
doriešené sú Veľké Kapušany, in-
teriéry sú v hroznom stave. Na
ostatných pracoviskách je vidieť
vcelku uspokojivé stavy, ešte do-
končiť výmenu nábytku, aby sme
nesedeli ako za Ferenc Jožka
každý na inej stoličke. Ale  aj na-
priek nejakým malým nedostat-
kom, ktoré sa istotne časom od-
stránia,  v rámci KR PZ Košice  je
moje ohodnotenie  vybavenosti
MTZ známkou ,,dobrý“. 

l Tradičná otázka: keby ste
mali neobmedzené právomoci
a voľný tok peňazí, čo by ste
riešili ako prvé?

Ťažká otázka, lebo je toho ve-
ľa. Čomu dať prioritu? U nás ešte
môžeme stavať hliadky do výko-
nu, aj keď pri čerpaní PN, dovole-
niek máme už s obsadením slu-
žieb problémy. Urobil by som ce-
lorezortný audit, či nie je u nás pri-
veľa uniforiem aj tam, kde by
mohli pokojne pracovať civili, skú-
mal by som zaťaženosť zložiek,
niektoré by som asi zrušil alebo
scivilnil. Ako príklad udávam, že
k 1.3.2019 pribudlo na OR PZ Mi-
chalovce, resp. centrum podpory
Košice, oddelenie personálne,
tretie miesto tzv. personalistky.
Akoby nebola vôľa poriadne do
toho buchnúť, každý si chráni
svoju stoličku a potom musia ľu-
dia z východu ísť na pol roka vy-
pomáhať na západ. Zväčša ,,za

odmenu“, ako inak... To nie je ces-
ta. Stále hovoríme, že to treba
zmeniť, ale ,,skutek utek“. 

Ja by som zaviedol služobný
aktív a tam uvádzal, ako stojí kto-
ré oddelenie ale aj jednotlivec
a na týchto aktívoch by som prečí-
tal rozkaz o odmene a o potresta-
ní, za čo a prečo. To bolo v minu-
losti bežné a tam sa podľa mňa
naberá iniciatíva a inšpirácia
k lepším výkonom. Keď má od-
menu Ján Mrkvička, tak aj ja
chcem a budem sa o to viac sna-
žiť, aby som bol čítaný v odmene
na aktíve aj ja. Ďalej: auditom v
PZ by sa dali nájsť tabuľky, na kto-
rých sú policajti, ktorí by mohli ísť
do hliadok z kancelárie, a kance-
lárie pre nechať civilným zamest-
nancom – odborníkom v potreb-
nom odbore. Lenže z takých
miest sa odchádza rovno do civilu
a nie na chodník do hliadky, hoci
aj za navýšenie platu o nejaké prí-
platky a iné náležitosti so službou
spojené.

l Ako pritiahnuť mladých
ľudí po škole do polície?

Nebál by som sa znova za-
viesť náborový príspevok. A aj na
základe náborového príspevku by
musel novoprijatý policajt odpra-
covať dohodnutú dobu v PZ. Tak-
tiež  ponúknuť mladým policajtom
adekvátne bývanie či už na sluš-
nej ubytovni alebo v nájomnom
byte, trebárs aj kúpou bytu, tak-
tiež za podmienky odslúženia is-
tého času v PZ. Pre prijatie do PZ
by som rozmýšľal, ako zľaviť z ná-

rokov pri výberovom konaní, napr.
pri priestupkoch v doprave, ak už
uchádzač nejaké mal. Psychotes-
ty sa tu robia ako pri výbere koz-
monautov na Mars. Skvalitniť tre-
ba aj dočasné bývanie a zaviedol
by som viac sociálnych benefitov.
V rámci toho, ako inšpirovať mla-
dých policajtov alebo prijímať no-
vých do zboru, tak som v minulos-
ti mal taký nápad, že aj policajti by
mali mať nárok na kúpeľnú liečbu
resp. wellness pobyty v rámci re-
habilitácie, po dovŕšení istého ve-
ku alebo istej doby služby v PZ.
Vraj je to drahé...  Hovoril som o
tom aj na krajskej rade. Keď to ide
u hasičov, prečo to nejde u nás?
A z toho mi vychádza potreba vy-
konať  zmeny v zákone č. 328 v
tomto duchu a prihliadať na so-
ciálny aspekt služby. 

K záveru môj postreh: za mla-
da som schodil dvoje letné topán-
ky počas služieb v peších hliad-
kach, no dnes, keď mladému poli-
cajtovi nejde v aute klíma, tak
hundroce a je napajedený, sťažu-
je sa na pracovné podmienky.
Keď sa príde na nejaké zlyhanie,
tak poniektorí sú ako malé deti,
hneď sa snažia nejakým spôso-
bom vyvliecť z problémov, ale aj
to robí policajta policajtom, že sa
vie o seba postarať sám a
tiež sám za seba bojuje vo svoj
prospech, a nie že uteká za tým,
kto ho dostal do zboru. Je potreb-
né, aby svoje pôsobenie v zbore
brali policajti ako životnú úlohu.

(Pokračovanie zo strany 4)

,,Trápi ma prístup k práci u mladých policajtov...“

Rok 2018 bol z pohľadu šta-
tistík nehodovosti jedným z naj-
bezpečnejších v histórii Sloven-
skej republiky. Bezpečnosť
v cestnej premávke je jedným
z hlavných pilierov činnosti Poli-
cajného zboru. Polícia preto vy-
hlasuje dve preventívne súťaže
pre základné a stredné školy,
ktoré budú mať jednoznačný cieľ
– zvýšiť bezpečnosť na
cestách a vzdelávať chod-
cov, ktorí sú zraniteľnými
účastníkmi cestnej premáv-
ky.

„Chodci často ohrozujú
nielen svoje, ale aj životy
iných svojim nezodpoved-
ným správaním. Preto je
prevencia už u školákov
veľmi dôležitá. Často sú to
oni, ktorí môžu dokonca po-
učiť vlastných rodičov a pri-
spieť tak k záchrane životov,“ po-
vedal viceprezident Policajného
zboru Róbert Bozalka. „Od star-
ších žiakov si radi vypočujeme
ich nápady na zlepšenie bezpeč-
nosti premávky tam, kde sa den-
nodenne pohybujú, keďže situá-
ciu v meste alebo obci poznajú
najlepšie. Spolupráca medzi po-
licajtmi a občanmi je neoceniteľ-
ná,“ dodal.

Prvý preventívny projekt SU-
PERCHODEC je určený pre zá-
kladné školy. Zapojiť sa doň mô-
žu jednotlivci, ale aj kolektívy. Ich
jedinou úlohou je poslať do 12.
mája na e-mailovú adresu super-
chodec@minv.sk fotografie, vi-
deá alebo skutočné príbehy
o tom, ako zo svojho pohľadu
chodcov prispievajú k bezpeč-

nosti premávky. Je len na žia-
koch, či pošlú napríklad svoje fo-
tografie s reflexnými prvkami, vi-
deá správneho prechádzania
cez cestu, alebo svoj deň ako
chodca opíšu vo forme príbe-
hu. Po uzávierke súťaže polí-
cia vyberie troch výhercov,
ktorí pre svoju triedu vyhrajú
návštevu policajtov s najrý-
chlejšími autami a balíčky ref-

lexných prvkov. Trieda SU-
PERCHODCA alebo SUPER-
CHODCOV bude aj prezentova-
ná na oficiálnom policajnom Fa-
cebooku.

Druhý preventívny projekt
HĽADÁ SA DOPRAVNÝ EX-
PERT je určený pre stredné ško-
ly. Policajný zbor v spolupráci
so Slovenskou komorou vý-

cvikových zariadení au-
toškôl zabezpečí pre
troch výhercov vodič-
ský kurz úplne zadar-
mo. Hlavnou podmienkou
preventívnej súťaže je po-
slať projekt na tému „Ako
by som zlepšil bezpeč-
nosť cestnej premávky
v mojom meste (obci)“.
Policajti vyhodnotia tri naj-
lepšie projekty. Svoje ná-
pady môžete posielať do

12. mája na e-mailovú
adresu dopravnyexpert
@minv.sk. Odmenou pre stredo-
školákov nebude iba vodičský
kurz zadarmo, ale aj skutočné
zapracovanie ich pripomienok
do činnosti Policajného zboru
priamo v ich meste alebo obci.

mjr. Ing. Denisa Baloghová
hovorkyňa Prezídia PZ

Polícia vyhlasuje dve preventívne súťaže pre základné a stredné školy

Inšpiratívne projekty Prezídia PZ
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Redaktor dvojtýždenníka Pro-
fit Eduard Žitňanský vo svojom
komentári venujúcom sa skraco-
vaniu pracovného času tvrdí, že
„Debata s odbormi je zbytočná“.
Následne napísal, že „kým sa
charakter slovenského hospodár-
stva nezmení na znalostnú eko-
nomiku, prinesie skracovanie
pracovného času viac problémov
ako úžitku“.

Svoj komentár ukončil tvrde-

ním, že „skracovanie pracovného
času by malo byť výsledkom vý-
voja, nie rozhodnutím orgánu,
ktorý dokáže pretlačiť populiz-
mus do podoby zákona“. 

Aký prirodzený vývoj?
Ale dobre, pozrime sa na sa-

motný problém. K zásadnému
okresaniu pracovného času do-
šlo v roku 1918 vo vtedy vzniknu-
tej ČSR na 48 hodín týždenne a
tiež sa to stalo na základe záko-
na, ktorý bol produktom prirodze-
ného vývoja spoločnosti – protes-
tov a sociálnych akcií odborov a
zamestnancov na konci 19. a za-
čiatku 20. storočia.

V 60. rokoch minulého storo-
čia došlo k ďalšej zmene, keď sa
začali postupne rušiť pracovné
soboty a pracovný čas sa znížil
na 40 hodín týždenne – čo bolo
takisto výsledkom sociálnych ne-
pokojov zamestnancov a odbo-
rov v západnej Európe a orgány
socialistických krajín na to vtedy
museli reagovať, keďže tvrdili, že
socialistické krajiny sú najpokro-
kovejšie na svete.

Odvtedy sa v tomto smere nič
pozitívne nestalo, ak nebudeme
počítať v roku 2001 doplnený od-
sek (5) do § 21 Zákonníka práce ,
ktorý hovorí, že „prestávky na od-
počinok a jedenie sa nezapočíta-
vajú do pracovného času“.

Touto zmenou sa reálne pre-
dĺžil týždenný pracovný čas na
Slovensku na 42,5 hodiny – asi je
to takisto výsledok prirodzeného
vývoja, ktorý pán Žitňanský vzý-
va.

A nedá mi v tejto súvislosti ne-
spomenúť stále sa opakujúcu
snahu zvýšiť limity nadčasovej
práce, hoci aj v tomto sme rekor-
dérmi EÚ.

Ak sa pozrieme na nedostatky
v štruktúre nášho hospodárstva,
ktoré vraj prirodzene bránia skra-
covaniu pracovného času, tak sa-

mozrejme stále sa máme s kým
porovnávať. Slovinsko má veľmi
podobnú štruktúru ekonomiky a
aj porovnateľnú úroveň zahranič-
ných investícií, no Slovinci odpra-
cujú o dosť hodín menej ročne
ako Slováci.

V roku 2016 to bolo 1740 na
Slovensku versus 1682 hodín v
Slovinsku.

A tá očakávaná zmena našej
ekonomiky na znalostnú s vyššou
pridanou hodnotou? Tú nedo-
siahneme, ak slovenské firmy ne-
budú viac investovať do výskumu
a vývoja. Vo všetkých ostatných
krajinách V4 aj v Slovinsku firmy
investujú do výskumu a vývoja
omnoho viac, ako je to u nás do-
ma.

Rovnako ju nedosiahneme, ak
firmy nebudú aktívne spolupraco-
vať so školami, na čo za posled-
ných tridsať rokov doslova rezig-
novali a spamätali sa až teraz,
keď je zle.

Urobme si korelačný diagram,
kde na jednu os prenesieme úda-
je o odpracovaných hodinách a
na druhú dáme produktivitu prá-
ce. Čo zistíme? Krajiny, kde za-
mestnanci odpracujú omnoho
menej hodín ako my na Slovens-
ku, majú aj omnoho vyššiu pro-
duktivitu práce.

Samozrejme, korelačný dia-
gram nie je dôkazom kauzality,
no na druhej strane dokazuje veľ-
mi silnú súvislosť.

Ale vráťme sa k úvodnému
tvrdeniu pána redaktora. Ak je di-
skusia na akúkoľvek tému zby-
točná, tak potom sa nečudujme,
že Slovensko je plné nešťastných
ľudí, ktorí neveria inštitúciám. Ne-
plačme potom, že sa nám do par-
lamentu dostali extrémisti a že ľu-
dia viac veria alternatívnym mé-
diám a antisystémovým mesiá-
šom.

Ak je diskusia zbytočná, tak
potom zrušme demokraciu. Načo
nám je tripartita, ktorej legitimita
je založená v Charte ľudských
práv, v medzinárodných dohovo-
roch a garantovaná agentúrou
OSN s názvom Medzinárodná or-
ganizácia práce, keď Žitňanský
tvrdí, že ide o „autoritu bez autori-
ty“?

Nejde, a diskusia v slušnej
spoločnosti nikdy zbytočná nebo-
la a nebude.

Ján Košč, odborový predák,
USS Košice, web KOZ SR

/krátené red./

Nie, debata s odbormi nie je zbytočná

(Pokračovanie na strane 7)
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Vyjadril preto túžbu, aby do
Tanzánie prišla delegácia MV SR
s duchovnou službou a spozná-
vali sme jeho krajinu, cirkev, spo-
ločnosť a sociálne zázemie i život
ľudí.

Evanjelická cirkev v Tanzánii
pripravila pozývací list pre pani
ministerku s prosbou, aby aj s 35-
člennou delegáciou prišla a pre-
zentovala tento systém vzájom-

nej spolupráce štátu a cirkvi
v rámci ministerstva vnútra. 

Nakoľko pani ministerka sa ne-
mohla zúčastniť na tejto ceste a
z cesty sa dva dni pred začiatkom
ospravedlnil aj pán štátny tajom-
ník kvôli chorobe, bol vedením
slovenskej delegácie poverený
riaditeľ úradu ekumenickej pasto-
račnej služby MV SR Milan Petru-
la.

Delegácia mala nakoniec 24
členov. Zúčastnili sa ho policajti
z rozličných zložiek polície, z ce-
lého Slovenska, ako aj členovia
Odborového zväzu polície v SR,
ktorí sa k svojej organizácii vždy s
nadšením hlásili a vzorne túto or-
ganizáciu aj  reprezentovali.

Delegáciu MV SR na letisku v

Dar es Salaam privítal generálny
sekretár Evanjelickej cirkvi v Tan-
zánii Godfrey L. Nkini, zástupca
biskupa  Alexa Malasusu, vedúci
práce pre mládež v Tanzánskej
cirkvi Anania a  náš  člen ochran-
ky pre zahraničné delegácie
v sprievode ďalších dvoch och -
rankárov.

Preprava z letiska a počas ce-
lého pobytu v Dar es Salaam bola

zabezpečená na náklady pozýva-
júcej strany 26 - miestnym auto-
busom a sprevádzaná policajnou
eskortou  - motorkou a špeciál-
nym sprievodným vozidlom pre
ochranu zahraničných delegácií.
Prijatie prebehlo na najvyššej cir-
kevnej úrovni, vzhľadom na to že
v danej chvíli bol vedúcim delegá-
cie MV SR riaditeľ úradu EPS MV
SR.  Popoludní sme boli ubytova-
ní v hoteli, nasledoval krátky od-
počinok a následne nás zahranič-
ná strana zobrala na malú ob-
hliadku mesta. Mesto Dar es Sa-
laam, v ktorom sme bývali, má 6,5
milióna obyvateľov a je hlavným
ekonomickým centrom krajiny.
V nedeľu sa delegácia MV SR zú-
častnila evanjelických služieb Bo-

žích. Na týchto službách Božích
v hlavnej biskupskej katedrále sa
zúčastnil aj generálny sekretár
cirkvi. Delegáciu náležite privítali
spevom a potleskom. Po kázni
Božieho slova  sa po príhovore
generálneho sekretára zhromaž-
deniu prihovoril vedúci slovenskej
delegácie, predstavil v krátkosti
Slovensko, pôsobenie duchovnej
služby MV SR, poďakoval sa za
pozvanie a odovzdal pre biskupa
pamätnú plaketu úradu EPS MV

SR ako pamiatku na spoločné
stretnutie.

Zahraničná strana pripravila
pre delegáciu MV SR slávnostný
obed, po ktorom sme absolvovali

návštevu Cirkevnej univerzity,
kde sme sa oboznámili s vyučo-
vacími programami a v krátkosti
sme navštívili aj miestny trh.

V pondelok 14.1. sme dopo-
ludnia navštívili budovu hlavného
biskupského úradu, v ktorej sídli
cirkevná banka, cirkevné rádio
a televízia, následne sme sa pre-
sunuli do cirkevnej školy internát-
nej pre deti s mentálnym postih-
nutím, kde sme odovzdali pre deti
športové potreby a oboznámili

sme sa s fungovaním školy, ktorú
podporuje aj Tanzánska republi-
ka.

Popoludní sme sa presunuli na
sever krajiny k národným parkom,
kde pre nás zahraničná strana
pripravila agentúru, ktorá nás pre-
vádzala  po národnom parku Kili-
manjaro, oboznamovala nás
s fungovaním správy a ochrany
prírody a sprevádzala až na naj-
vyšší kopec krajiny  a celého afric-
kého kontinentu, na  5 895 metrov
vysokú horu Kilimajraro, na ktorú
nakoniec vystúpilo 16 členov de-
legácie.

Bývali sme v meste Arusha,
ktoré má asi 1,7 milióna obyvate-
ľov. V tomto meste nás prijal aj
riaditeľ policajnej oblastnej správy
Arusha, nad ktorým vyššie v hie-
rarchii tanzánskej polície je iba
prezident tanzánskej polície.  Ria-
diteľovi územnej správy sme odo-
vzdali dar – knihu o polícii na Slo-

vensku a drobné spomienkové
predmety. Policajný riaditeľ nás
oboznámil so štruktúrou polície
v Tanzánii, s postupom pri vstupe
do polície, ako aj s policajnou prí-
sahou etickým kódexom policajta
v Tanzánii.

Na poslednú večeru v rámci
pobytu v Tanzánii nás prišiel na-
vštíviť a osobne sa s nami rozlúčiť
arcibiskup Alex Gehas Malasusa,
ktorý ku nám prišiel hneď po
skončení prijatia u prezidenta
Tanzánskej republiky, čo bolo ob-
zvlášť veľkým gestom a prejavom
uctenia si delegácie MV SR.  Me-
dzi jeho poslednými vetami bola
aj táto, ktorú som si zapamätal:
„Kto raz navštívi Afriku, nikdy
sa nevráti domov taký, aký do
nej prišiel.“ Dlho som nad tým
rozmýšľal. Veď keď prídeme do-
mov, nabehneme opäť do koloto-
ča nášho životného tempa a po-
vinností a budeme sa musieť za-
radiť do rytmu života a budeme
opäť žiť tak, ako sme žili predtým.
No biskup mal skutočne pravdu,
kto raz navštívi Afriku, túži sa tam
vrátiť a odchádza obohatený
o mnohé zážitky, o mnohé spo-
mienky na to, čo prežil,  mnohé
veci, ktoré si ani nevedel predsta-
viť a ktoré mu dajú v konečnom
dôsledku iný pohľad na to, čím
a ako žijeme my Európania. Na
záver dôstojný brat biskup vyjadril
slová vďaky za to, že sme prišli do
Tanzánie v nádeji, že bude veľmi
rád, ak jeho krajinu ešte niekedy
navštívime a budeme o Tanzánii
šíriť dobré správy na Slovensku.

Chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa zúčastnili tejto cesty, za
vzorné reprezentovanie Sloven-
skej republiky a rezortu minister-
stva vnútra pri stretnutí s predsta-
viteľmi cirkevnej a štátnej správy
v Tanzánii i za výbornú atmosféru,
ktorú sme vytvorili aj napriek ne-
raz neľahkým podmienkam. Moje
osobné poďakovanie patrí  Zuza-
ne B. za pomoc pri tlmočení v an-
glickom jazyku počas pobytu de-
legácie v Tanzánii.

Milan Petrula

Naše fyzické i duchovné dotyky s Tanzániou
Šestnásť  Slovákov z rezortu vnútra na vrchole afrického Kilimandžára

V termíne 12. -24. januára 2019 sa na základe pozvania ve-
denia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Tanzá-
nii uskutočnila zahraničná cesta Úradu ekumenickej pas-
toračnej služby a príslušníkov PZ a HaZZ v tejto africkej
krajine. Tomuto pozvaniu predchádzala návšteva biskupa
Malasusu na Slovensku, ktorý našu krajinu navštívil v ro-
ku 2016 a popri mnohých iných stretnutiach na úrovni
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, bol veľmi oslovený
fungovaním duchovných v rámci ministerstva vnútra.

,,Vrcholové družstvo" delegácie MV SR na najvyššej hore Afriky

Medzi členmi delegácie MV
SR boli aj členovia OZP, a
tak sa pod Kilimandžárom

ocitla nielen slovenská vlaj-
ka, ale aj znak OZP v SR...

Návšteva internátnej školy pre mentálne postihnuté deti

V januárovom vydaní POLÍ-
CIE sme kritizovali stav kynolo-
gického pracoviska OR PZ pri
popradskom letisku. Hoci už
pred dvoma rokmi im bol pri-
sľúbený nový areál, stále sa nič
nedeje, upozornili nás členovia
popradskej organizácie OZP
v SR.  

Na našu prosbu o vysvetlenie
situácie ochotne reagoval riaditeľ
Centra podpory Prešov Ing. Ró-
bert Komjáti – Nagy. ,,Keby to bol
problém v rámci nášho rezortu,
dávno je to vyriešená a zabudnu-
tá vec,“ povedal nám a priblížil ce-
lú situáciu. Pre kynológov OR PZ
Poprad je plánované vybudova-
nie nového pracoviska v Kvetnici,
v tesnej blízkosti armádnych skla-
dov. Problém je v tom, že praco-

visko má byť napájané z trafosta-
nice, ktorá je však v správe minis-
terstva obrany, teraz slúžiaci
transformátor by kapacitne ne-
postačoval aj pre policajné praco-

visko. Po vzájomných rokova-
niach zodpovední pracovníci
z ministerstva obrany prisľúbili, že
nový, výkonnejší transformátor
obstarajú. Žiaľ, konštatoval riadi-
teľ prešovského Centra podpory,
tento pomaly dva roky starý sľub
stále nie je splnený  - napriek po-
četným urgenciám z našej strany.
,,Mám energetika, ktorý každé
dva týždne telefonuje na minister-
stvo obrany, posledná informácia
je, že už majú projekt a pripravujú

verejnú súťaž na obstaranie
transformátora,“ povedal nám ria-
diteľ centra podpory. „Verte, že
som z tej situácie nervóznejší viac
ako iní, kolegom z obrany to na-

ozaj trvá veľmi dlho. Naše po-
pradské pracovisko kynológie pri
letisku je v katastrofálnom stave,
máme tam už pripravené stĺpy,
máme naplánované prostriedky,
ale bez elektriny sa nepohneme,
momentálne na ten transformátor
nie je možné pripojiť nič ďalšie,“
spresnil - s tým, že podľa záme-
rov KR PZ Prešov má nové kyno-
logické pracovisko slúžiť ako ob-
lastné.

-on-

Budú popradskí kynológovia a ich zverenci pracovať v dôstojnejších podmienkach?

Aj v dnešnej dobe život učí -
a mladí sa musia učiť - treba ich
pridať k staršiemu policajtovi, to-
ho ohodnotiť za zaúčanie, mladé-
mu ukázať všetko, čo policajná
robota prináša a čo vyžaduje.
Však to tak voľakedy roky fungo-
valo.

l ...ale čo keď je veľa útva-
rov, kde trojroční učia jedno-
ročných?

Môžeme byť radi, že nie sme
vo Francúzku alebo v inej západ-
nej krajine, kde policajt zomiera
na ulici. Tu u nás je relatívny po-
koj, máme vcelku mierumilov-

ných spoluobčanov, keď to porov-
nám. Také sociálne výhody, ktoré
máme vďaka kolektívnemu vyjed-
návaniu  so zamestnávateľom,
majú málokde v našich konči-
nách, no aj to sa niektorým máli.
Keby sme sa rýchlejšie vedeli pri-
blížiť ešte k platovým podmien-
kam, ako sú na západe, tak by
sme si mohli možno aj závidieť.
Ja  mám nad pracovným stolom
citát Henryho Forda: „Spokojný
zamestnanec urobí omnoho
viac ako traja nespokojní.“

Zhováral sa Peter Ondera

(Pokračovanie zo strany 5)

,,Trápi ma prístup k práci u mladých policajtov...“



PRAHA – Česká polícia nakú-
pila pre svojich štvornohých kole-
gov 83 balistických viest v hodno-
te takmer 900-tisíc českých ko-
rún, jeden kus tak vyšiel na cca
10 760 korún. Určené sú pre rizi-
kové situácie, osobitne v zahra-
ničných misiách. Mali by ochrániť

psa pri streľbe z krátkej zbrane
kalibru 9 mm alebo 44. magnum. 

Vesty chránia brucho, chrbát
a hruď služobného psa. Majú za-
budované držadlá, môžu preto
poslúžiť aj pri zlanovaní z vrtuľní-
ka. Rovnako je možné na vesty
upevniť kamery alebo brašnu na
potrebné vybavenie. 

Česká polícia skúšala balistic-
ké vesty pre psov od roku 2016,
kedy kúpila šesť kusov.

/www.lidovky,cz., 4.marca/

Obyvatelia Británie sú silne
znepokojení vývojom násilnej kri-
minality mladých ľudí v ostatných
rokoch, intenzívne sa o nej disku-
tuje v parlamente, terčom kritiky je
polícia,  ale aj vláda, ktorá v rámci
šetrenia znížila v posledných ro-
koch počet policajtov o 20-tisíc.
Premiérka Theresa Mayová sa
bráni, že medzi nárastom počtu
útokov a poklesom počtu policaj-
tov nie je žiaden priamy súvis. Mi-
nister s čisto britským menom Sa-
jid Javid dodáva, že na tento hroz-
ný jav, keď sa medzi sebou vraž-
dia mladí ľudia,  nie je jednoduché
vysvetlenie a neexistuje jednodu-
ché riešenie.

Fakty sú však hrozivé. Od roku
2016 vzrástol počet vrážd spá-
chaných mladistvými na rovesní-

koch takmer na dvojnásobok, po-
čet zranených nožom vzrástol o
93 percent. Len v Londýne bolo
vlani zavraždených 135 ľudí, naj-
viac od roku 2008. Počet vrážd v
Británii /najmä Anglicko a Wales/
sa zvýšil od septembra 2017 do
septembra 2018 zo 649 na 739.

Tzv. knifecrime, zločiny s nož-
mi, prerástli do epidémie, za po-
sledný rok sa zvýšil počet prípa-
dov o 12 percent, šokujúci je veľ-
mi nízky vek páchateľov útokov,
nechýbajú ani 12-roční šarvanci.
V rámci ,,korektnosti“ noviny ne-
píšu o farbe pleti obetí a útoční-
kov,  je však jasné, že najviac

mŕtvych je medzi  členmi znepria-
telených gangov mladistvých,
mnoho je aj úplne nevinných, ná-
hodných obetí. Odborníci pouka-
zujú na vplyv sociálnych médií,
ktoré výrazne podnecujú nenávisť
skupín medzi sebou. 

Spoločnosť akoby nevedela,
čo s týmito výbuchmi vražednej
nenávisti robiť. Navrhuje sa veľmi
tvrdé trestanie obchodníkov, ktorí
predajú nôž osobe mladšej ako
18 rokov, výrazne sa obmedzí
predaj agresívnych kyselín a lú-
hov, prísne sa musí kontrolovať
zákaz nosenia nožov na verej-
nosti, pripravuje sa veľké množ-
stvo preventívnych podujatí, na
ktoré vláda vyčlení naozaj slušnú
sumu peňazí. Britské médiá, keď
už vôbec spomenú problém s 19-
percentným podielom ,,čierneho“
obyvateľstva, tak konštatujú, že
objasnenosť trestnej činnosti toh-
to typu medzi príslušníkmi čoraz
početnejšej minority  je veľmi níz-
ka. 

/podľa britskej tlače -on-/
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VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
F E B R U Á R   2019

Čiastka 12 
12. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o streleckej príprave
príslušníkov Policajného zboru
zaradených do I. výcvikovej sku-
piny

Čiastka 13
13. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o zabezpečení volieb
prezidenta Slovenskej republiky

Čiastka 14
14. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o komisii Policajného
zboru na vykonanie opravnej

skúšky odbornej spôsobilosti prí-
slušníkov obecnej polície v Brati-
slave

Čiastka 15
15. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o previerkach inštruk-
torov a učiteľov

Čiastka 16
16. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o policajnej akcii „Be-
ta“ 

Čiastka 17
17. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru, ktorým sa mení a do-
pĺňa rozkaz prezidenta Policajné-
ho zboru č. 80/2017 o pracovnej
skupine na prípravu nariadenia

Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky o hlásnej službe

Čiastka 18
18. Nariadenie Prezídia Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie Prezídia Poli-
cajného zboru č. 53/2015 o orga-
nizačnom poriadku Prezídia Poli-
cajného zboru v znení neskor-
ších predpisov

Čiastka 19
19. Rozkaz prezidenta Policaj-

ného zboru o spoločnom pracov-
nom tíme zahraničnej jednotky
Policajného zboru vyslanom na
územie Srbskej republiky

TO JE FÓR!
Tajomný telefonát

Podnikateľovi zazvoní telefón. Neznámy ženský hlas povie: „Má-
me vášho syna!“

Podnikateľ sa zdesí: „Preboha, čo ste mu urobili? Čo chcete? Vý-
kupné? Koľko?“

Hlas: „Peťko je úplne v poriadku, ale chceme, aby ste si konečne
prišli po neho do škôlky, je tu z detí posledný a aj my by sme rady išli
domov!“

Zločiny s nožmi nadobúdajú v Británii rozmer epidémie
Británia je šokovaná prudkým nárastom násilia najmä
medzi mladistvými. Na prelome februára a marca sa vo
Veľkej Británii stalo v rozpätí 14 dní dvanásť vrážd mladi-
stvých a maloletých. Najčastejšia vražedná zbraň: nôž.

Pripravili sme jubilejný 25. reprezentačný
ples polície v Žiline

Poďakovanie všetkým, ktorí sa pričinili...
Základná organizácia č. 923-1 OZP v SR pri OR PZ v Žiline zor-

ganizovala dňa 16. februára 2019 v sále Domu odborov v Žiline 25.
reprezentačný ples polície. Na ples prišlo okolo dvesto hostí, ktorým
do tanca vyhrávala skupina MIX a DJ Maiki. Hostia sa na plese
skvele zabávali a tancovali až do skorého rána.

Rád by som sa aj touto cestou poďakoval všetkým, ktorí sa neja-
kým spôsobom spolupodieľali na uskutočnení 25. ročníka policajné-
ho plesu v Žiline.

Ján Filip, predseda ZO

Úprimné poďakovanie členom
ZO OZP v SR pri OR PZ Svidník
Úprimné poďakovanie, že sa našli ľudia s veľkým srdcom. V tých

najťažších chvíľach podali pomocnú ruku a nemysleli iba na seba,
hoci sami majú svoje rodiny, svoje starosti a trápenia. Veď starajúc
sa o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné. Na Odborárskom ple-
se OR PZ Svidník spojili svoje sily a vyzbierali finančnú pomoc, ktorá
bude použitá na rehabilitáciu a zlepšenie zdravotného stavu ťažko
chorého synčeka ich kolegu. Vrúcna vďaka a vrelé poďakovanie pat-
rí všetkým, ktorí sa podieľali na tomto šľachetnom čine. 

Vďační rodičia

Vo Svite sa zatiaľ stavať nebude
Vo februárovom čísle POLÍCIE sme na s. 2 v glose pod titulkom

Nehnuteľná sekcia? pripomenuli generálnej riaditeľke sekcie hnuteľ-
ného  a nehnuteľného majetku MV SR Michaele Boďovej, že nám
neodpovedala na mailom zaslanú otázku, či rezort ráta s výstavbou
bytov na poschodí zrekonštruovaného Obvodného oddelenia PZ vo
Svite. Zhodou okolností pani generálna riaditelka napokon reagova-
la mailom v čase, keď už bolo naše februárové vydanie POLÍCIE vy-
tlačené.  

,,K uvedenému dotazu na výstavbu bytov v budove OO PZ Svit
nateraz len toľko, že momentálne sa uvedenou akciou nezaoberá-
me a keďže v súčasnosti prebieha množstvo čiastočných rekon-
štrukčných prác na jednotlivých OO PZ v súvislosti s obmenou ná-
bytku, nie je možné v súčasnosti zadeklarovať, kedy sa uvedenou
akciou budeme zaoberať,“ uviedla v maili pani generálna riaditeľka.

Nuž, nepotešila, kedže o zámere výstavby bytov, resp. ubytova-
nia na poschodí ako o reálnom a finančne zabezpečenom nás svoj-
ho času aj na rade predsedov ubezpečovali najvyšší predstavitelia
rezortu. Z laického pohľadu sa nám vidi, že projekt by nemusel byť
nijako nákladný, keďže generálka budovy vytvorila základné pred-
poklady. Pevne veríme, že centrum podpory a ministerstvo nájdu
spôsob, ako sľub splniť, Popradčanom by tak odľahlo, lebo hľadať
pre ,,cezpoľných“ policajtov vhodné a cenovo dostupné bývanie pod
Tatrami vôbec nie je jednoduché.

-on-

Česká polícia nakúpila nepriestrelné vesty pre služobných psov

Lepšie chránení budú havkáči najmä v zahraničných misiách


