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Veľa záleží na osobnom prístupe riadiacich funkcionárov, zhodujú sa predsedovia
«

«

Aká je situácia v boji s neviditeľnou pliagou očami našich odborových predákov?

V období po vydaní marcového čísla našich novín sa situácia v našej republike prudko menila každým dňom. Vo
chvíli vytlačenia marcového mesačníka POLÍCIA sme ešte
nepoznali zloženie novej vlády a ďalší vývoj nášho boja
s koronavírusom by v tom čase neodhadol ani najzdatnejší astrológ.

V snahe získať čo najaktuálnejšie informácie do nášho aprílového vydania sme sa preto mailami obrátili na našich odborových
predákov s prosbou, aby sa s čitateľmi podelili o svoje postrehy,
aby nám priblížili, čím aktuálne žijú naši členovia, čo ich trápi a čo
ich trebárs aj potešilo.

Prinášame teda ich príspevky
v komentovanom znení i vo forme
samostatných článkov alebo roz-

hovorov. Vznikla celkom zaujímavá mozaika o tom, že ani v našom
rezorte nie je všetko iba čierne
alebo iba biele, všade sa nájde aj
dosť odtieňov sivej.
Nitrianska krajská rada OZP
v SR napríklad operatívne zareagovala na nedostatok rúšok a
,,zohnala“, nakúpila 1 500 kusov,
aby sa ušlo každému členovi.
V našom vydaní nájdete k tejto
záslužnej aktivite odborárov malý
článoček. Takisto základná organizácia OZP vo Veľkom Krtíši nakúpila rúška a dezinfekčné gély
pre všetkých svojich členov, informoval nás podpredseda Jaroslav
Kladivík.
Ťažký začiatok...
K prvým dňom zápasu s koronavírusom sa vyjadril Michal Peniak, predseda našej základnej

organizácie pri OR PZ Pezinok.
Spomína, že najmä v prvom období, v 12. týždni na OO PZ v Pezinku, ktoré riadi, nemali k dispozícii prakticky žiadne hygienické
pomôcky, aj jednorazové rúška
museli používať viackrát. ,,Mali
sme akurát dezinfekčné prostriedky, pretože sa pred časom
objavil v tunajšej osade svrab, boli sme tak predzásobení,“ píše M.
Peniak. ,,Jedna naša kolegyňa šila rúška vo voľnom čase, majitelia
niektorých zatvorených prevádzok s občerstvením nám darovali kávu, koláče i nápoje, niektorí
sponzori pre nás pozháňali aj ďalšie rúška, takže keď tunajšiu školu pripravovali na príchod repatriantov, mohli sme zasa my im
pomôcť rúškami,“ dodal. Podľa jeho slov väčšie množstvá ochranných a dezinfekčných prostriedkov z rezortu dorazili do výkonu
až v 14. týždni.
Využili zákonné možnosti
Situáciu v Nitrianskom kraji vidí predseda krajskej rady OZP

Policajti a zamestnanci MV SR v boji s pandémiou v prvej línii
Hovoríme s podpredsedom OZP v SR Mariánom Mikulom

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, vykonáva Policajný zbor na hraničných priechodoch preventívnu zdravotno-policajnú kontrolu. V tejto súvislosti sa na realizáciu nielen týchto opatrení boli pozrieť, predseda Pavol Paračka a podpredseda Marián Mikula na hraničných priechodoch s Maďarskom a Rakúskom, ako aj na niektorých
obvodných oddeleniach PZ. Pri tejto príležitosti sme požiadali o rozhovor podpredsedu Mariána Mikulu.

l Pán podpredseda, situáciu
okolo pandémie sleduje vedenie OZP od samého začiatku.
Vaše aktuálne pocity?
Hneď v úvode chcem vzdať
hold, sňatím pomyselného klobúka, pred prácou všetkých príslušníkov Policajného zboru SR ako aj
zamestnancov ministerstva vnútra
a vysloviť obrovské ĎAKUJEME
za to, s akým profesionálnym prístupom, disciplínou a obrovskou
dávkou trpezlivosti sa od prvého
momentu príchodu epidémie pasujú s touto neštandardnou situáciou a od počiatku stoja v prvej línii
boja s touto pandémiou. A treba
povedať, že to majú extrémne náročné. Ako druhé musím spomenúť, že do dnešného dňa /22. 04.
2020/ si pán minister, aj napriek

Myšlienka mesiaca:

snahe predsedu, nenašiel ani
chvíľku času na osobné stretnutie
so zástupcami zamestnancov, teda odborárov. Ale treba korektne
dodať, že sme radi spoločnej zhode s pánom ministrom, na obsahovej stránke otvoreného listu adresovaného všetkým policajtom, čo
potvrdili obe strany podpisom.
Podľa posledných informácii, by
sa spoločné stretnutie malo uskutočniť v 18. týždni. Všetkým je jasné, že do neľahkej funkcie nastúpil
v neštandardnej a neľahkej dobe.
Nielen jemu však záleží, aby sme
túto pandémiu porazili. Rýchlo,
efektívne a v zdraví. V súčasnej
dobe máme 10 124 členov. Myslím
si, že dokonale poznáme potreby
a možnosti Policajného zboru, či
ministerstva vnútra. Racionálne by

(Pokračovanie na strane 3)

sme teda v konštruktívnom dialógu vedeli predniesť všetky poznatky a skúsenosti priamo pánovi ministrovi. Vždy budeme konštruktívni a jasne oddelíme fikciu od reality. No a hneď, ako spoločne porazíme túto pandémiu, prejdime
kontinuálne k predstavám pána
ministra. Ako ďalej s Policajným
zborom, čo s materiálno-technickým zabezpečením, výstrojou a
výzbrojou policajtov, čo so zákonom č. 73/1998 Z. z., ktorý už
dlhšie nereflektuje na súčasnú dobu. Takéto stretnutia majú byť na
pravidelnej báze, prípadne vždy
operatívne podľa potreby. Veď
v konečnom dôsledku sme stále
členom jeho poradných orgánov
a aj sociálnym partnerom.
l Ale kontakty s vedením rezortu ste už mali...
Predseda sa stretol s pánom
štátnym tajomníkom Lukášom Kyselicom, ako aj s generálnou tajomníčkou služobného úradu Annou Bilecovou. Tieto stretnutia boli
konštruktívne a korektné. Od začiatku sa vedenie odborového
zväzu zaujíma o všetky aspekty
výkonu štátnej služby vzniknutých
s pandémiou a to nielen prostred(Pokračovanie na strane 3)

Čo z toho, keď stále počúvam, že zajtra bude lepšie? Vždy, keď sa ráno zobudím, je dnes!

/neznámy autor/
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Životopisy nových funkcionárov MV SR
Minister vnútra SR Ing. Msc. Roman Mikulec

R. Mikulec

Dátum narodenia: 18. 3. 1972
Miesto narodenia: Bratislava
Stav: rozvedený, 2 deti

Vzdelanie a kurzy
1990-1994
Vysoká vojenská letecká škola
Košice, technický inžinier
1997-1998
Vyšší akademický kurz so špecializáciou na
spravodajstvo /postgraduálne
štúdium/
1999
The Open University Bratislava,

kurz efektívneho manažéra
2001
kurz angličtiny v jazykovej škole
Kanadských ozbrojených síl,
Borden, Ontario
2003
NATO, orientačný kurz, Bad
Ems, Nemecko
2003
diplomatický kurz, Bratislava
2005-2007
kurz francúzštiny, Rada EÚ,
Brusel
2009-2012
Brno International Business
School, Master of Science v odbore právo, ekonómia a manažment
Prax:
1994-1997
pilot 33. Leteckej základne
v Malackách
1997-2000
MO SR - vedúci starší referent
špecialista v oblasti zahraničných vzťahov
2000-2002
MO SR, riaditeľ odboru
2002-2003
USCENTCOM, Letecká základňa Mc Dill, Florida, USA - styčný
dôstojník Koaličného koordinač-

ného centra, poradca pre medzinárodné otázky
2003-2004
MO SR – riaditeľ odboru, zástupca vedúceho delegácie pre
odborné výbory NATO
2004-2008
Vojenský štáb Rady EÚ v Bruseli – analytik situačného centra
EÚ
2008-2009
MO SR – analytik
2010
NATO, KFOR, Kosovo – vedúci
oddelenia analýzy informácií veliteľstva KFOR
2010-2012
MO SR – riaditeľ sekcie
2013-2020
Slovnaft a. s., Bratislava – regionálny bezpečnostný manažér
Znalosť jazykov:
anglický – aktívne, výborná znalosť
francúzsky – aktívne, dobrá
znalosť
nemecký – pasívne
Do funkcie ministra vnútra
prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala Romana Mikulca 21. marca
2020.

Štátny tajomník MV SR Mgr. Ján Lazar

J. Lazar

Dátum narodenia: 8. 8. 1972
Miesto narodenia: Považská
Bystrica
Stav: ženatý
Vzdelanie:
1991-1996
Filozofická fakulta UK Bratislave
2017
Central European Management
Institute, Praha

Prax:
2018-2020
MÚ Bratislava-Staré
Mesto, prednosta úradu
2016-2018
Kancelária NR SR, poslanecký
asistent
2011-2012
Nemocnica sv. Michala, a. s.,
člen dozornej rady
2010-2012
Sekcia ekonomiky MV SR, generálny riaditeľ
Automobilové opravovne MV
SR a.s., predseda dozornej rady
2009-2010
Hotely mládeže Slovakia, a.
s., ekonomický riaditeľ
2009-2010
Vydavateľstvo detských časopisov, s. r. o., konateľ a riaditeľ
2008-2010
Nadácia Intenda, ekonomický
riaditeľ
2006-2008
Arthur&Partner, s. r. o., konateľ

a finančný riaditeľ
2004-2006
Hey Média Slovaia, a .s. /GES
Slovakia s. r. o./ Rádio Hey, výkonný riaditeľ
2004-2005
Slovak Digital Group, a. s., člen
predstavenstva
2002-2004
Médeia Slovakia a. s. /TV Joj –
senior analyst, servisné zastupovanie v oblasti PR/
2000-2002
Inštitút na dokumentáciu zločinov komunizmu, riaditeľ a predseda správnej rady
1998
Vojenská informačná a tlačová
agentúra MO SR, analytik
Znalosť jazykov:
anglický: aktívne
Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vláda SR Jána
Lazara vymenovala 31. marca
2020.

Štátny tajomník MV SR
Mgr. Lukáš Kyselica

L. Kyselica

Dátum narodenia:
13. 8. 1977

Miesto narodenia: Komárno
Lukáš Kyselica po ukončení
strednej priemyselnej školy dopravnej v roku 1995 a absolvovaní základnej vojenskej služby
bol krátky čas zamestnaný v súkromnej sfére.
V januári 1998 bol prijatý do
služobného pomeru príslušníka
Policajného zboru na Okresné
riaditeľstvo PZ Bratislava II, Obvodné oddelenie PZ Ružinov východ ako inšpektor poriadkovej polície.
Postupne v rámci policajných štruktúr prešiel rôznymi
pozíciami na základných útvaroch v Bratislave a v Nových Zámkoch ako inšpektor, starší inšpektor s územnou pôsobnosťou, policajný orgán, poverený
príslušník PZ, zástupca riaditeľa
OO PZ až po vyšetrovateľa.
V roku 2007 ukončil II. stupeň
vysokoškolského štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa
v Nitre.
V júni 2011 nastúpil ako star-

ší vyšetrovateľ špecialista na
Úrad boja proti organizovanej
kriminalite v Bratislave. Od decembra 2012 až do konca septembra 2019 pôsobil ako starší
vyšetrovateľ špecialista na Národnej kriminálnej agentúre, Národnej jednotke finančnej polície
v Bratislave. Služobný pomer
ukončil s hodnosťou podplukovník. Počas svojho pôsobenia
viedol okrem iného špecializovaný tím na vyšetrenie tzv. kauzy s pracovným názvom Gorila a špecializovaný tím s pracovným názvom Elektro na vyšetrovanie závažnej ekonomickej kriminality.
Absolvoval viaceré zdokonaľovacie školenia, napríklad
v problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi v rámci projektu
UNODC a MV SR; informačných systémov, cezhraničného
prenasledovania, centrálnej lustračnej konzoly a postupov policajtov v Schengenskom priestore; Financial Investigative
Techniques Course na International Law Enforcement Academy.
Národný bezpečnostný úrad
mu vydal osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami na stupeň prísne
tajné.
V minulosti sa venoval kryptoanalýze a silovým kontaktným
športom. V súčasnosti si dopĺňa
diaľkovou formou právnické
vzdelanie.

Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vláda SR Lukáša
Kyselicu vymenovala s účinnosťou od 21. marca 2020

Zoznam členov Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť

Krúpa Juraj (OĽANO),
predseda

Pčolinský Peter
(SME RODINA),
podpredseda

Andrejuvová
Anna (OĽANO),
členka

Saková Denisa
(SMER - SD), podpredsedníčka

Benčík Ján
(ZA ĽUDÍ),
člen

Ďurica Ondrej
(ĽS Naše Slovensko), člen

Grendel Gábor
(OĽANO),
člen

Hus Igor
(OĽANO),
člen

Kotleba Marian
(ĽS Naše Slovensko), člen

Kozarec Sebastián (OĽANO),
člen

Mihalik Marcel
(OĽANO),
člen

Saloň Marián
(SMER - SD),
člen

Vašečka Richard
(OĽANO),
člen

Šuca Peter
(SMER - SD),
člen

Zemanová Anna
(SaS),
členka
/zdroj: www.nrsr.sk/
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Policajti a zamestnanci MV SR v boji s pandémiou v prvej línii
(Pokračovanie zo strany 1)

níctvom podnetov, ktoré dostáva,
ale aj priamo z terénu. Pretože aj
tu platí „raz vidieť je lepšie, ako
stokrát počuť“. Myslím si, že tohto
by sa mali držať aj všetci tí, čo rozhodujú o opatreniach, ktoré následne treba aplikovať do reality.
Spolu s predsedom odborového
zväzu sme boli hneď na začiatku
pandémie zisťovať stav OOP na
Sekcii hnuteľného a nehnuteľného
majetku MV, na prihraničnom obvodnom oddelení PZ, na hraničných priechodoch, ako aj na obvodnom oddelení PZ mimo Bratislavy. Intenzívne sa zaujímame
o podmienky vo výkone štátnej
služby, keďže táto pandémia priniesla so sebou do legislatívy aj
nové pojmy. Home office v policajnom ponímaní, karanténa a OČR
súvisiaca s ochorením COVID-19,
priestupok za nenosenie rúška či
nedodržanie karantény. Nadriadení museli k tejto situácii prispôsobiť výkon štátnej služby. Vo výsledku to znamená, že s rovnakým
počtom policajtov, ktorý už dnes je
v deficite, musia plniť násobne
viac úloh a to v podstatne sťaženejších podmienkach. Spomenúc
fakt, že aj viackrát denne sa spočiatku menili a vydávali nové pokyny a usmernenia. Myslím si, že by
to nebolo možné zvládnuť bez
uvedomelosti, disciplíny a profesionálneho prístupu policajtov.
K tomuto všetkému treba pripočítať problém s dostatkom základných osobných ochranných pomôcok pre policajtov v priamom výkone.
l Vaše dojmy a postrehy
z priechodov?
Kolegovia, ktorí tam boli z rôz-

nych súčastí, robili čo mohli a dôsledne sa snažili plniť vydané príkazy. Pri každej osobe museli vyplniť tlačivo „Kontrola osoby“, museli osobu poučiť a inštruovať, ako
dodržať karanténu. Dnes, keď
všetky osoby, až na výnimky, musia ísť do povinnej štátnej karantény, sa tieto úkony doplnili o lustrá-

M. Mikula
ciu každej osoby, musia sa oboznámiť s jej zdravotným stavom,
musia preštudovať rôzne dokumenty, ktoré musí takáto osoba
predložiť. Tu sa treba pristaviť...
Policajti nemôžu nahrádzať zdravotníkov a diagnostikovať občanov na základe ich ústnych tvrdení, či rôznych písomných potvrdení, ktoré sú písané s odbornými výrazmi a ešte aj v cudzom jazyku.
No a po všetkých týchto úkonoch
musí policajt rozhodnúť, či ide
o domácu karanténu, štátnu karanténu alebo pendlera. A tu sa ešte len začína neskutočný administratívny „kolotoč“. Ak ide o domácu karanténu, tak osoba vypíše
čestné vyhlásenie, policajt vypíše
poučenie osoby, osobe to dá pod-

Generálna tajomníčka služobného úradu
MV SR JUDr. Ing. Anna Bilecová

A. Bilecová

Dátum narodenia:
11. júla 1969

Miesto narodenia: Sobrance
Stav: vydatá, 1 dieťa
Vzdelanie a kurzy:
1983 - 1987
Stredná ekonomická škola Humenné
1995 - 2000
Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovo-hospodárska fakulta Košice – externé štúdium
2001 - 2007
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
– externé štúdium

2015 - 2017
Úrad priemyselného vlastníctva
Banská Bystrica – Duševné
vlastníctvo
2018
Financial Investigative Techniques Course Budapešť
Prax:
1987 - 1990
JRD Porúbka – referentka personalistiky
1990 - 2001
Okresný súd Michalovce, administratívna pracovníčka
2001 - 2004
DÚ Michalovce - exekútorka
2004 - 2007
DÚ Michalovce - riaditeľka
2007 - 2011
DÚ Michalovce - vedúca oddelenia
2011 - 2020
KÚFS Bratislava - poverená
pracovníčka FS, skrátené vyšetrovanie, vyšetrovateľka FS
previerka NBÚ na stupeň „Dôverné”
Do funkcie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vláda SR Annu Bilecovú
vymenovala s účinnosťou od
26. marca 2020.

písať a následne to oznámi na
krajské operačné stredisko. Pokiaľ
policajt rozhodne o štátnej karanténe, oznámi opäť túto skutočnosť
na krajské operačné stredisko,
kde nadiktuje údaje osoby, telefonický kontakt na osobu a miesto
zdržiavania sa osoby po ukončení
štátnej karantény. Ďalej vypíše poučenie osoby, do tabuľky v elektronickej podobe musí vpísať čas príchodu osoby na hraničný priechod, čas, kedy oznámil na operačné stredisko údaje o takejto osobe,
čas prijatia miesta štátnej karantény, do ktorej bude osoba umiestnená a nakoniec čas, kedy bola
osoba odvezená do štátnej karantény. To je pri peších občanoch.
Postup pri osobách, ktoré prichádzajú na hraničné priechody so
súkromnými vozidlami, je rovnaký,
len s tým rozdielom, že osoba musí počkať na príchod policajnej
eskorty, ktorá doprevadí osobu do
štátnej karantény. Medzitým si musia policajti vypočuť životný osud
každej osoby, častokrát v emotívnejšom podaní...
l Najväčšie problémy?
Všetci sú počas služby v jednom kolotoči a do toho ešte často
meniace sa usmernenia, ktoré je
niekedy ťažko, alebo aj vôbec nemožné aplikovať do reality. To
všetko v neľahkých podmienkach
výkonu štátnej služby, s nedostatočným technickým vybavením,
slabými hygienickými podmienkami na hraničných priechodoch, tak
pre policajtov, ako aj občanov, hoci
nadriadení robia, čo môžu a vďaka

nim sa aj podmienky na priechodoch zlepšujú. Je mi ľúto, že sa
policajtom akosi zabúda poďakovať za toto ich nasadenie a prístup, pri ktorom pracujú aj s vedomím vážneho ohrozenia nielen
svojho zdravia. Veď predsa každý
z nich má rodinu a ak aj nie rodinu,
tak najmilších, kamarátov, známych. Pritom jeden nakazený policajt alebo zamestnanec ohrozí celý kolektív, čo niekedy môže znamenať znefunkčnenie obvodného
oddelenia, či centra podpory. Ani
sa nedá všetko obsiahnuť v tomto
rozhovore, čo všetko padlo na policajtov a to prierezovo od riadiacich funkcií až po tie najnižšie výkonné, od hraničných priechodov
cez obvodné oddelenia, od západu po východ. Dovolím si vysloviť
názor, že veľkú záťaž znáša po
všetkých stránkach Bratislavský
kraj, pritom je personálne značne
poddimenzovaný. Preto si myslím,
že členom ústredného krízového
štábu by mal byť aj riaditeľ bratislavského KR PZ, keďže má najlepší prehľad nielen o dostupnosti
síl a prostriedkov, ale aj o kritických miestach celej infraštruktúry,
potrebnej v boji s koronavírusom –
aj vo vzťahu k štátnym hraniciam
s tromi krajinami.
l Vráťme sa k tej ,,nešťastnej“ strede 8. apríla, keď policajné kontroly spôsobili vážne dopravné zápchy na cestách prakticky po celom Slovensku, pritom išlo o pracovný deň. Stanoviská o príčinách sa rôznili,
vznikli preto aj nové ,,vtipné“

slovné spojenia typu ,,namátkovo kontrolovať každého“... Váš
pohľad?
Tu možno súhlasiť s policajným
prezidentom. Pre policajtov sú záväzné znenia pokynov, príkazov, rozkazov vychádzajúcich z
vedenia rezortu. No a všetko opäť
padlo na policajtov. Mrzí ma táto
situácia, lebo sa zasa obrátila proti
nim a namiesto, aby počúvali potlesk z balkónov bytoviek, počúvali
nelichotivé slová. Pri príprave takýchto rozsiahlych opatrení je veľmi dôležitá jasná definícia úloh.
Zlá komunikácia stojí mnoho síl a
aj nemalé finančné prostriedky.
A tobôž v dnešnej dobe, kedy sú
ekonomické prognózy nejasné.
l Dnes už väčšina obyvateľov SR, prichádzajúcich cez hraničné priechody, musí absolvovať povinnú karanténu v niektorom zo štátnych zariadení. Nejde o malé počty. Tento fakt opäť
zaťažil v prvej línii príslušníkov
PZ.
Starostlivosť o občanov SR
v týchto štátnych karanténnych zariadeniach, ktoré má v správe rezort vnútra, je opäť na policajtoch
a našich zamestnancoch. Opäť
ide o činnosti, ktoré sú z hľadiska
ochrany zdravia rizikové. Nedá mi
to nepovedať: keď vidíme zdravotníkov v pracoviskách na dobrovoľný odber sterov, sú stopercentne
hygienicky chránení. O našich policajtoch a zamestnancoch, ktorí
sú tiež denne v riziku, sa to povedať nedá. A situácia v našich re-

(Pokračovanie zo strany 1)

o skúsenosti s ochrannými prostriedkami, po odborárskej línii
získavala informácie o situácii
v jednotlivých okresoch, niekde
mali aj nedostatok rúšok, ktorý sa
dal vyriešiť presunom z iného regiónu alebo urgenciou dodávky.
Pozornosť venovali podmienkam
práce policajtov na hraniciach
s Ukrajinou, kde policajti prichádzajú do styku s ilegálnymi migrantmi, čo je z hľadiska zdravotného veľmi riziková skupina ľudí.
,,Určite nestačí, aby mal pri nich
policajt k dispozícii jeden kus rúška na celú službu. Dôležité bolo,
aby sme mali dostatok informácií
z regiónov a mohli sme čo najskôr
zasiahnuť, docieliť nápravu,“ podčiarkla Mária Molnárová.
Záujem nadriadených
Informácie z východných hraníc nám sprostredkoval aj Vlado
Mihalič, predseda základnej organizácie OZP pri RHCP Prešov.
Vysvetlil, že ich zložka pôsobí na
poľskej i maďarskej hranici v Prešovskom i v Košickom kraji, zabezpečujú aj ochranu uzatvorených hraničných priechodov
a medzinárodného letiska v Košiciach, z ktorého chodia policajti
vypomáhať na hraničné úseky.
,,Začiatky boli dosť chaotické, ale
to asi boli všade,“ spomína. Situáciu v zásobovaní OOP však už
zhodnotil ako dobrú, v niektorých
sortimentoch /gély, rukavice/ boli
aj predzásobení, keďže najčastejšie prichádzajú do styku s cu-

dzincami. Tak ako na západných
priechodoch, aj na východnej hranici boli policajti vystavení často
sa meniacim pokynom ku kamiónovej preprave, čo spôsobovalo
zmätky, neraz nevedeli, ktoré kamióny môžu pustiť a ktoré nie. Situáciu podľa jeho slov komplikoval aj prístup ukrajinskej strany,
ktorá zatvorila hranicu z oboch
strán. Veľké problémy tak narobila osádkam kamiónov, ktoré neboli včas informované o aktuálnej
situácii.
V oblasti starostlivosti o policajtov slúžiacich na hraniciach
vyslovil Vlado Mihalič spokojnosť,
vedenie zabezpečilo na priechodoch stravovanie, kontajnery
s WC, pitný režim, dodané boli aj
mobilné elektrocentrály. Mihalič
ocenil, že situáciu na hraniciach
osobne preverovali aj najvyšší
funkcionári v regióne, „ich“ riaditeľ Marek Šafár i riaditeľ košického KR PZ plk. Radoslav Fedor,
ktorí sa zaujímali o pracovné podmienky policajtov v teréne. „Milo
nás to prekvapilo, hodnotím ich
prístup veľmi pozitívne,“ ocenil
Vlado Mihalič. Podľa jeho slov
dobre, bez vážnejších problémov
funguje aj jedna z výnimiek v rámci obmedzení cezhraničného pohybu, keď z južného regiónu Slovenska chodí veľa ľudí pracovať
do maďarských viníc.

Veľa záleží na osobnom prístupe riadiacich funkcionárov, zhodujú sa predsedovia

Pavol Čerňan s odstupom času
už celkom stabilizovanú, policajti
majú dostatok ochranných prostriedkov a služobné vedenie urobilo celý rad krokov, aby pred nákazou ochránili čo najviac zamestnancov a, samozrejme,
umožnili im postarať sa o školopovinné deti. Ľudia čerpajú staré
alebo nové dovolenky, tam, kde to
situácia umožnila, mohli zamestnanci pracovať aj doma v rámci
tzv. home office, v súvislosti so
zatvorenými školskými zariadeniami časť rodičov využila OČR.
Zrkadlo šéfov
Mária Molnárová, predsedníčka krajskej rady OZP v Košiciach
nám v rozhovore potvrdila, že aj
v rámci Košického kraja najmä rodičia nezaopatrených detí čerpajú starú alebo novú dovolenku.
Prístup riadiacich pracovníkov je
rozdielny napríklad v prípade využívania home office. „Veľmi záleží na každom krajskom riaditeľovi, aký dal pokyn,“ myslí si M. Molnárová. Riadiaci pracovníci si musia byť vedomí, že ak nebudú
chrániť svojich podriadených využitím všetkých zákonmi danými
možnosťami, môže sa im stať, že
pre nákazu nebude mať kto robiť
a ponesú za to zodpovednosť.
,,Je dôležité, aby riadiaci funkcionári boli predovšetkým ľudia,“
zdôraznila.
Predsedníčka košickej krajskej rady sa s nami podelila aj
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Na otázky POLÍCIE odpovedal predseda ZO OZP pri Centre
účelových zariadení MV SR Igor Huščava

,,Úprimne povedané, nie je im čo
závidieť - ale ani nám...“

Predseda základnej organizácie OZP pri Centre účelových
zariadení MV SR Igor Huščava
je profesionálne riaditeľom strediska Kremenec v Tatranskej
Lomnici a prevádzky na Štrbskom Plese. Aktuálne aj tieto zariadenia slúžia na karanténu
Slovákov, ktorí sa vrátili zo zahraničia po 21.marci. Igorovi
Huščavovi sme v tejto súvislosti
položili niekoľko otázok.
l Ste dlhoročný, skúsený
manažér rezortnej rekreácie,
ale turnusy repatriantov, ktoré
k vám prichádzajú do karantény v súvislosti s pandémiou
koronavírusu, sú zrejme aj
pre vás celkom nová skúsenosť...
To veru áno, najmä v začiatkoch. O tom, koľko repatriantov
a v akom termíne k nám príde,
dostávame informácie z nášho
centrálneho krízového štábu.
Na začiatku bolo okolo týchto
pobytov množstvo nejasností,
celkom nový režim nadobudla
organizácia pobytov od 6. apríla, odkedy k nám už prichádzajú
aj individuálni repatrianti priamo
z hraničného priechodu. Dovážali ich autobusy, na ktoré museli repatrianti dosť dlho čakať
na hraničných priechodoch.
Dnes už je zabezpečená aj preprava menších skupín a jednotlivcov priamo do karanténnych
zariadení, emailami dostávame
základné informácie i množstvo
ďalších detailov o preprave –
vrátane mien vodičov.
l Akým systémom repatriantov rozmiestňujete do
izieb?
Po príchode skupiny koordinátor, spravidla hasič, rozhoduje
o rozdelení, všetkým sa meria
teplota, ak má niekto vysokú horúčku, hneď musí do izolácie.
Všetkým sa urobí anamnéza,
povieme im, kde sa nachádzajú,
čo im ponúkame a čo sa od nich
očakáva. Dovnútra objektu vstu-

pujú po dvoch. Samozrejme, že
v tom čase ešte nemáme ako
zistiť, či niektorý z repatriantov je
alebo nie je nakazený. Koordinátor sa usiluje vyhovieť prianiam
repatriantov, kto s kým chce byť
spolu na izbe, trebárs rodinní
príslušníci alebo páry, vyhovie
im, pokiaľ to počet lôžok v izbách
dovoľuje. Repatrianti po celý čas
nesmú vyjsť z izieb, strava sa im
nosí trikrát denne pred dvere izby, odkiaľ si ju prevezmú. S personálom tak prakticky neprichádzajú do styku. Na izbách sú toalety, sprchy, televízor, wifi, časť
izieb má aj balkón, čo privítajú
najmä fajčiari, lebo inak fajčia
z okien, je ťažké im to zakázať.
Úprimne povedané, nie je im čo
závidieť - ale ani nám... Na piaty
deň pobytu ich testujú, do dvoch
dní sú výsledky, ak je výsledok
negatívny, ďalší týždeň už môžu
stráviť v domácej karanténe.
Ubytovanie neplatia, len stravnú
jednotku vo výške 13 eur na deň.
Keď celý turnus odíde, zariadenie urobí kompletnú dezinfekciu,
objekt naši zamestnanci poupratujú a môžu prísť ďalší, strieda
sa tu jeden turnus za druhým,
kapacity máme vyťažené, nejaké izby sú vždy v rezerve na izoláciu.
l Vaši zamestnanci teda
podstupujú zvýšené riziko
vlastne nonstop...
Áno, ale sú už dobre vybavení ochrannými prostriedkami.
Začiatky neboli jednoduché, repatrianti sú predsa len iná kategória hostí. Nám chýbali vedomosti a skúsenosti s týmto druhom rizika, časy školení CO sú
dávno za nami, v rezortných kúpeľných zariadeniach sa napr.
ešte školenia robia, u nás nie,
a človek nikdy nemôže vedieť,
čo sa stane. Boli i prípady, keď
bol hosť pri testoch negatívny,
ale na 14. deň dostal vysokú teplotu. Na hygienu a ochranu na-

Čo priniesla doba...

V minulom vydaní POLÍCIE
som písal o témach, ktoré chce
vedenie Odborového zväzu polície v SR prerokovať s novým
vedením ministerstva vnútra z
pohľadu občianskych zamestnancov.
Koronavírus akoby potlačil tieto požiadavky a vystúpili do popredia iné, súvisiace v tejto dobe
s organizáciou práce na pracoviskách, s osobnými ochrannými
prostriedkami, dezinfekciou priestorov a podobne.
O pravidlách správania sa,
opatreniach v súvislosti s pandémiou koronavírusu, boli a sú vydávané opatrenia hlavného hygienika SR. S predsedom odborového zväzu sme sa snažili hneď
od začiatku tlačiť na našu hlavnú
hygieničku, aby vydala usmernenie pre výkon služby policajtov a
občianskych zamestnancov, ktorí
dochádzajú do styku napr. s repatriantami, ale aj k opatreniam na
ostatných pracoviskách. Odporúčanie od hlavného hygienika bolo, aby sa ľudia čo najmenej spolu
stretávali v kanceláriách, aby bola
v čo najväčšej miere organizovaná práca pre zamestnancov v domácom prostredí (tzv. home office) a aby bolo realizované bezpečné striedanie zamestnancov
na pracoviskách.
A tu nastal problém s vedúcimi
zamestnancami, ktorí stále čakali
a možno stále čakajú na to, že im
niekto konkrétne nariadi, ako majú takéto usmernenie aplikovať do
praxe, ako majú plánovať služby
a v tomto smere manažovať podriadených. Tí rozumnejší a odvážnejší zobrali zodpovednosť na seba a nečakali na nariadenie z ministerstva, ktoré asi ešte nevydali
a aj napriek tomu organizujú prácu svojich podriadených podľa
odporúčaní.
Pre ilustráciu spomeniem, že
tak bolo na centrách podpory, na
CBTČ Topoľčianky, ktoré má zamestnancov po celej republike.
Iná skupina vedúcich zamestnancov sa skryla za výhovorku,
že nech ministerstvo niečo vydá a
oni to potom splnia. Nevadí im, že

teľa personálnej sekcie MV SR
Jána Nociara spolu s jeho kolegami pri neľahkej úlohe organizácie
ubytovania repatriantov, nášho
generálneho riaditeľa pána Dritomského a jeho kolegov na sekcii krízového riadenia, ktorí nevedia, čo je sobota, čo nedeľa, či je
noc alebo deň, neustále sú v práci
a ak nie sú v práci, tak na telefóne. S nimi patrí veľké poďakovanie všetkým kolegom, ktorí sa pri
výkone štátnej služby môžu
„stretnúť“ s nepriateľom, ktorého
nikto nevidí, ale jeho meno dnes
už pozná každý – COVID-19.
Pozrime sa aj na to, ako sú zabezpečení policajti a občianski zamestnanci osobnými ochrannými
prostriedkami. Zo začiatku to bola
úplná katastrofa, keď nebolo možné zo skladov dostať požadované
množstvá ani základných OOP.
Situácia sa každým dňom zlepšuje, rúška a rukavice sú k dispozí-

cií. Ale je to postačujúce? Vyjadrí
sa niekto zo zodpovedných k tomu? Bol niekto z hygieny skontrolovať, ako to funguje v štátnych
karanténnych zariadeniach či pri
asistenciách v osadách?
Pri registrácii repatriantov majú naši kolegovia len rúška, rukavice a dezinfekčné prostriedky.
Postačuje to? Ak aj majú OOP,
vedia, ako je potrebné sa o tieto
ochranné prostriedky starať? Majú priestor a prostriedky na dezinfekciu po ich použití? Je zabezpečená pravidelná dezinfekcia všetkých priestorov v štátnych karanténnych zariadeniach?
V nemocniciach zdravotnícky
personál robí stery kompletne vybavený OOP. A, samozrejme, je
zabezpečená 100% pravidelná
dezinfekcia všetkých priestorov.
Policajti išli kvôli evidencii repatriantov do autobusov len v rúškach, lebo nič iné nemali. V karanténnych zariadeniach je to rovnaké.
Dnes už sekcia krízového riadenia dodáva ako odev pláštenku
JP 75, keď už nič iné nemáme,
ale táto je dobrá a musím podotknúť, že sme ju expedovali aj počas vojny v Perzskom zálive do
Kuvajtu či Izraela.
Je potrebné ďalej spomenúť,
že priestory, v ktorých sa zdržiava
personál karanténnych zariadení,
by mal byť pravidelne dezinfikovaný, nie sporadicky alebo vôbec.
A tu sme opäť pri úlohe vedúcich zamestnancov. Nie je čas obviňovať, kritizovať. Je potrebné
pomáhať našim kolegom, ktorí sú
- vojensky povedané - v prvej línii,
kde nasadzujú svoje zdravie, aby
sme čo najviac eliminovali možnosť ich nakazenia koronavírusom COVID-19.
V tejto súvislosti záverom vyvstáva otázka: Patrí týmto našim
kolegom mzdová kompenzácia
za prácu v sťaženom prostredí?
Ale už tuším, aká bude odpoveď
pani hlavnej hygieničky MV SR...
Zdenko Kristín,
zástupca občianskych
zamestnancov v predsedníctve
OZP v SR

vyžaduje dôslednú komunikáciu, koordináciu a vzájomnú informovanosť mnohých zložiek...
Aktuálne je situácia jasným dôkazom toho, že kritici, čo opakujú
svoje mantry o nadbytku policajtov
na Slovensku, nemajú pravdu.
Mnohým je jasné, že to najhoršie
nás zrejme ešte len čaká – osobitne v regiónoch s väčším počtom
osád ,,marginalizovaného obyvateľstva“, či podľa nového vývoju aj
v DSS-kách. Opatrenia takéhoto
druhu sa bez razantného a dlhodobého nasadenia veľkého počtu
príslušníkov ozbrojených síl nezaobídu.
l Je už teraz možné vyvodiť
z priebehu koronakrízy určité
poznania či poučenia?
Pandémia v slovenských policajných pomeroch je aj na niečo
dobrá. Odhalila riadiace schop-

nosti funkcionárov, kde niektorí len
čakajú na presné a detailné pokyny z vrchu, iní dokážu analyzovať
reálnu situáciu takpovediac na
tvári miesta a podľa toho prijímajú
aj rozhodnutia v záujme efektívneho zabezpečenia výkonu služby,
mysliac na už spomenuté, že jeden nakazený policajt, či zamestnanec, môže znefunkčniť celý kolektív. Preto sú stále aktuálne
otázky na kompetentných z odboru zdravotníctva... Sú už policajti
pri výkone služby a zamestnanci
v práci dostatočne chránení proti
koronavírusu? Bol niekto z kompetentných
preveriť
situáciu
a zhodnotiť funkčnosť, dostatočnosť, opatrení prijatých na hraničných priechodoch, na obvodných
oddeleniach, štátnych karanténnych zariadeniach? Tieto opatrenia preverili aj to, v akom stave
a možnostiach je technická vyba-

venosť PZ. Myslím si, že na analýzy a hodnotenie bude ešte dostatok priestoru.
l Pár slovo na záver?
Je nespochybniteľné, kto dnes
stojí v prvej línii boja s týmto neviditeľným nepriateľom a že bez policajtov a ich profesionálneho prístupu by sa naša spoločnosť
v tomto neľahkom boji nezaobišla.
Na to treba neustále pamätať. Preto chceme opätovne poďakovať
všetkým policajtom a zamestnancom ministerstva vnútra. Buďme
však prosím naďalej pri vykonávaní svojej práce trpezliví, zodpovední, súdržní, disciplinovaní, profesionálni a som presvedčený, že
v súbehu s dodržiavaním všetkých
prísnych hygienických pravidiel
spolu dokážeme poraziť túto pandémiu. Spolu sme silní, spolu to
zvládneme.
Zhováral sa Peter Ondera

aj oni majú povinnosti zo zákona
č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Najjednoduchšie bolo nútiť zamestnancov čerpať si dovolenku
z minulého roka, čo je aj v rozpore
so Zákonníkom práce, kedy takéto čerpanie musia zamestnancovi
oznámiť 14 dní vopred. Jednoduché bolo aj nechávať ich v kanceláriách spolu troch-štyroch a to
len s jedným rúškom na deň, poprípade v začiatkoch pandémie aj
bez neho. Alebo im nedovolili pracovať z domu, lebo vraj nemajú
prístup na intranet. Ako keby ho
mal doma každý zamestnanec.
Doba teda priniesla aj to, že vidíme, aké „riadiace a organizačné
schopnosti“ majú niektorí vedúci
zamestnanci, keďže bez toho,
aby im niekto presne vysvetlil, nariadil, ako majú aplikovať usmernenia, pokyny, nariadenia do praxe, samostatne nerozhodnú.
Z môjho pohľadu musím vyzdvihnúť prácu generálneho riadi-

Policajti a zamestnanci MV SR v boji s pandémiou v prvej línii
(Pokračovanie zo strany 3)

kreačných a školských zariadeniach, kde prichádzajú repatrianti
a občania do povinnej karantény?
V niektorých personál dostal vopred len hodinové školenie od hasiča, či okresného hygienika, čo
všetko má spĺňať a ako má fungovať takéto karanténne zariadenie.
Zamestnancom to prinieslo množstvo dovtedy nepoznaných úloh
a povinností v súvislosti s prísnou
hygienou a používaním OOP, dezinfekciou priestorov po každom
turnuse, s denným prísnym režimom ,,bezrizikovej“ dodávky jedla
pre každého klienta. Vieme, koľko
trvá, kým sa nemocnica prispôsobí na príjem infikovaných pacientov. A čo potom také rekreačné zariadenie alebo školský internát? Aj
zamestnancom týchto zariadení
patrí veľká vďaka a uznanie. Musia si s väčšinou opatrení poradiť
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sami. To je len ďalší dôkaz, že ministerstvo vnútra znáša obrovskú
záťaž celej koronakrízy. Veď pod
náš rezort patria aj školské zariadenia, či nemocnica sv. Michala.
Veľa ľudí v povinnej štátnej karanténe býva v našich zariadeniach,
do ktorých by sa inak nikdy nedostali. Môžu tak vidieť, v akom stave
sú, že na izbách niektorých týchto
zariadení nemajú automaticky televízor, či wi-fi pripojenie a mnoho
iných vecí, ktoré by už dnes mali
byť samozrejmosťou. A to sú ubytovaní v tých lepších priestoroch.
Odbory aj v tomto smere vyvíjajú
dlhodobo tlak. Verím, že tieto otázky budú patriť medzi priority diskusie aj pri stretnutiach odborových
predákov s vedením rezortu.
l Zhodli sme sa, že koronakríza vystavila Ministerstvo
vnútra SR i Policajný zbor vážnym skúškam, jej zvládnutie si
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Policajný zbor
Vláda SR dňa 19. apríla 2020
schválila návrh svojho programového
vyhlásenia, ktorý bezodkladne predloží
na rokovanie Národnej rady SR. Zo
121-stranového dokumentu redakcia
vybrala časť, dotýkajúcu sa Policajného zboru a jeho sociálneho zabezpečenia.
,,Vláda SR zabezpečí prehodnotenie aktuálneho stavu legislatívy, štruktúry, materiálno–technického vybavenia a personálneho zabezpečenia Policajného zboru (PZ) a vytvorí podmienky na vypracovanie Stratégie rozvoja
PZ s výhľadom do roku 2024, a to tak,
aby boli zabezpečené najdôležitejšie
oblasti jeho činnosti. Jej cieľom bude
vyvážené ukotvenie PZ v systéme orgánov ochrany práva v SR tak, aby bol
zabezpečený efektívny a koordinovaný
postup, stanovené kompetencie a súčinnostné vzťahy so všetkými subjektmi presadzujúcimi právo v SR na všetkých úrovniach, vrátane medzinárodnej úrovne, v súlade s medzinárodnými
záväzkami.
Zásady budovania efektívneho PZ
budú koncipované prioritne na vybudovaní dôvery v tento zbor. PZ sa bude
budovať ako organizácia tvorená osobami nielen na vysokej odbornej úrovni, ale zároveň s vysokou integritou a
morálnou úrovňou, ktoré svoje osobné
záujmy podriaďujú verejnému záujmu,
resp. službe verejnosti.
Zákonom sa zabezpečí uplatňovanie motivačných nástrojov v systéme
odmeňovania policajtov, ktoré bude v
súlade so zásadami kariérneho postupu a bude odrážať výkonnosť a kvalitu
ich práce ako služby občanom. Zachovaná bude stabilizácia sociálneho systému policajtov, ako aj zvyšovanie atraktivity a spoločenskej prestíže policajného povolania.
Vláda SR si uvedomuje, že prestíž
PZ je okrem iného priamo závislá od
osoby prezidenta PZ, ako aj od osôb v
najvyšších riadiacich funkciách. Preto
vláda SR prehodnotí súčasnú právnu
úpravu vymenúvania a odvolávania
prezidenta PZ tak, aby sa jeho novou
voľbou posilnila ingerencia ministra
vnútra.
Prezident PZ a ďalší vrcholoví predstavitelia PZ a inšpekcie MV SR budú
pri prijímaní na vysoké riadiace funkcie
podrobení skríningovému vyšetreniu,
tzv. detektoru lži. Následne takéto vyšetrenie budú absolvovať minimálne jedenkrát ročne. S výsledkami skríningu

pri výbere prezidenta PZ sa následne
oboznámi Výbor NR SR pre obranu a
bezpečnosť. Taktiež budú musieť zdokladovať svoj majetok a majetok osôb,
ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti,
pričom sa budú zohľadňovať aj ich pôžičky a ostatné pasíva.
Vláda SR prijme potrebné opatrenia
na zavedenie efektívneho a účinného
finančného vyšetrovania, vrátane organizačného, personálneho a materiálneho dobudovania orgánov ochrany práva, s cieľom odčerpať výnosy pochádzajúce z trestnej činnosti, následne
používané na páchanie najzávažnejšej
trestnej činnosti, vrátane trestnej činnosti s medzinárodným prvkom.
Vláda SR prijme opatrenia na dôslednú a efektívnu aplikáciu trestnej
zodpovednosti právnických osôb, vrátane dobudovania potrebných špecializovaných kapacít orgánov ochrany
práva. Vláda SR bude viesť nekompromisný a systematický boj proti najzávažnejším formám trestnej činnosti a jej
elimináciu na najnižšiu možnú mieru, a
to aj skvalitnením trestného konania.
Vláda SR považuje za jednu zo svojich priorít predchádzanie legalizácii
príjmov z trestnej činnosti, jej odhaľovanie, predchádzanie financovaniu terorizmu a odhaľovanie týchto javov. Legalizácia je spájaná s organizovanou
trestnou činnosťou, ktorej hlavným cieľom je zakryť pôvod príjmov z trestnej
činnosti, v dôsledku čoho môže byť narušená integrita a stabilita finančného
systému, ohrozený vnútorný trh EÚ,
ako aj medzinárodný rozvoj. Vláda SR
v oblasti boja proti legalizácii príjmov z
trestnej činnosti vytvorí legislatívny rámec upravujúci problematiku kryptomien.
V nadväznosti na prebiehajúcu záverečnú fázu piateho kola hodnotenia
SR Výborom expertov Rady Európy
pre hodnotenie opatrení proti praniu
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu MONEYVAL, bude vláda SR postupovať v súlade s jeho odporúčaniami uvedenými v návrhu záverečnej
správy a prijme všetky potrebné systémové, inštitucionálne a legislatívne
opatrenia na zabezpečenie realizácie
odporúčaní.
V záujme účinného boja proti organizovanému zločinu a závažnej ekonomickej kriminalite sa vláda SR zasadí
za zefektívnenie uplatňovania mechanizmu odhaľovania a odnímania výnosov z trestnej činnosti, ako aj majetkov
nadobudnutých z nelegálnych príjmov,

a to úpravou legislatívy o preukazovaní
pôvodu majetku. Vláda SR zároveň
presadí zjednodušenie zaisťovania
majetku a jeho rozšírenie na viaceré
trestné činy korupčného a ekonomického charakteru.
Vláda SR bude osobitnú pozornosť
venovať oblasti boja proti korupcii, predovšetkým odhaľovaniu, objasňovaniu
a vyšetrovaniu korupcie a s ňou priamo
súvisiacej trestnej činnosti, s dôrazom
na zneužívanie právomoci verejných
činiteľov, ktoré často atakuje prostriedky rozpočtu verejnej správy. Zároveň
sa stransparentnia procesy zavedením
hmotnej zodpovednosti politikov a verejných funkcionárov. Ak tajné služby
zistia korupčné správanie verejných
funkcionárov, budú povinné takéto zistenia odstúpiť orgánom činným v trestnom konaní.
Vláda SR sa zasadí o to, aby podnikateľské subjekty a iné inštitúcie boli
povinné uhrádzať faktúry podľa poradia, v akom boli zavedené do účtovníctva. Zasadí sa o to, aby svojvoľné nezaplatenie faktúry bolo trestným činom.
Vláda SR presadí, aby zahrnutie faktúry do kontrolného výkazu DPH, resp.
do účtovníctva, sa považovalo za uznanie záväzku a pri neuhradení sa mohlo
použiť ako exekučný titul.
V oblasti ekonomickej kriminality sa
vláda SR sústredí aj na nehospodárne
nakladanie s majetkom vo vlastníctve
štátu a samosprávy – na odhaľovanie
činností poškodzujúcich ekonomické
záujmy SR, najmä v podnikoch s majetkovou účasťou štátu, nevýhodný odpredaj štátneho majetku, ako aj odhaľovanie neoprávnených nadmerných
odpočtov DPH. V spolupráci s bankovým sektorom budú vytvorené účinné
analytické nástroje na boj proti finančnej kriminalite, ktorá je páchaná sofistikovanou formou.
Každý výsledok operatívneho preverovania alebo operatívneho rozpracovania podozrenia z trestnej činnosti
bude možné ukončiť len po preskúmaní prokurátorom. V týchto prípadoch
bude mať prokurátor právo nariadiť vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie.
Vláda SR podporí princíp tzv. „silného úradníka“ tým, že rozšíri inštitút zastavenia trestného stíhania v prípade
podplácajúcich páchateľov, ktorí sa ku
skutku priznali a skutok oľutovali, ale až
v štádiu, keď súd právoplatne rozhodne
o vine páchateľa, ktorý úplatky alebo
iné nenáležité výhody prijímal. Zároveň
presadí tresty pre páchateľov nepriamej korupcie na úrovni priamej korupcie.
Vláda SR zavedie pravidlo, že ak
priamy aktér usvedčí toho, kto dáva
alebo berie úplatok, súčasťou rozhodnutia súdu bude finančná kompenzácia
pre nahlasovateľa (vo výške 50 % z výšky úplatku), ktorú zaplatí iniciátor korupcie. Obdobný princíp bude vláda SR
aplikovať pri boji s daňovými podvodmi.
Rozšíri sa okruh trestných činov, na
ktoré bude možné použiť agenta. Zjednotí sa použitie a využiteľnosť informačno-technických prostriedkov na
všetky trestné činy, o ktorých sa v rámci
ich použitia oprávnené orgány dozvedia; to sa týka aj nasadenia a použiteľnosti informačno-technických prostriedkov podľa osobitného zákona.
Vláda SR vytvorí a sfunkční Úrad na
ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
V súvislosti s páchaním daňovej kriminality sa presadia účinné opatrenia,
aby sa do obchodných spoločností nemohli dosadiť tzv. „biele kone“, ich solventnosť sa bude hodnotiť podľa výšky
imania firmy a predchádzajúceho pôsobenia v insolventných firmách, ktoré
naakumulovali dlh voči štátu; prepis firmy sa umožní až po kompletnom odovzdaní účtovníctva v elektronickej for-

me na príslušný daňový úrad a posúdení príslušným orgánom, aby bolo možné aj spätne vyvodiť trestnú zodpovednosť.
Zabezpečí sa modernizácia procesu odborného vzdelávania policajtov
tak, aby boli schopní využívať prostriedky najnovších informačných technológií v praxi.
Vláda SR bude klásť osobitný dôraz
na to, aby pri tvorbe stratégie rozvoja
PZ bola podporená jeho spôsobilosť
efektívne odhaľovať a vyšetrovať
okrem klasických foriem trestnej činnosti aj nové, špecifické formy trestnej
činnosti, ktoré sú v celosvetovom meradle považované za najnebezpečnejšie.
Ako jedna z najnebezpečnejších
celospoločenských hrozieb sa javí kybernetická kriminalita, ktorá svojimi
špecifickými formami je spôsobilá priamo znefunkčniť ekonomiku celého štátu, vrátane jeho kritickej infraštruktúry.
Pri potláčaní kybernetickej kriminality
ako celospoločenskej hrozby je nevyhnutné, aby špecializovaný policajný
útvar spolupracoval s dotknutými štátnymi orgánmi, najmä s Národným bezpečnostným úradom, so Slovenskou
informačnou službou a s Vojenským
spravodajstvom.
Tak ako pre potreby boja s počítačovou kriminalitou, aj na boj s ostatnými
formami závažnej organizovanej trestnej činnosti bude nevyhnutné vytvoriť
špecializované policajné útvary, ktoré
budú spôsobilé vykonávať odhaľovanie
a vyšetrovanie na základe najnovších a
najmodernejších prostriedkov a informačných technológií.
Efektivita špecializovaných policajných útvarov bude zabezpečovaná
podpornými aktivitami všetkých útvarov PZ, ktorých systemizácia, personálne aj materiálno-technické zabezpečenie budú striktne založené na analýze
bezpečnostnej situácie, individuálne a
špecificky v oblastiach ich pôsobenia.
Vláda SR bude klásť dôraz aj na to,
aby bol PZ schopný účinne zasahovať,
odhaľovať a vyšetrovať aj v prípadoch
klasickej, spoločensky menej závažnejšej kriminality, ktorá bezprostredne
ohrozuje občanov.
Je samozrejmé, že vláda SR bude
klásť dôraz aj na protispoločenské prejavy, akými sú narušovanie verejného
poriadku, extrémistické, rasistické alebo obdobné fundamentalistické prejavy. Za tým účelom budú útvary poriadkovej polície, dopravnej polície, železničnej polície a hraničnej a cudzineckej
polície zabezpečené patričným materiálno-technickým vybavením a kompetenciami.
S cieľom predchádzať radikalizácii
spoločnosti bude vláda SR razantne
postupovať v boji proti akýmkoľvek prejavom diváckeho násilia na verejných
športových podujatiach. Zabezpečí dôslednú implementáciu medzinárodných
záväzkov a európskeho práva v oblasti
boja proti diváckemu násiliu na verejných športových podujatiach. Bude vytvorená komisia, ktorá preskúma a
zhodnotí skúsenosti zahraničných partnerov s abonentným kupovaním miesteniek v prípade klubov s rizikovými fanúšikmi. Zabezpečí prehĺbenie vzdelávania a kontinuálnej odbornej prípravy
policajtov, so zameraním na odhaľovanie, objasňovanie a vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s páchaním diváckeho násilia na verejných športových podujatiach.
Osobitnú pozornosť bude vláda SR
venovať obzvlášť zraniteľným obetiam
trestných činov s cieľom minimalizovať
opakovanú a druhotnú viktimizáciu
obetí, zintenzívni identifikáciu sexuálneho zneužívania detských obetí a
efektívnejšiu identifikáciu ich páchateľov.
Zabezpečí sa efektívna a účinná

spolupráca všetkých orgánov presadzujúcich právo v oblasti životného prostredia, s cieľom zrýchliť a zefektívniť
stíhanie páchateľov tohto druhu protiprávnej činnosti a v čo najväčšej miere
minimalizovať náklady štátu na odstraňovanie následkov tejto protiprávnej
činnosti a uvádzanie životného prostredia do pôvodného stavu.
Vláda SR bude podporovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti boja s environmentálnou trestnou činnosťou,
najmä v oblasti protiprávnych aktivít na
poli odpadov, nelegálneho obchodu s
ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov, nelegálneho obchodu s drevom a
ďalších foriem tejto trestnej činnosti,
ktoré sú páchané v medzinárodnom
meradle a spôsobujú vážne environmentálne a ekonomické škody medzinárodnému spoločenstvu.
Medzi priority vlády SR bude patriť
zabezpečenie dôslednej implementácie medzinárodných záväzkov SR v oblasti boja proti hrozbám z neoprávneného nakladania s chemickými, biologickými, rádioaktívnymi a jadrovými
(CBRN) materiálmi, vrátane účinnej
kontroly nakladania s materiálmi dvojakého použitia. Vláda SR, s ohľadom na
aktuálne bezpečnostné hrozby v tejto
oblasti, posilní a rozšíri spoluprácu
bezpečnostných zložiek tak, aby zefektívnila systém prevencie, detekcie a
reakcie na incidenty tohto druhu. Zároveň zabezpečí permanentné a odborné
vzdelávanie a výcvik bezpečnostných
zložiek, ich materiálno-technické vybavenie a vybavenie ochrannými prostriedkami na riešenie incidentov s výskytom CBRN materiálov.
Vláda SR si uvedomuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť SR, ktorá vznikla
používaním a prevádzkovaním bezpilotných lietadiel vo vzdušnom priestore
SR, prijme právne, inštitucionálne, organizačné a finančné opatrenia na zabezpečenie účinnej ochrany pred útokmi bezpilotnými prostriedkami a vybuduje funkčný systém opatrení.
Vláda SR prehodnotí postavenie a
činnosť Úradu inšpekčnej služby a na
základe výsledkov analýzy legislatívnymi opatreniami zabezpečí jej väčšiu nezávislosť a efektivitu. Ak z výsledkov
analýz zistí, že najefektívnejšie by zločinnosti príslušníkov bezpečnostných a
ozbrojených zborov dokázala čeliť tzv.
Generálna inšpekcia bezpečnostných
zborov, navrhne legislatívne zmeny vedúce k jej vzniku. Jej súčasťou by boli aj
operatívne zložky v jednotlivých rezortoch.
V štruktúre zabezpečenia verejného poriadku vláda SR prehodnotí postavenie, kompetencie, sociálne zabezpečenie a finančné ohodnotenie
obecných a mestských polícií na skvalitnenie ich práce. Následne pripraví také zmeny, aby obecné a mestské polície mohli zabezpečiť kvalitnejší výkon
kontroly verejného poriadku a užšiu
spoluprácu s jednotlivými bezpečnostnými zložkami Policajného zboru SR.“
GARANCIA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
,,Vláda SR bude garantovať rozsah,
kvalitu, efektívnosť a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti a
špecifickej zdravotnej starostlivosti policajtom, príslušníkom HaZZ a príslušníkom HZS a stabilizáciu existujúceho
osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, profesionálnych vojakov a príslušníkov ostatných ozbrojených a bezpečnostných zložiek tak,
aby bol dlhodobo pevnou oporou, s cieľom posilniť spoločenskú prestíž tohto
povolania.
Vláda SR bude presadzovať zefektívnenie systému podávania majetkových priznaní policajtov, príslušníkov
HaZZ a príslušníkov HZS, vrátane
účinnej kontroly prírastkov majetku a
príjmov.“
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Už vieme, kto je v tomto prípade nevinne. Ale kto je vinník?
Koľko stojí štátnu kasu desaťročný policajný cirkus kvôli 425 eurám a 27 centom?

Koncom februára doputoval na stôl podpredsedu OZP
Romana Laca, ktorý má v náplni práce aj prípady právnej
ochrany, dôležitý dokument: Rozsudok Najvyššieho súdu
SR v kauze sporu medzi žalovaným MV SR a žalobcom,
bývalým veliteľom PMJ KR PZ v Prešove Kamilom Krivdom, ktorému OZP poskytol právnu ochranu. Hoci sám
osemnásťstranový rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 4.
februára 2020 neznamená nič iné, len to, že sa prípad znova vracia na Krajský súd v Prešove, pre ďalšie konanie má
zásadný význam v prospech žalobcu.
O čo ide? Pri pohľade zvonka
ide o kauzu celkom nevýznamnú,
až banálnu. A práve preto jej venujeme pozornosť aj na stránke
POLÍCIE – ako odstrašujúci príklad! Veď posúďte sami:
Dňa 16. októbra 2010 dvojčlenná hliadka PMJ v Prešove zastavila vozidlo zn. SUBARU pre
spáchanie dopravného priestupku. Vozidlo PMJ zn. VW Passat
zastalo za vozidlom previnilca
a policajti začali riešiť priestupok.
Vodič SUBARU však ,,z neziste-

ných príčin“ nacúval do čela policajného vozidla a poškodil ho. Ku
kurióznej nehode sa spracovali
všetky potrebné papiere, vznikla
z nich zložka, ktorú veliteľ PMJ
vzal na vedomie a v novembri
2010 doručil škodový spis na ekonomický odbor KR PZ, na finančné oddelenie. Po spracovaní priestupku, pri ktorom vznikla škoda
na služobnom vozidle, odišla do
poisťovne faktúra so žiadosťou
o úhradu ceny opravy, ktorú rezortná opravovňa v Prešove vyčíslila na 425,27 eura. To bolo ešte
v decembri 2010.
Nacúval, či nenacúval?
Celý proces ,,presúvania papierov“ sa pribrzdil, keď páchateľ
popísaného priestupku, za ktorý
mu ODI vyrubil pokutu vo výške
1000 eur a zákaz viesť motorové
vozidlo na 30 mesiacov, tento verdikt správneho konania súdne napadol a začal dokazovať, že nie
on nacúval do policajného auta,
ale bolo to presne opačne... Následne poisťovňa čakala s plnením poistnej udalosti do právoplatného rozhodnutia krajského
súdu... Celá, v podstate malicherná kauza za 425 eur sa tak výrazne naťahovala, pretože voči rozsudku Krajského súdu v Prešove
sa zasa odvolalo Ministerstvo
vnútra SR na Najvyšší súd SR...
Ten až 22. januára 2013 rozhodol,
ľudovo povedané, že policajti majú pravdu, nespôsobili škodu,
predložili k tomu dostatok dôkazov.
Došlo k premlčaniu
Keďže to ešte ani zďaleka nie
je koniec celej právnej ťahanice,
popis ďalších udalostí opäť veľmi
zjednodušíme. Poisťovňa v konečnom dôsledku odmietla popísanú škodovú udalosť preplatiť,
pretože medzičasom vraj došlo

k premlčaniu nároku. A tak vedenie KR PZ hľadalo vinníka škody,
spôsobenej služobnému úradu.
To už sme v roku 2015! Kompetentní na KR PZ dospeli k názoru,
že svoje povinnosti zanedbal práve vtedajší veliteľ PMJ a zodpovedá tak za spôsobenú škodu,
ktorú musí uhradiť.
Veliteľ PMJ sa ako člen OZP
rozhodol proti takémuto - podľa
neho nespravodlivému verdiktu brániť súdnou cestou a OZP sa
ujal jeho právnej ochrany. Lenže
aj Krajský súd v Prešove dal za
pravdu rozhodnutiu KR PZ, keď
konštatoval, že ,,žalobca nezabezpečil riadne a včas uplatnenie
práva služobného úradu na náhradu škody u zodpovedného
subjektu a následne nebol včas
pred uplynutím subjektívnej ani
objektívnej lehote predložený
škodový spis s návrhom na súdne
vymáhanie náhrady škody na
vnútorný odbor KR PZ v Prešove.
Tým došlo k premlčaniu nároku
služobného úradu na náhradu
škody vo výške 425,27 eura voči
zodpovednej osobe.“ To už sme
v roku 2017...
Ide o princíp!
Žalobca sa s takýmto verdiktom nemohol uspokojiť, ako nám
povedal, nie kvôli tým peniazom,
ale z princípu! Neurobil predsa
žiadnu chybu, všetky svoje povinnosti si ako veliteľ PMJ riadne
splnil, nebude pykať nevinne!
Nech sa zodpovedajú tí na krajskom riaditeľstve, čo premlčanie
spôsobili...
Nasledovala kasačná žaloba,
a tak musel v prípade znova rozhodnúť Najvyšší súd SR ako súd
kasačný. Senát NS SR preskúmal
napadnuté rozhodnutie krajského
súdu a jednoznačne skonštatoval, že – opäť veľmi zjednodušene – Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove sa musí pozrieť do vlastnej
kuchyne, pretože veliteľ PMJ ako
predstaviteľ organizačnej jednotky PZ určite nie je tou zodpovednou osobou, ktorá by bola za KR
PZ poverená zadministrovať celý
spis a dosiahnuť v poisťovni včasné preplatenie poistnej udalosti.
Kasačný senát Najvyššieho súdu
SR skonštatoval, že ,,z administratívneho spisu nie je zrejmé,
kto bol zodpovedným subjektom
na uplatnenie nároku na náhradu
škody v adhéznom konaní. Žalobca nebol poverený ani oboznámený so žiadnym poverením, preto
povinnosť uvedenú v čl. 18 a 19

pokynu č. 2/2010 žalobca nemohol naplniť.“
Najvyšší súd SR preto rozsudok krajského súdu dňa 4. februára 2020 zrušil a vec vrátil na nové
konanie. ,,Krajský súd sa musí

Náš prípad sa tak ešte neskončil, ale verdikt Najvyššieho súdu
SR jednoznačne dal za pravdu
žalobcovi, nášmu členovi, pričom
krajský súd je viazaný právnym
názorom kasačného súdu.
Cirkus!
Tak si to zhrňme: od roku 2010
sa na stoloch prešovského KR PZ
navŕšili haldy papierov, popísaných celkom slušne platenými
úradníkmi a funkcionármi PZ. Ešte väčšie kopy popísaných papierov sa pri početných pojednávaniach za tých päť rokov konaní

nakopili na stoloch senátov krajského i najvyššieho súdu, za ktorými sedia ešte lepšie platení sudcovia a súdni úradníci. To všetko
kvôli 425 eurám a 27 centom?!
Dovolíme si tvrdiť, že len náklady
na mzdy zainteresovaných zamestnancov štátu, mnohonásobne prevyšujú škodu, kvôli ktorej
sa tento desaťročný - a ešte stále
neukončený policajný cirkus vlastne koná. Vieme, kto je v prípade nevinný. Ale kto konkrétne
je vinník?
Peter Ondera

Policajti z Tornale zachraňovali život

vysporiadať s námietkou žalobcu,
kto bol zodpovedným subjektom
na uplatnenie nároku na náhradu
škody v adhéznom konaní,“ konštatuje sa v rozsudku.

Policajti v Tornali zachraňovali život mužovi, ktorému zrejme zlyhalo srdce. V stredu predpoludním na Mierovej ulici zbadali muža
ležiaceho na tráve. Stála pri ňom dcéra a skupinka ľudí. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, muž už nejavil známky života, policajti ihneď začali s jeho oživovaním. Obaja sa pri masáži
srdca striedali až do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci. Asi po 15
minútach mužovi znovu začalo biť srdce. Ako dodala polícia, obrovská vďaka patrí policajtom z Okresného dopravného inšpektorátu PZ v Revúcej Emilovi Tomovičovi /člen OZP v SR – pozn. red./ a
Pavlovi Šatarovi.
/SITA, 26. 3. 2020/

Bude nás viac ?
O 2 % viac nádeje

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 Odborového zväzu polície v Slovenskej republike sa takto vyzbierané 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 nepoukazovali dve percentá dane
zo svojho príjmu žiadnemu konkrétnemu 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 nedostatok informácií.Čo potrebujete
vedieť?
Aj v roku 2019 fyzické osoby
platili daň z príjmu. Časť z tejto
dane, konkrétne 2%, môže každý 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 2019
opätovne zaregistroval v Komore notárov ako legitímny subjekt
na príjem časti dane. Následne,
po vyzbieraní financií od jednotlivcov, vykoná OZP v SR pro-

stredníctvom našich funkcionárov na jednotlivých ZO OZP v SR
prieskum, kde sa nachádzajú
naše kolegyne a kolegovia s naliehavou potrebou finančnej pomoci. Zo žiadateľov sú potom komisionálne vybraté najsúrnejšie
prípady.
V ostatných rokoch to boli prípady dlhodobo chorých našich
spolupracovníkov /prevažne onkologické ochorenia/, alebo príspevky na nákladné liečby deti
našich spolupracovníkov s ťažkými telesnými postihnutiami.
V uplynulých rokoch sme finančné prostriedky do posledného
centu rozdelili tým, ktorí aj našu
pomoc najviac potrebovali.
Ak chceme pomôcť aj v roku 2020, 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 potrebné v „mzdovej učtárni“ (PMOpersonálne a mzdové oddelenia)
vyzdvihnúť si tlačivo „Potvrdenie
o zaplatení dane“ /tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby….“ sa nachádza na webovej stránke OZP./ Toto tlačivo treba vyplniť v riadkoch 01 – 14,
v spodnej časti tlačiva je potrebné vypísať miesto vyplnenia tlačiva a deň vyplnenia, podpísať
vpravo dole v príslušnej kolónke
a spoločne s Potvrdením o za-

platení dane zaslať poštou, alebo osobne zaniesť na miestne
príslušný daňový úrad do 30. 04.
2020 – alebo tieto tlačivá odovzdať 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 zverejnené na príslušných pracoviskách.
Naozaj to nie je nič zložité,
a nikoho to nestojí žiadne finančné prostriedky. Tieto sa akurát
naakumulujú pre tých, ktorí ich
akútne potrebujú a vy im ich poskytnete.
Výzva: OZP v SR vyzýva
všetkých svojich členov, venujte, prosíme, v prvých troch
mesiacoch roka 2020 chvíľu
svojho času informovaniu
spolupracovníkov o možnosti
poukázať 2 % dane z príjmu
v roku 2020 pre ľudí z nášho
rezortu, ktorí potrebujú pomoc.
Všetkým, ktorí v uplynulých
rokoch poukázali 2 % dane zo
svojho príjmu prostredníctvom
OZP v SR, ďakujú desiatky našich spolupracovníkov, ktorí
v minulosti z týchto peňazí pomoc dostali. My, funkcionári OZP
v SR, ktorí sa na organizovaní
tejto pomoci podieľame, veríme,
že v roku 2020 sa rady vďačných
voči kolegom s veľkým srdcom
rozšíria.
Vedenie OZP v SR

7

APRÍL 2020

Pribudol paragraf 287k, rieši služobné voľno i odmeňovanie
,,Rýchla“ novela zákona č. 73/1998: účinné len počas koronakrízy

Národná rada SR v súvislosti s
pandémiou schválila celý balík noviel zákonov, okrem iného aj novelu
zákona. 73/1998 Z. z., ktorý s účinnosťou od 9. apríla 2020 upravuje
podrobnosti pri udelení služobného
voľna. Do znenia zákona bol za §
287j vložený § 287k, ktorý vrátane
nadpisu znie:
§ 287k
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou, spôsobenou ochorením COVID-19
(1) Policajtovi, ktorý nemôže vykonávať štátnu službu počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“)
z dôvodu nariadenej karantény v súvislosti s výkonom štátnej služby,

nadriadený poskytne služobné voľno s nárokom na služobný plat po
dobu jej trvania.
(2) Policajtovi počas krízovej situácie nadriadený poskytne služobné voľno s nárokom na služobný plat
od prvého dňa potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, ak
detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov, a to najdlhšie do dňa
ich opätovného otvorenia, alebo ak
dieťa nemôže byť pre nariadenú karanténu v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo dochádzať do školy, a to najdlhšie do dňa
ukončenia nariadenej karantény,
alebo ak osoba, ktorá sa inak o také-

to dieťa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa, a to najdlhšie do dňa ukončenia nariadenej
karantény alebo do dňa ukončenia
ochorenia.
(3) Policajtovi počas krízovej situácie nadriadený poskytne služobné voľno s nárokom na služobný plat
od prvého dňa potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, manžela alebo manželku, ak zariadenie
sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v
ňom bolo nariadené karanténne
opatrenie.
(4) Policajtovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odsekov 2 a 3, patrí služobný plat vo

výške 75 % z posledného priznaného služobného platu.
(5) Služobné voľno podľa odsekov 2 a 3 sa policajtovi neposkytne,
ak sa za starostlivosť o člena rodiny
uvedeného v odsekoch 2 a 3 vypláca ošetrovné podľa osobitného
predpisu alebo poskytuje služobné
voľno alebo pracovné voľno inej
osobe, ktorá sa o takého člena rodiny v tomto čase a z tohto dôvodu
stará; splnenie podmienky nároku
na služobné voľno policajt preukáže
čestným vyhlásením.
(6) Policajtovi, ktorému vznikol
nárok na služobné voľno z dôvodu
podľa odseku 2 pred nadobudnutím
účinnosti tohto zákona, tento nárok
zanikol počas krízovej situácie pred
nadobudnutím účinnosti tohto zákona a potreba starostlivosti o dieťa

trvá aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, vzniká nárok na služobné
voľno s nárokom na služobný plat
podľa tohto zákona aj za obdobie
potreby starostlivosti, za ktoré nevznikol nárok na služobné voľno
pred nadobudnutím účinnosti tohto
zákona.
(7) Policajtovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odsekov 2 a 3, môže nadriadený po vyhlásení bezpečnostného opatrenia v
súvislosti s krízovou situáciou prerušiť čerpanie služobného voľna a nariadiť nástup do výkonu štátnej služby, ak je to v dôležitom záujme výkonu štátnej služby. Nadriadený oznámi policajtovi nástup do výkonu štátnej služby podľa predchádzajúcej
vety najneskôr 24 hodín vopred.“
/Zvýraznenia redakcia/

Vec: Novela zákona č. 73/1998 Z.
z. a zákona č. 315/2001 Z. z o niektorých opatreniach v pôsobnosti MV SR
v súvislosti s ochorením COVID-19:
metodické usmernenie
Dňom 9. 4. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 73 zo dňa 7. 4. 2020 Z.
z, ktorým sa v článku VI mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej
službe príslušníkov Policajného zbo-

ru, Slovenskej informačnej služby,
Zboru väzenskej a justičnej stráže
Slovenskej republiky a Železničnej
polície v znení neskorších predpisov
a v článku IX sa mení a dopĺňa zákon
č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších
predpisov (ďalej len „príslušné zákony“).
V súvislosti s ochorením COVID

19 bolo potrebné vykonať zmeny týkajúce sa poskytovania a čerpania
služobného voľna príslušníkom Policajného zboru, príslušníkom Hasičského a záchranného zboru a príslušníkom Horskej záchrannej služby
(ďalej len „príslušník“). Tieto zmeny
sa premietli do prechodných ustanovení príslušných zákonov, a to do
ustanovenia § 287k a § 209j (ďalej len

„príslušné ustanovenia“). Príslušné
ustanovenia sa budú uplatňovať
výlučne v čase krízovej situácie
spôsobenej ochorením COVID -19.
Prvý odsek príslušných ustanovení upravuje novú situáciu, ktorou je
nariadená karanténa príslušníka v súvislosti s výkonom štátnej služby. Ide
o nový dôvod na poskytnutie služobného voľna s nárokom na služobný
plat po celú dobu trvania takejto karantény.
Príslušník v tomto prípade kontaktuje svojho lekára, ktorý mu vystaví
potvrdenie o dočasnej neschopnosti
na výkon štátnej služby (ďalej len dočasná neschopnosť“). Uvedenú skutočnosť nahlási svojmu nadriadenému, ktorému predloží predmetné potvrdenie a súčasne deklaruje, že sa
jedná o dočasnú neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény v súvislosti s výkonom štátnej služby. Nadriadený po preverení deklarovaného takúto neprítomnosť zaznamená prostredníctvom plánovača do Plánu služieb pod novým kódom. Predmetná
neprítomnosť sa zadáva až odo dňa
účinnosti zákona. To znamená, že
uvedené sa nevzťahuje na neprítomnosti začaté pred účinnosťou zákona,
t. j. nevzťahuje sa na dočasnú neschopnosť z dôvodu karantény nesúvisiacej s výkonom štátnej služby. V
prípade, že sa dodatočne preukáže,
že bola nariadená karanténa v súvislosti s výkonom štátnej služby, čo
príslušník deklaruje čestným vyhlásením a príslušníkovi sa preplácala dočasná neschopnosť aj po účinnosti
zákona, je nutné takúto dočasnú neschopnosť ukončiť a dňom účinnosti
zákona zadať služobné voľno.
V druhom odseku príslušných
ustanovení sa rieši starostlivosť o deti
z dôvodu uzatvorenia škôl a predškolských zariadení, ako aj z dôvodu
ochorenia, resp. nariadenej karantény osoby, ktorá sa inak o dieťa stará.
Nárok na čerpanie služobného voľna
z tohto dôvodu si príslušník môže
uplatniť podľa potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, a to najdlhšie do dňa opätovného otvorenia
zariadení, resp. do ukončenia nariadenej karantény alebo ochorenia osoby, ktorá sa inak o dieťa stará. Naviac,
novelizáciou príslušných zákonov sa
predĺžil vek dieťaťa, na ktoré sa služobné voľno poskytuje.
V tomto prípade príslušník požiada
nadriadeného o neprítomnosť prostredníctvom SAP portálu, resp. emailom. V prípade e-mailovej žiadosti
nadriadený prostredníctvom plánova-

ča zadá neprítomnosť do Plánu služieb pod novým kódom dňom účinnosti zákona. Neprítomnosti z vyššie
uvedeného dôvodu zadané pred účinnosťou zákona nadriadený / plánovač
ukončí v Pláne služieb dňom predchádzajúcim dňu účinnosti zákona.
V odseku 3 príslušných ustanovení sa zaviedol nový dôvod služobného voľna, a to celodenná a osobná
starostlivosť o člena rodiny v prípade,
že zariadenie sociálnych služieb, v
ktorom sa členovi rodiny poskytovala
sociálna služba, bolo uzavreté.
V nadväznosti na uvedené ustanovenie príslušník požiada nadriadeného o neprítomnosť prostredníctvom SAP portálu, resp. e-mailom. V
prípade e-mailovej žiadosti nadriadený prostredníctvom plánovača zadá
neprítomnosť do Plánu služieb pod
novým kódom. Predmetná neprítomnosť sa zadáva až odo dňa účinnosti
zákona.
V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že splnenie podmienky nároku
na služobné voľno podľa odseku 2
alebo 3, príslušník preukáže čestným
vyhlásením, ktoré tvorí prílohu usmernenia. Príslušník čestným vyhlásením
preukazuje, že za starostlivosť o dieťa
alebo o člena rodiny podľa odseku 2
alebo 3 nie je vyplácané ošetrovné
podľa osobitného predpisu, resp. nie
je poskytnuté služobné alebo pracovné voľno inej osobe, ktorá sa o takéhoto člena rodiny alebo dieťa v tomto
čase a z tohto dôvodu stará.
Nárok na služobné voľno podľa
odseku 2 alebo 3 si príslušník uplatňuje len raz za to isté obdobie osobnej a celodennej starostlivosti o jedno
alebo viac detí, resp. o jedného alebo
viacerých členov rodiny.
Pre úplnosť je potrebné uviesť,
že v § 287k ods. 7 zákona č. 73/1998
Z. z. je nadriadenému ustanovená
kompetencia za určitých podmienok prerušiť čerpanie služobného
voľna podľa odsekov 2 alebo 3 a
nariadiť príslušníkovi Policajného
zboru nástup do výkonu štátnej
služby.
Nadriadení zabezpečia dôsledné
dodržiavanie novej právnej úpravy a
tiež, aby s obsahom tohto usmernenia boli včas oboznámení všetci príslušníci v ich riadiacej pôsobnosti.
15. 4. 2020

Metodické usmernenie k novele zákona č.73/1998 Z. z.
Na otázky POLÍCIE odpovedá Zuzana Kochlicová, predsedníčka krajskej rady OZP v Banskej Bystrici

,,Som za jasnejšie pravidlá hry, aby bolo menej
priestoru na svojvoľný výklad usmernení...“

l Pracujete v Centre podpory
v Banskej Bystrici, ako predsedníčka krajskej rady OZP máte
prehľad o tom, ako rezort pristupuje pri uplatňovaní ,,koronaopatrení“ k policajtom a ako k občianskym zamestnancom rezortu. Vnímate rozdiely?
Vnímam. Celý ten balík opatrení, ako znížiť riziko nákazy zamestnancov i ako im uľahčiť život počas
krízy a pritom zabezpečiť chod jednotlivých zložiek rezortu, bol v praxi od začiatku voči jednotlivým kategóriám zamestnancov uplatnený
veľmi rôzne. Policajtom vydal prezident príkaz, o ktorom sa nediskutuje, ale sa plní. Pri občianskych
zamestnancoch však už vidíme
oveľa väčšie rozdiely. Ľudia mi telefonovali, pýtali sa, ako je to možné, keď na jednom pracovisku platia iné opatrenia ako na druhom,
prečo to niekde ide a niekde nie.
Niekde bez problémov poslali ľudí
na home office, inde nadriadení
trvali na tom, že si zamestnanec
najprv musí vyčerpať starú dovolenku, prípadne čerpať dokonca aj
novú dovolenku. V prípade, že sa
starali o deti, čerpali OČR. Riešila
som to aj s naším krajským riaditeľom PZ, ten však dal svojím podriadeným voľnú ruku, aby sa rozhodovali podľa konkrétnej situácie vo
svojom regióne.
l Vy sama pracujete na centre podpory, zamestnanci z centier sa tiež sťažovali, že podmienky sú dosť rozdielne – podľa toho, ako rozhodol ich nadriadený. Riaditeľ Centra pod-

pory MV SR Ing. Mário Háden
vydal len odporúčanie, ktoré
jednotliví riaditelia centier podpory mohli, ale nemuseli akceptovať. Zdôvodnil nám to v rozhovore faktom, že nie je nadriadený riaditeľom krajských centier podpory, preto mohol dať
len odporúčanie...
Nemyslím si, že to bolo šťastné
riešenie, takto totiž vzniklo v pracovných podmienkach zamestnancov jednotlivých centier množstvo rozdielov, ktoré nerobia dobrú
krv – napokon, nie je to ani spravodlivé. Zamestnanci okresných
úradov mali napríklad umožnený
aj home office. U nás to mohol
umožniť generálny tajomník služobného úradu, keď riaditeľ Centra podpory MV SR nie je nadriadený riaditeľom krajských centier
podpory. Pokiaľ som videla návrh
nariadenia MV SR, od 1. júla 2020
majú ísť krajské centrá podpory
pod sekciu ekonomiky, ale dovtedy sa dali tieto problémy s nejednotnosťou vyriešiť tak, ako to trebárs urobili so skrátením pracovného času vo štvrtok 9. apríla
2020, kedy usmernenie vydal riaditeľ personálneho odboru SPSČ
a OU MV SR na pokyn generálnej
tajomníčky služobného úradu MV
SR. Tak to mohli urobiť aj na centrách podpory. Nie? Je to môj názor. Niektorí nadriadení tvrdili, že
home office je „flákarina“, ktorú nepodporujú. Nuž, to je na každom
zamestnancovi a na spôsobe jeho
kontroly pri práci doma. Ale zasa
keď nadriadený potrebuje svojho

zamestnanca na pracovisku, tak
ho z home office môže kedykoľvek
stiahnuť, aby bol k dispozícii. Z dovolenky ho stiahnuť nemôže. Tieto
veci sú ešte nedoriešené, nepáči
sa nám to. Mohli sme prijať také
riešenie, že tí zamestnanci, ktorí
nemajú určenú prácu na doma, sa
zdržiavajú na pracovisku len na
čas nevyhnutný na plnenie služobných úloh, aby sme minimalizovali
počet zamestnancov na pracovisku.
l Aké máte poznatky o situácii v zásobovaní ochrannými
prostriedkami?
Vedúca oddelenia MTZ pracuje
neďaleko mňa, tak som vnímala,
koľko sme mali k dispozícii
ochranných prostriedkov, koľko
sme mohli distribuovať. Bol ich nedostatok, to je fakt, situácia sa postupne zlepšovala. Zabezpečovali
sme aj stravu a pitný režim pre policajtov slúžiacich na hraničných
priechodoch nad rámec gastrolístkov. Zabezpečujeme všetko potrebné, čo žiadajú krízové štáby,
prijímajú sa rôzne opatrenia v záujme funkčnosti celého systému
ochrany zamestnancov, trebárs aj
usmernenie na manipuláciu s hotovosťou a mnohé iné. Myslím si,
že teraz už systém vcelku funguje.
Naozaj veľa záleží na nadriadených, akú vážnosť problematike
ochrany zamestnancov pred nákazou prikladajú. Preto som za
jasnejšie pravidlá hry, aby bolo
menej priestoru na svojvoľný výklad usmernení.
Zhováral sa Peter Ondera

Ing. Milan Vrábeľ,
generálny riaditeľ Sekcie systemizácie a mzdovej politiky MV SR
/Zvýraznenia redakcia/
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V aprílovom vydaní POLÍCIE prinášame množstvo informácií o činnosti príslušníkov PZ v tomto krízovom období, pridávame aspoň niekoľko pohľadov aj cez objektív redakčného fotoaparátu.
Snímky Peter Ondera

UPOZORNENIE KU KARTÁM
MULTISPORT

Vážení užívatelia kariet MultiSport,
vzhľadom na aktuálnu situáciu a rozhodnutie vlády Slovenskej
republiky o uzatvorení všetkých športových a relaxačných zariadení, spoločnosť Benefit System Slovakia, s.r.o. rozhodla s účinnosťou od 7.00 h dňa 13. marca 2020 platnosť všetkých kariet MultiSport pozastaviť.
Karty budú opäť aktivované až po odvolaní mimoriadnych opatrení. Prosíme užívateľov kariet MultiSport, aby vo svojich
bankách dočasne zrušili trvalé príkazy na platenie poplatkov od mesiaca marec 2020. Budete informovaní, kedy si príkazy budete musieť opätovne aktivovať. V najbližšom funkčnom termíne bude poplatok znížený o 50 % ako kompenzácia za mesiac marec
2020. Platby zaslané na náš účet v mesiaci marec 2020 budú vrátené na Vaše účty späť.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam nové MultiSport karty nebudú dočasne vydávané.

Uzávierka

Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 13. mája 2020
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,,Úprimne povedané, nie je im čo závidieť - ale ani nám...“
(Pokračovanie zo strany 3)

šich zamestnancov tak kladieme veľký dôraz, dezinfikujú sa
všetky rizikové plochy, kľučky,
toalety, podlahy, zamestnanci
majú respirátory, rúška, rukavice. Okuliare nosia zamestnanci,
ktorí objekt upratujú po odchode
repatriantov. Zamestnanci tak
vykonávajú množstvo činností,
ktoré predtým bežne v práci nerobili. Problémy nám narobil trebárs aj veľký objem odpadu
z jednorazových plastových súprav na stravu.
l Ako repatrianti znášajú
tento viac-menej nútený pobyt?
Väčšina z nich obmedzenia
znáša trpezlivo, samozrejme, že
sú znepokojení, ako dopadnú
testy. Kávičkárom chýba káva,
ale môžu si ju uvariť na izbe, ak

majú, my kávu neposkytujeme.
Prijímame pre nich aj balíky od
rodinných príslušníkov, alebo od
kuriérov, každý balík sa kontroluje v prítomnosti policajta (príslušníci PZ majú 24 hodinovú
službu pri zariadení), alkohol nie
je povolený. Tým, že riadim prevádzku zariadení v Tatranskej
Lomnici i na Štrbskom Plese, je
to trochu komplikovanejšie,
v turnuse je tak do sto ľudí, ale
máme koordinátorov – príslušníkov HaZZ a veľa sme sa už
naučili, musíme vydržať.
Záverom by som chcel poďakovať všetkým zamestnancom,
ktorí prispievajú k starostlivosti
o repatriantov, za ich obetavý
prístup a ochotu pracovať v
týchto rizikových podmienkach.
Zhováral sa Peter Ondera
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