
Modernizácia komunikácie za-
sahuje postupne všetky ko-
merčné spoločnosti i štátne 
úrady, odborové zväzy z okoli-
tých krajín nevnímajúc. Odbo-
rový zväz polície v Slovenskej 
republike sa zaraďuje ku svo-
jim partnerom a predstavuje 
zásadné zmeny. 
    „Už nejaký ten rok žijeme v 21. 
storočí, ktoré so sebou prináša 
najrýchlejší technologický roz-
voj. Nebolo tomu tak dávno, keď 
naše mobilné telefóny zvládali 
iba telefonovanie. Súčasťou 
tohto pokroku sú aj sociálne 
siete a moderný spôsob komu-
nikácie. Vedenie Odborového 
zväzu polície  v Slovenskej re-
publike preto dospelo k rozhod-
nutiu, že nastal čas posunúť sa 
vpred a vďaka zmenám zlepšiť 
servis pre našich členov. Verím, 
že tieto zmeny privíta nielen 
mladšia generácia, ale aj naši 
dlhoroční členovia a partneri, 
ktorých môžem uistiť, že duch a 
zmysel našej činnosti zostane 
nezmenený,“ povedal predseda 
OZP v SR Pavol Paračka. 
    Zmeny v spôsobe komuniká-
cie policajných odborov sa pri-
pravovali niekoľko mesiacov a 
zasiahnú viacero oblastí: noviny 
POLÍCIA, spôsob kontaktu s re-
dakciou, vznik facebookovej 
stránky a webové sídlo. 

Noviny v novom šate 
   Noviny POLÍCIA sú už 30 
rokov pevnou súčasťou našej 
spoločnej cesty. Za ten čas sa 
stali oficiálnym a rešpektova-
ným periodikom, prostredníc-
tvom ktorého mesiac čo mesiac 
dávame na zreteľ naše stano-
viská, názory a postoje, ktorými 
hájime záujmy našich členov. V 
roku 2008 noviny prešli z čier-
nobielej do plnofarbenej verzie. 
Ich ostatné súčasti vrátane loga 
zostali nezmenené. Aktuálne 
číslo vám môže napovedať, že 
po prvýkrát v ich histórii došlo 
k výrazným zmenám. V rukách 
držíte prvé číslo modernej PO-
LÍCIE v novom šate, ale so 
zacho vaním osvedčených prin -
cí pov a tradícií. 
    Zmeny v novinách sa netý-
kajú iba jednotlivých rubrík, ale 
aj zvýšenia úrovne čitateľského 
zážitku. Čitatelia si možno niek-
toré vnemy pri čítaní na prvý 
pohľad neuvedomujú, ale pod-
vedome ich vnímajú a majú tak 
priamy vplyv na príjem a spra-
covanie vytlačených informácií. 
V novom dizajne POLÍCIE ne-
bude dochádzať k zahusťovaniu 
jednotlivých strán textom za 
textom. V prípade dlhých no vi -
nár ských výstupov bude po -
užitých viacero fo to gra fií, 
me dzi ti tul kov alebo iných 

grafic kých textov na rozbitie 
textu. Preto na titulnej strane 
nenájdete nikdy tri články, ale 
najviac dva. Každý článok vo 
vnútri nového čísla sa budeme 
snažiť okrášliť fotografiou alebo 
infografikou. Názvy článkov 
budú v jednotnej, čiernej farbe. 
Celkovo bude novinám domino-
vať čierna a zelená farba, nebu-
deme z nich robiť dúhovú 
neprehľadnosť. Cieľom grafic-
kých zmien bude poskytnutie 
zrozumiteľných, jasných a ľahko 
vyhľadateľných článkov. 
    Na titulnej strane čitateľov 
privíta nové logo a dva články 
ako Témy mesiaca, ktoré budú 
pokračovať na nasledujúce dve 
strany. V prípade viacerých vý-
znamných tém budú prvé tri 
strany dostupné aj pre viac 
článkov, prípadne sa témy do-
stanú aj na ďalšie strany perio-
dika.  
    Nasledujúca dvojstrana bude 
venovaná Policajným aktuali-
tám, teda čomukoľvek význam-
nému, čo sa v prostredí OZP v 
SR, Policajného zboru, minister-
stva vnútra alebo pridružených 
organizácií vo vzťahu k polícii 

odohralo. Tento priestor bude 
využívaný aj na prezentácie vý-
znamných akcií a podujatí, kto-
rých sa na ši čle no via zú čast- 
 ňu jú. 
   Ďalšia dvojstrana ponúkne 
priestor pre správy z regiónov a 
ďalšie rubriky článkov, ktoré sa 
svojou povahou na predošlé 
strany nehodili. Aktivity či sta-
noviská základných organizácií 
sú pre nás dôležité, a preto si 
myslíme, že si zaslúžia samo-
statne vyznačený priestor na se-
baprezentáciu. Budeme preto 
radi, ak ho budú využívať a nie-
len odborárom, ale aj ďalšej 
časti čitateľov ukážu, že aktivity 
odborového zväzu s viac ako 
10 000 členmi sú každý mesiac 
skutočne bohaté. 
   Posledná strana bude predsta-
vovať formu vizuálneho oddy-
chu, keď bude venovaná 
naj lepším fotografiám Policaj-
ného zboru publikovaných za 
uplynulý mesiac. Ak to bude ne-
vyhnutné, súčasťou fotografií 
bude krátky opisný text. Tento 
priestor bude venovaný tým, 
ktorých práca je často nedoce-
nená. Tým, ktorí sú v denno-

dennom nasadení, pomáhajú a 
chránia občanov a sami riskujú 
svoje zdravie a život pre bezpeč-
nosť druhých. Na stránkach 
POLÍCIE sme im v minulosti 
opakovane vyslovili poďakova-
nie, predovšetkým počas po s -
led ného ná roč ného co vi do vé ho 
roka. Úctu a uznanie na pravi-
delnej báze si podľa nás zaslúžia 
aj takouto formou. 
   Súčasťou poslednej strany 
bude stručný štatistický pre-
hľad stránok PZ na sociálnych 
sieťach, keďže aj OZP v SR pova-
žuje spôsob takejto komuniká-
cie za kľúčový. Na rovnakom 
mieste zostane zachovaný tra-
dičný Vestník. 
 
Nový kontakt pre vás 
   Spoločne so spustením mo-
dernej formy komunikácie pri-
chádza aj nový spôsob, ktorým 
sa môžete obrátiť na redakciu 
POLÍCIE. Vaše podnety, názory, 
tipy na reportáže, stanoviská, 
úspechy, životné jubileá aj po-
sledné rozlúčky a ďalšie námety 
môžete posielať na e-mailovú 
adresu novinypolicia@gmail. 
com. Schránka môže prijať aj 
väčšie súbory ako fotografie a 
videá. Budeme radi, ak ju bu-
dete využívať a dlhoročný kon-
takt spoločne s dôverou medzi 

Koncom kalendárneho roka 
2020 zasiahla nielen policajnú 
verejnosť tragická správa. Bý-
valý prezident Policajného 
zboru generál Milan Lučanský 
zomrel. Okolnosti jeho prvého 
zranenia vo väzbe a úmrtia 
skúma špeciálna komisia. 
   Rovný, priamy a spravodlivý 
chlap s prirodzeným rešpektom a 
veľkým srdcom. V takomto 
duchu sa o Milanovi Lučanskom 
vyjadrovali priatelia a bývalí kole-
govia v mnohých článkoch, ktoré 
publikovali médiá po jeho neča-
kanej smrti. Bývalý prezident Po-
licajného zboru sa svojim bojom 
proti mafii zapísal do histórie slo-
venskej kriminalistiky. Ako naj-
vyššie postavený funkcionár 
predstavil rad zmien, z ktorých 
mnohé mali okamžitý efekt. S 
jeho smrťou zostane navždy ne-
zodpovedaných niekoľko otázok. 
Nič to však nezmení na tom, ako 
si na neho budeme pamätať. 
 
Vypracoval sa od piky 
   Milan Lučanský sa narodil 10. 
februára 1969 v Poprade. Vysoko-
školské štúdium absolvoval nie-

koľko rokov neskôr po vstu pe do 
polície, konkrétne v rokoch 1998 
až 2003 na Univerzite Mateja 
Bela v Banskej Bystrici. Ako poli-
cajt začínal v roku 1989 v Liptov-
skom Hrádku „na ulici“. V 
nasledujúcich rokoch pôsobil v 
Martine na rôznych pozíciách: 
ako starší inšpektor, inštruktor 
skupiny obrany a telesnej prí-
pravy či starší referent. Policaj né 
poslanie spoznával z mno hých 
uhlov pohľadu. Na dobud nuté 
skúsenosti na poste inštruktora 
a znalosti z bojových umení pre-
tavil do výbornej fyzickej kondí-
cie, ktorá mu zo trvala do jeho 
posledných dní. 
 
Dostal Černáka 
   V rokoch 1997 až 2004 bol za-
radený na Krajskom riaditeľstve 
PZ v Žiline. V tom čase začal 
spoločne so svojimi kolegami 
pracovať na prípade Mikuláša 
Černáka. Mafián sa síce nachá-
dzal za väzobnými mrežami, no 
maximálny čas, ktorý v nej 
mohol stráviť sa krátil. Milan 
Lučanský a jeho tím si uvedo-
movali, že vyšetrovaním a do ka -

zo vaním vrážd kedysi naj -
väčšiemu bosovi slovenského 
podsvetia ohrozia nielen svoje, 
ale aj životy vlastných rodín. Lu-

čanský si aj po rokoch spomínal, 
ako sa v tej dobe skláňal pod 
auto s otázkou, či mu tam Čer-
nákovi komplici na slobode ne-
umiestnili výbušný systém. 
Mafiána sa napokon podarilo 

usvedčiť. Súd akceptoval zí-
skané dôkazy a odsúdil ho na 
doživotný trest odňatia slobody. 
Černák Lučanskému jeho nasa-

denie nikdy neodpustil. Bez 
štipky svedomia mu niekoľko-
krát posielal odkazy cez stránku 
na Facebooku, ktorú spravuje 
jeho blízka osoba. Niektoré 
médiá ich nekriticky preberali a 

viacnásobnému vrahovi dodá-
vali neželanú pozornosť. 
   Lučanský sa v tom čase po-
dieľal na rozpracovaní ďalších 
závažných prípadov najvyššieho 
stupňa kriminality. Išlo naprík-
lad o vraždy a prepadnutia vo 
viacerých mestách, činnosti 
iných zločineckých skupín či vy-
šetrovanie vraždy podnikateľa 
Jána Kubašiaka. 
 
Na ceste na prezídium 
   Milan Lučanský pracoval do 
roku 2010 na bývalom Úrade 
boja proti organizovanej krimi-
nalite v Banskej Bystrici, kde sa 
mu podarilo vypracovať na naj-
vyššiu vedúcu funkciu. Obdobie 
rokov 2010-12 strávil v súkrom-
nom sektore. 
   Po zmene vlády sa v roku 2012 
do polície vrátil ako jej 1. vice-
prezident. V roku 2015 ho prezi-
dent SR Andrej Kiska povýšil do 
hodnosti generál. V roku 2016 
sa Lučanský presunul na pozí-
ciu generálneho riaditeľa Úradu 
inšpekčnej služby. Po predčas-
nom odchode Tibora Gašpara 
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vami a redakciou zostane za-
chovaný aj po predstavených 
zmenách. 
 
Odbory na Facebooku 
   Úplnou novinkou z prostredia 
komunikácie odborov je nová 
oficiálna facebooková strán ka, 
ktorú nájdete na najväčšej 
sociálnej sieti na svete 
pod názvom Odborový 
zväz polície v Slo venskej 
republike, prípadne pod 
priamym odkazom www.fa-
cebook.com/OZPvSR. Stránka 
na sociálnej sieti je v dnešnej 
dobe nevyhnutnosťou. Takúto 
formu komunikácie využíva 
drvivá väčšina nielen súkrom-
ných spoločností, ale aj štát-
nych inštitúcií a jednotlivcov. Aj 
pre našich odborárskych kole-
gov z Českej re publi ky je už dlh -
ší čas sa mo  zrej mos ťou. 
   Samostatná stránka na Face-
booku poskytne OZP v SR 
miesto, na ktorom bude môcť 
promptne a rýchle reagovať na 
aktuálne témy. Dnešná urých -
lená doba nás často stavia do 
pozície nutnosti čo najrýchlejšej 
reakcie. Či už pôjde o štan-
dardné stanovisko, alebo o vý-
znamný postoj zaujatý k dnes 
tak často populárnym dezinfor-
máciám, stránka OZP v SR na 

Facebooku bude najvhodnejším 
miestom, kde sa odborári a ve-
rejnosť dozvedia pravdivé infor-
mácie. 
   Facebooková stránka sa na 
druhej strane nestane miestom, 
ktoré by zneužívalo korektný 
vzťah medzi OZP v SR a MV SR. 
Ani moderný štýl komunikácie 

neznamená, že dôj de k 
zverejňova niu súkromnej 
ko reš pondencie či odka-
zov a ultimá tov. Sa mo -
zrejme, infor mačný tok o 

prebiehajúcich rokovaniach 
zostane zachovaný pro stred -
níctvom krajských pred  sedov. 
   Stránku bude môcť sledovať 
akýkoľvek užívateľ Facebooku. 
Rovnako sa bude môcť zapájať 
do diskusie pod jednotlivými 
statusmi. Nielen sledovatelia 
stránky a členovia odborového 
zväzu, ale aj široká verejnosť 
bude môcť odoslať správcom 
súkromnú správu, na ktorú jej 
bude vždy poskytnutá odpoveď 
rovnakým komunikačným ka-
nálom. 
   Ten, kto sa založenia hoc aj 
anonymného konta na Face-
booku zdráha, si bude môcť 
obsah stránky pozerať prostred-
níctvom vyššie uvedeného pria-
meho www odkazu. 
   Keďže internet sa nedá na-
plniť ako limitovaný počet 

strán novín, na facebookovú 
stránku budeme uverejňovať aj 
to, čo sa do POLÍCIE nezmestilo. 
Stránka nám poskytne priestor 
aj na interaktívny kontakt s na-
šimi odborármi a verejnosťou. 
Živé diskusie, ankety a názory 
budú odrazovým mostíkom pri 
tvorbe článkov do oficiálneho 
periodika OZP v SR. Tento vzťah 
bude fungovať aj obojsmerne, 
keď na určité súčasti stránky 
budeme odkazovať v článkoch v 
POLÍCII. Noviny a Facebook tak 
budú ruka v ruke spolupracovať 
a spoločne poskytnú najlepší 
informačný servis, ktorý tu 
kedy pre odborárov bol. 
  OZP v SR si uvedomuje po-
trebu uzavretej a odbornej di-
skusie so svojimi členmi. Práve 
z tohto dôvodu je v rámci face-
bookovej stránky dostupná fa-
cebooková skupina „Odborári - 
vstup len pre členov“. O člen-
stvo v tejto skupine môže síce 
požiadať každý užívateľ tejto so-
ciálnej sieti, avšak administrá-
tor schváli žiadosti iba tých 
kont, ktoré poskytnú svoje 
pravdivé členské číslo. Až po 
overení tohto identifikačného 
znaku bude členstvo schválené. 
V skupine sa budú nachádzať 
iba členovia OZP v SR. Bude to 
miesto určené pre interné oz-
namy a odbornú diskusiu, ktorá 

by širokú verejnosť zbytočne in-
formačne zahltila. 
    Odbory pripravujú dizajnové 
zmeny aj na svojej webovej 
stránke www.ozpsr.sk. Aj pri 
tejto časti môžeme hovoriť o 
modernizácii dizajnu, prehod-
notení niektorých sekcií a pra-

videlnej aktualizácii obsahu. O 
novinkách či dokumentoch zve-
rejnených na webovom sídle 
budú sledovatelia novej face-
bookovej stránky informovaní 
automaticky - aj preto sa oplatí 
sledovať OZP v SR na Face-
booku.

(pokračovanie z 1. strany)

bol ministerkou vnútra Deni-
sou Sakovou poverený dočas-

ným vedením PZ v roku 2018. O 
niekoľko mesiacov neskôr ab-
solvoval ako prvý policajný pre-
zident viackolové a apolitické 
výberové konanie, po ktorého 
úspešnom konci sa na obdobie 
štyroch rokov ujal svojej funk-
cie. 
 
Prezident 
   Počas pôsobenia na poste pre-
zidenta PZ sa venoval príprave 
kariérneho rastu s dôrazom na 
rozšírenie možností pre talento-
vaných policajtov, ktorým chcel 
zabezpečiť rovnaké podmienky 
a možnosti, aké sám mal. Výraz-
nou mierou sa podieľal na reor-
ganizácii Národnej kriminálnej 

agentúry. Počas jeho pôsobenia 
NAKA zadržala viacero osôb z 
prostredia spoločenského ži-

vota, podnikania či politiky, ako 
napríklad Mariana Kočnera 
alebo vrahov novinára Jána Ku-
ciaka a Martiny Kušnírovej. Nie-
len vďaka týmto krokom si 
Lučanský získal rešpekt v za-
hraničí a napriek relatívne krát-
kemu pôsobeniu na najvyššej 
pozícii absolvoval viacero stret-
nutí so svojimi prezidenstkými 
kolegami zo susedných krajín. 
   Konkrétne výsledky Milana 
Lučanského priniesli zvýšenú 

dôveru verejnosti smerom k ve-
deniu  polície, ako aj nevídaný 
záujem o sledovanie jej činnosti 
na sociálnych sieťach. 
Posledné mesiace svojej kariéry 
strávil Lučanský riadením 
zboru v kritickej pandemickej 
kríze s dôrazom na dodržiava-
nie mimoriadnych opatrení. 
Svoje pôsobenie v polícii sa roz-

hodol ukončiť k poslednému 
augustovému dňu roka 2020. S 
verejnosťou zostal v kontakte 
prostredníctvom vlastnej 
stránky na Facebooku, kde na-
ďalej čerpal širokú podporu. 
 
Súkromie 
   Milan Lučanský súkromne 
podporoval rôzne združenia a 
charitatívne organizácie, o čom 
nerád hovoril. Sumu, ktorú vy-
súdil od nemenovaného časo-

pisu za klamlivé informácie o 
jeho osobe,  venoval na detskú 
onkológiu a ďalším subjektom v 
núdzi. Rovnako aktívne pomá-
hal Detskej onkológii Košice 
nielen finančne, ale aj s hľa-
daním sponzorov. 
   V súkromí sa venoval poľovač-
kám, miloval zvieratá a prírodu. 
Po úniku z rušnej Bratislavy sa 

víkend čo víkend obliekal do 
pracovného odevu, aby sa 
mohol starať o svoje hospo-
dárske zvieratá a prírodu v lese 
okolo svojho domu. 
   So svojou manželkou Marti-
nou bol ženatý 30 rokov. Spo-
ločne vychovali synov Jakuba a 
Adama, a dcéru Alexandru. 
   Milan Lučanský bol vzatý do 
väzby v decembri 2020 v rámci 
akcie NAKA. O niekoľko dní ne-
skôr utrpel úraz oka. Po krát-

kom čase strávenom v 
ne mocnici sa vrátil do miesta 
vý konu väzby, kde jeho bez-
vládne telo našli pracovníci 
ZVJS 29. decembra. O deň ne-
skôr zomrel v nemocnici. 
   Okolnosti jeho prvého zrane-
nia a úmrtia preveruje špe-
ciálna komisia zriadená na 

(pokračovanie z 1. strany)
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Za generálom Milanom Lučanským (1969-2020)
pokyn ministerky spravodli-
vosti. Smrť Milana Lučanského 
vyvolala búrlivú reakciu verej-

nosti, ktorá začala spontánne 
po celom Slovensku zapaľovať 
sviečky pred budovami útvarov 
PZ. Na základe mimoriadnych 
opatrení a platnej výnimky sa 

pohrebu generála Lučanského 
zúčastnilo viac ako 600 ľudí. Po-
sledný odpočinok našiel v Štrbe, 
kde strávil detstvo. Pochovaný 
bol na miestnom cintoríne po 
boku svojho otca, ktorý tento 
svet opustil len pár mesiacov 
pred ním. V deň pohrebu boli 
na budovách ministerstva 
vnútra, prezídia a ďalších zlo-
žiek vyvesené čierne vlajky.  
   Česť jeho pamiatke. 
 
1. viceprezidentka PZ gen. Jana 
Maškarová 
   Na Milana Lučanského 
budem spomínať ako na prezi-
denta PZ, ktorý sa vedel posta-
viť problémom čelom. Vedel 
odborne a profesne hľadať a 
nájsť riešenia na vzniknuté pro-
blémy a  vedel za svoje rozhod-
nutia niesť zodpovednosť. Čo 
však je najdôležitejšie, vedel 
uniesť zodpovednosť nielen za 
svoje rozhodnutia, ale aj za Po-
licajný zbor, za viac ako 22 000 

policajtov, čo nie je jednoduché. 
Táto veta sa číta ľahko, ale v 
reálnom živote niesť zodpoved-
nosť za niekoho činy, koho ani 
nepoznáte, je pre mňa tým naj-

vyšším štádiom profesijného 
riadenia a gen. Mgr. Lučanský 
to vedel. Vedel sa odosobniť a 

rozhodnúť. Nepanikáril, s 
chladnou hlavou rozhodoval, 
ale najmä vždy pri tých všet-
kých problémoch myslel na po-
licajtov, najmä na tých, ktorí 
slúžili vonku na ulici.  Vážil si 
ich nielen ako policajtov, ale ako 
ľudí, ktorí majú doma rodiny a 
deti a ich prácu si vedel v kaž-
dých zložitých prípadoch zastať 
a oceniť. Mne ako svojej podria-
denej dal priestor na realizáciu 
svojich predstáv o zefektívnení 
činnosti PZ a to som považovala 
za nesmierne dôležité.      
 
viceprezident PZ gen. Róbert 
Bozalka 
   Milan bol jeden rovný a objek-
tívny človek, ktorý bez okolkov 
povedal, či je niečo zlé alebo 
dobré, čo si o probléme myslí a 
ako ho riešiť. Bol ochotný počú-
vať a viesť konštruktívny roz-
hovor.  Prežili sme spolu pár 
rokov, ja ako  jeho priamy pod-
riadený a on môj nadriadený.  

Spoznal som sa s ním v období, 
keď zastával funkciu prvého vi-
ceprezidenta. Do funkcie prezi-
denta PZ bol vymenovaný v 
tažkých časoch pre Policajný 
zbor, ale aj pre spoločnosť a my-
slím si, že všetky výzvy a očaká-
vania vo svojej pozícii zvládol. Ja 
osobne si ho vysoko vážim. Bol 
to jeden charakterný a morálny 
človek, policajt, ktorý pre Slo-
venskú republiku urobil nesku-
točne veľa. Bol si profesionál! 
Česť Tvojej pamiatke, pán Gene-
rál! 
 
   Odborový zväz polície v Slo-
venskej republike vyjadruje 
touto cestou rodine generála 
Milana Lučanského úprimnú 
sústrasť a verí, že jeho prínos 
pre Policajný zbor nezostane 
zabudnutý. OZP v SR bude sle-
dovať okolnosti vyšetrovania 
udalostí, ktoré sa mali stať vo 
väzbe.

(pokračovanie z 2. strany)

TÉMY  MESIACA

Keď na Úrade vlády skončilo 
tretie kolo  kolektívneho vyjed-
návania ku Kolektívnej zmluve 
vyššieho stupňa pre zamestná-
vateľov, ktorí pri odmeňovaní   
postupujú  podľa zákona o od-
meňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo   
verejnom záujme na rok 2021 a 
Kolektívnej zmluve vyššieho 
stupňa v štátnej službe na rok 
2021 bez hmatateľného vý-
sledku, bolo vo hviezdach kedy 
dôjde k podpísaniu nových Ko-
lektívnych zmlúv medzi Odbo-
rovým zväzom polície v SR a 
zástupcami ministerstva vnút -
ra. Vyjednávači si napokon da-
rovali vianočný darček. 
     Štyri Kolektívne zmluvy vyš-
šieho stupňa na rok 2021 boli 
v  rámci rezortu vnútra pod-
písané dňa 23. decembra 2020 
medzi Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky a OZP v SR 
v zastúpení ministrom vnútra 
Romanom Mikulcom a pred-
sedom OZP v SR Pavlom Parač-
kom. Stalo sa tak deň po 
ukončení aktívnej činnosti vy-
jednávačov.  
   Kolektívne zmluvy sa dotýkajú 
príslušníkov Policajného zboru, 
zamestnancov v štátnej službe, 
príslušníkov Horskej záchrannej 
služby a zamestnancov pri vý-
kone práce vo verejnom záujme. 
     „Minulý rok a pokračujúc aj 
v tomto roku, žije celý svet neví-
danou, ťažkou dobou v boji proti 
koronavírusu. Tento boj  prinie-
sol so sebou aj ekonomickú 
krízu, ktorá sa negatívne preja-
vila v štátnom rozpočte a tým aj 
v  peňaženkách každého nášho 
občana. Treba zdôrazniť, že mi-
nisterstvo vnútra je zamestná-
vateľom, ktorého zamestnanci 
sú v  tomto neľú tostnom boji 
v  prvej línii. Uvedom me si, že 
pod rezort vnútra patrí školstvo, 

zdravotníctvo a v neposlednom 
rade tak veľmi v tejto dobe po-
trebný stabilný, funkčný Poli-
cajný zbor. Všetci policajti 
a  zamestnanci si častokrát za 
toto obdobie siahli na dno svo-
jich síl pri plnení aj nových úloh, 
ktoré postupne prinášali pri -
jíma né opatrenia. Bez ich 
nasade nia a samotného in di vi -
duálneho prístupu by nebolo 
možné zvládať tento boj. Poli-
cajti a  zamestnanci rezortu 

preto právom očakávali za toto 
nasadenie pozitívne zmeny 
v  Kolektívnych zmluvách pre 
rok 2021 a  treba otvorene pri-
znať, že hlavne vo finančnom 
vyčíslení. Táto neľahká situácia 
mala teda prirodzene vplyv aj na 
kolektívne vyjednávania, ktoré 
poznačené touto dobou, neboli 
vôbec ľahké. Preto by som bol 
nerád, ak by nulová valorizácia 
platov zatienila iné vyjednané 
benefity. Osobne ma teší, že za 
vyjednávacím stolom prevládol 

pragmatický, racionálny a vecný 
prístup, za čo patrí moja vďaka 
obom vyjednávacím tímom. Len 
vďaka takémuto prístupu sa do 
Kolektívnych zmlúv podarilo za-
komponovať, mimo nefinanč-
ných benefitov, napriek 
všet kému aj niekoľko finanč-
ných  benefitov.“ povedal pred-
seda OZP v SR Pavol Paračka. 
   Všetky štyri Kolektívne zmluvy 
sú dostupné v celom znení na 
zmodernizovanej webovej 

stránke OZP v SR www.ozpsr.sk 
v časti O NÁS. Poďme si na 
stránkach POLÍCIE predstaviť 
najzásadnejšie zmeny. 
 
Kolektívna zmluva pre prísluš-
níkov PZ: 

MV SR zabezpečí dezin-•
fekčné prostriedky a dezin-
fikovanie určených 
priestorov pre ochranu poli-
cajtov z dôvodu prepuknu-
tia pandémie (platné aj pre 
ŠS, HZS a VZ) 

priznanie osobných príplat-•
kov pre novoprijatých prís -
lušníkov PZ podľa za ra denia 
pri dosiahnutí životného ju-•
bilea (50 a 60 rokov) nebude 
mať vplyv na vyplatenie od-
meny prípadné udelenie 
disciplinárneho trestu v 
čase šesť mesiacov a menej 
pred jubileom (platné aj pre 
ŠS, HZS a VZ) 
odmena vo výške 100 eur vy-•
platená v prvom aj druhom 
polroku, uvedené nebude 
mať vplyv na umožnenie 
tvorby fondu odmien poli-
cajtov, ide o čiastočnú kom-
penzáciu za 0% valorizáciu 
platov  
o diétnom stravovaní môže •
po novom rozhodnúť všeo-
becný (ošetrujúci) lekár na 
základe odporúčania špecia-
listu (platí aj pre ŠZ, HZS a 
VZ) 
od 1. júla 2020 bude výška •
hodnoty gastrolístka 4,2 eur 
(platí aj pre ŠZ, HZS a VZ) 
poskytnutie mimoriadneho •
nenávratného príspevku do 
výšky 166 eur príslušníkovi 
PZ a zamestnancom MV SR  
(ŠS, VZ) v prípade úmrtia 
osoby zo spoločnej domác-
nosti  
komfortnejšie lehoty na za-•
slanie žiadosti o mimo-
riadny príspevok (úmrtie, 
narodenie dieťaťa, Jánskeho 
plaketa atď. (platí aj pre ŠS a 
VZ) 
právo na získanie rovnocen-•
ného príspevku pri naro-
dení dieťaťa pre oboch 
rodičov, ak sú zamestnan-
cami MV SR (platí aj pre ŠS, 
HZS a VZ) 

 
 
Kolektívna zmluva pre štátnych 
zamestnancov: 

navyše jeden deň služob-•
ného voľna s  nárokom na 
funkčný plat v  prvom pol-
rok 2021 
mimoriadna odmena vo •
výške 100 eur vyplatená 
v druhom polroku, táto ne-
bude mať vplyv na vyplate-
nie prípadných ďalších 
odmien (oba tieto benefity 
sú ako čiastočná kompenzá-
cia za 0% valorizáciu platov 
– platí aj pre HZS a VZ) 
zvýšený príplatok za zmen-•
nosť na 32 eur 
zvýšenie príspevku na do-•
plnkové dôchodkové spore-
nie na 26, respektíve 40 eur 
a ďalšie prelínajúce sa body •
uvedené v časti pre prísluš-
níkov PZ 

 
Kolektívna zmluva pre prísluš-
níkov HZS: 

poskytnutie ďalšej stravova-•
cej poukážky pri službe nad 
11 hodín 
priznanie osobného prí-•
platku vo výške 220 eur pre 
novoprijatých príslušníkov 
zvýšenie príplatku za zmen-•
nosť na 24% 
a ďalšie prelínajúce sa body •
uvedené v časti pre prísluš-
níkov PZ 

 
 
Kolektívna zmluva pre zamest-
nancov vo VZ: 

zníženie odpracovanej doby •
z 35 na 30 rokov pri poskyto-
vaní odchodného 
zvýšený príplatok za zmen-•
nosť na 35 eur 
zvýšenie príspevku na do-•
plnkové dôchodkové spore-
nie na 26, respektíve 40 eur 
a ďalšie prelínajúce sa body •
uvedené v časti pre prísluš-
níkov PZ

    Zdroj MV SR

    Zdroj MV SR

Zdroj PZ
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Pohľad na Kolektívne zmluvy:  
V čom nastanú kľúčové zmeny?

http://www.ozpsr.sk


Ak sa plány rezortu vnútra na-
plnia, rok 2021 prinesie pre Poli-
cajný zbor najvýraznejšie zmeny 
za posledné roky. Ich aktívnou a 
dozornou súčasťou bude aj Od-
borový zväz polície v Slovenskej 
repbulike. 
   Minister vnútra Roman Miku-
lec v rozhovore pre TASR priblížil 
plány na rok 2021, ktoré sa ne-
vyhnú žiadnej súčasti rezortu. 
Pôjde o zmeny zákonov upravu-
júce fungovanie Policajného 
zboru i Hasičského a záchran-
ného zboru, ale aj novelu zákona 
o volebnej kampani a zákona o 
azyle či dotiahnutie záležitostí v 
oblasti materiálno-technického 
zabezpečenia policajtov a hasičov. 
   „Už v marci chceme do legislatív-
neho procesu predložiť novelu zá-
kona o štátnej službe policajtov, 
ktorej cieľom je zatraktívnenie 
služby cez nástroje ich odmeňo-
vania, prehodnotenie súčasnej 
úpravy vymenovania prezidenta 
a zavedenie nových požiadaviek 

na najvyššie riadiace funk -
cie,“ uviedol minister Mikulec.  
   V júni má byť predložený návrh 
novely zákona o Policajnom 
zbore. Ako hovorí, budú v ňom 
riešiť mnoho problémov vyplýva-
júcich z aplikačnej praxe, ktorých 
právna úprava je pre sú-
časnosť už zastaraná. 
Obsahovať má aj zave-
denie motivácie pri od-
haľovaní trestnej 
činnosti, ale aj úpravy 
týkajúce sa Úradu inš-
pekčnej služby.   
   „V pláne je zmena zá-
kona o súkromnej bez-
pečnosti, kde sa okrem iného 
počíta so zavedením telových ka-
mier pri kontrolnej činnosti. Kon-
com roka plánujeme predložiť 
novelu zákona o ochrane pred po-
žiarmi, najmä pokiaľ ide o vyko-
návanie štátneho požiarneho 
dozoru v súvislosti s legislatív-
nymi zmenami týkajúcimi sa sta-
vebného konania a územného 

plánovania,“ doplnil minister. 
 
Legislatívne pripomienkovanie    
   OZP v SR bude naďalej partici-
povať na príprave reformy PZ a 
následne bude vykonávať dohľad 
nad jej realizáciou v praxi, čo 

podľa aktuálnych plá-
nov prináša o.i. rušenie 
neobsadených tabuľko-
vých miest. Otázka 
adekvátnej obsadenosti 
na jednotlivých útva-
roch sa stane jednou z 
priorít odborov na rok 
2021. 
   Odborový zväz sa bude 

aktívne podieľať na analýze, pri-
pomienkovaní a hájení záujmov 
všetkých policajtov a zamestnan-
cov ministerstva vnútra pri 12 le-
gislatívnych úlohách Vlády SR 
ako aj v rámci rezortu vnútra na 
rok 2021. Vo všetkých prípadoch 
pôjde o zákony, ktoré sa odborá-
rov bytostne dotýkajú a majú 
dopad na nielen pracovný, ale i 

sociálny život policajtov, horských 
záchranárov a zamestnancov.  
   Ako príklady môžeme uviesť za-
staraný zákon 73/1998 o štátnej 
službe príslušníkov Policajného 
zboru, Slovenskej informačnej 
služby, Zboru väzenskej a justičnej 
stráže Slovenskej republiky a Že-
lezničnej polície a zákon 171/1993 
o Policajnom zbore.  
   Pripravované novelizácie oboch 
zákonov so sebou prinášajú na 
pravidelnej báze rôzne dezinfor-
mácie, zaručené „pracovné verzie“, 
ktoré sa v žiadnom prípade neza-
kladajú na pravde. Práve proti de-
zinformáciám budú odbory 
bojovať nielen prostredníctvom 
POLÍCIE, ale tiež na svojej face-
bookovej stránke. Moderné ma-
nipulačné techniky si urgen tne 
vyžadujú pohotovú reakciu. 
 
Čaká nás náročný rok 
   Naďalej budeme v  spolupráci s 
členmi OZP naprieč našimi štruk-
túrami pripomienkovať interné 

normy, dohliadať a zaujímať stano-
viská k návrhom na systemizačné 
zmeny, kontrolovať toľkokrát 
omielanú, ale dôležitú bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci či po-
skytovať právnu ochranu svojim 
členom, ako aj plniť mnoho ďalších 
úloh, ktoré OZP v SR vyplývajú zo 
zákona 73/98 alebo Kolektívnych 
zmlúv.  
   Úvodné dni nového roka nám 
stihli napovedať, že pandemická 
kríza sa s nami tak ľahko nero-
zlúči. Máme pred sebou ďalšie ná-
ročné obdobie, ktoré okrem 
mimoriadnych povinností prí-
slušníkov PZ má v pláne priniesť 
zásadné služobné a pracovné 
zmeny.  
   OZP v SR s o to väčším nasade-
ním bude dohliadať na sociálne 
zabezpečenie policajtov, ich pra-
covné podmienky a vyhliadky do 
budúcna. V skratke povedané - v 
hajení vašich záujmov budeme 
pokračovať s ešte väčšou energiou 
ako v minulom roku.

Policajný zbor vedie od 1. sep-
tembra 2020 dočasne plk. Peter 
Kovařík, ktorý nastúpil po pred-
časnom konci gen. Milana Lučan-
ského. Po prvých dvoch kolách sa 
spoločne s pplk. Štefanom Hamra-
nom dostali do pomy selného fi-
nále pred Bran no bezpečnostný 
výbor. 
   Voľba nového prezidenta PZ pre-
bieha podľa zákona z roku 2018, na 
základe ktorého bol do svojej funk-

cie vymenovaný generál Lučanský. 
Aj keď súčasná vládna koalícia avi-
zovala ďalšiu zmenu voľby, napo-
kon z časového hľadiska pristúpila 
k využitiu platného zákona a jeho 
úpravu si ponechala na neskoršie 
obdobie. 
   Ešte v decembri 2020 sa verejnosť 
dozvedela o štyroch kandi dá toch 
na post najvyššie pos ta-  ve né ho 
muža v polícii. Sedem členná komi-
sia, v ktorej mal zastúpenie aj Od-

borový zväz polície v Slovenskej re-
publike, vyhodnotila, že z kandidá-
tov spĺňajú zákonné požiadavky na 
účasť vo voľbe dvaja - Kovařík a Ha-
mran. Oboch si komisia vypočula 
začiatkom januára. Kandidáti jej 
prezentovali svoju koncepciu PZ. 
   „Komisia počas viac ako troch 
hodín hodnotila organizačné, ria-
diace a kontrolné schopnosti, rov-
nako odborné vedomosti a ďalšie 
zručnosti uchádzačov potrebné na 

výkon funkcie policajného prezi-
denta,“ tlmočila riaditeľka tlačo-
vého odboru MV SR Barbara 
Túrosová.  
   „Obaja kandidáti splnili všetky 
podmienky na to, aby ich mená mi-
nister vnútra predložil výboru pre 
obranu a  bezpečnosť, ako vhod-
ných na funkciu prezidenta Poli-
cajného zboru.  Môžu sa teda 
zúčastniť vypočutia pred týmto vý-
borom a  zároveň prezentovať aj 

svoju koncepciu rozvoja a riadenia 
Policajného zboru. Odborový zväz 
polície v Slovenskej republike veľmi 
citlivo vníma ďalšie smerovanie 
polície, a preto považujeme za dô-
ležité, že sa môžeme podieľať na 
procese vyhodnotenia vhodnosti 
uchádzačov na funkciu prezi-
denta,“ povedal podpredseda OZP 
v SR pplk. Marián Mikula. Výbor 
pre obranu a bezpečnosť odporučil 
ministrovi vnútra plk. Kovaříka.

Do finále voľby o prezidenta PZ sa dostali 
Štefan Hamran a Peter Kovařík

POLICAJNÉ  AKTUALITY

Ak by si niekto pomyslel, že s 
blížiacim sa koncom starého 
roka nastal koniec mimoriad-
nych povinností pre Policajný 
zbor, mýlil by sa. V posledných 
decembrových dňoch sa poli-
cajti výraznou mierou podieľali 
na prevoze prvej várky vakcín 
proti ochoreniu Covid-19. 
   Na druhý sviatok vianočný do-
stalo Slovensko najkrajší darček. 
Prvých niekoľko tisíc vakcín s 
názvom Comirnaty od spoloč-
ností Pfizer a BioNTech prišlo na 
naše územie. Na ich bezpečný 
prevoz do jednotlivých nemoc-
níc sa aktívne podieľali unifor-
mované aj neuniformované 
zložky PZ. Bezpečný dovoz vy-
soko cenenej látky bol najvyššou 
prioritou. Akékoľvek poškodenie 
dodávok či už zo strany organi-
zovaných skupín alebo jednotliv-
cov-konšpirátorov by výrazne 
spomalilo celý očkovací proces. 
Aj v tomto prípade ukázala polí-

cia svoju nezastupiteľnú úlohu v 
boji proti koronavírusu. 
   V rovnaký deň sa prvým zaoč-
kovaným Slovákom stal profesor 

Viliam Krčméry. Nielen jeho, ale 
aj očkovanie ďalšej skupiny od-
borníkov spoločne s ministrom 

zdravotníctva a hlavným hygie-
nikom mohli sledovať diváci 
prostredníctvom živého vysie -
lania v celoštátnych tele víziách. 

   Prvá vlna očkovania pokračo-
vala v januári. Jej súčasťou sa 
stali popri zdravotníkoch aj poli-

cajti slúžiaci v prvej línii. Medzi 
prvými sa dal zaočkovať dočasný 
prezident PZ Peter Kovařík ako 
forma podpory a propagácie 
účinnosti vakcinácie smerom k 
verejnosti a svojim podriade-
ným. 
   Očkovacia látka sa podáva v 
dvoch dávkach s odstupom 21 
dní. Celkovo by malo prísť na 
Slovensko niekoľko miliónov 
vakcín, ktoré by mali postačovať 
pre 3,3 miliónov obyvateľov, čo je 
minimálny počet, aby mal celý 
Široká verejnosť by sa k vakciná-
ciam mala dostať v priebehu 
roka 2021. 
   Mimoriadne nasadenie policaj-
tov pokračovalo aj v iných oblas-
tiach boja proti pandémii. Od 1. 
januára 2021 vstúpili do plat-
nosti prísnejšie opatrenia, ktoré 
okrem iného zatvorili lyžiarske 
strediská, kostoly a ubytovacie 
zariadenia. V okrese Nitra, kde sa 
pandemická situácia rapídne 

zhoršila, sa mohli na verejnosti 
pohybovať iba osoby s negatív-
nym výsledkom testovania. Si-
tuáciu zhoršilo tiež potvrdenie 
agresívnejšej formy ochorenia. 
Na dodržiavanie zákazu vychá-
dzania, obmedzenia pohybu 
medzi okresmi, zatvorenia pre-
vádzok a ďalší rad opatrení tak 
naďalej a kontinuálne dohliadali 
policajti v prvej línii.  
   Za ich nasadenie pri prevoze, 
testovaní i skríningu im patrí 
veľ ká vďaka zo strany verej- 
nosti ako aj OZP v SR. Poďako- 
vanie na sociálnej sieti vyjadril 
minister vnútra Roman Miku- 
lec. Všetci pevne veríme, že je to 
otázka nanajvýš pár mesiacov, 
keď sa situácia začne vracať do 
normálu. Už aj najväčší kritici 
polície museli pochopiť, že bez 
poctivej a každodennej policaj-
nej práce v prvej línii to naozaj 
nepôjde.
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Vakcíny sú na Slovensku aj vďaka  
nasadeniu policajtov

OZP v SR: V roku 2021 dohliadneme  
na reformu Policajného zboru

Zdroj PZ



Rok 2020 priniesol mimo-
riadne nasadenie nielen bez -
peč nost ných zložiek. Pan dé - 
miu ko ro na ví rusu za siah la ži-
voty o by va te ľov všetkých kra-
jín sve ta. Neľahký boj a 
mi mo riadne nasadenie budú 
niek to rým z nich pri pomínať 
sym  bolické odznaky. 
   Okrem finančnej odmeny da-
rovalo Ministerstvo vnútra SR 
takmer 20 000 odznakov s po-
ďakovaním od ministra vnútra 
Romana Mikulca pre svojich za-
mestnancov, ktorí boli nasadení 
v prvej línii. Išlo o policajtov, ha-
sičov, dobrovoľných hasičov, 

horských záchranárov a štát-
nych zamestnancov. Odznaky 
putovali aj vojakom.  
   Keďže pretrvávajúce opatrenia 
neumožnili hromadné či 
osobné stretnutia, odznaky boli 
distribuované prostredníctvom 
nad riadených pracovníkov spo -
loč ne s video odkazom od mi-
nistra vnútra. 
   „V čase krízy sa ukáže charak-
ter človeka. A ja som veľmi rád, 
že môžeme aspoň takto vyjadriť 
vďačnosť tým, ktorí i napriek ri-
zikám nasadzovali svoje zdravie 
a obetovali svoj čas, ktorí mohli 
stráviť v kruhu najbližších. Bez 

ich pomoci by boli všetky opat-
renia v praxi zbytočné,“ uviedol 
minister. 
   Odznak, ako poďakovanie za 
vykonanú prácu patrí policaj-
tom a vojakom, ktorí slúžili na 
hraničných priechodoch, vyko-
návali doprovody a  umiest ňo -
va nie re pa t rian tov do ka ran- 
 tén nych zariadení, strážili róm -
ske osady a pošty pri vyplácaní 
sociálnych dávok a taktiež slú-
žili pri domovoch sociálnych 
služieb. Strážcovia zákona  do-
dnes kontrolujú dodržiavanie 
karanténnych opatrení. Nevyh-
nutné úlohy plnili aj študenti - 

kadeti, policajti centier podpory, 
či z krízového riadenia, ktorí za-
bezpečovali chod karanténnych 
za riadení. Situáciu pomáhali 
zvládnuť aj štátni zamestnanci 
a zamestnanci vo verejnom zá-

ujme, ktorí zabezpečovali ne-
vyhnutný chod opatrení, či už 
v  karanténnych zariadeniach 
alebo zásobovaním ochrannými 
prostriedkami.  

Ich životy sú často vo väčšom 
ohrození ako tie ľudské. Nebo-
jácne vstupujú do objektov, v kto-
rých sa ukrývajú ozbrojené osoby. 
Zasahujú proti agresívnym da -
vom. Vyhľadávajú výbušné látky 
či uväznené osoby pod lavínami. 
To sú zvieratá v službách Minis-
terstva vnútra SR. 
   Kalendáre z dielne ministerstva 

vnútra sa stali každoročnou tradí-
ciou, ktorá posledné roky esteticky 
príťažlivým štýlom zobrazuje 
jednu zo zložiek v pôsobnosti re-
zortu. Celý minulý rok sme ta-
kýmto spôsobom mohli spoznávať 
športovcov zo Športového centra 
polície. Aktuálne sa v roku 2021 
dočkali pocty zvieratá slúžiace v 
pôsobnosti Policajného zboru, Ha-

sičského a záchranného zboru a 
Horskej záchrannej služby. Po ka-
lendári sa len tak zaprášilo. Veľký 
záujem oň prejavili aj občania sle-
dujúci zložky ministerstva na so-
ciálnych sieťach, ktorí sa zapojili do 
viacerých súťaží s cieľom výhry jed-
ného kúsku aj pre seba. 
   Kalendár prostredníctvom dva-
nástich mesiacov nielen zamest-

nancom rezortu, ale aj širokej ve-
rejnosti predstavuje známe i 
menej známe útvary, na ktorých 
psy a kone pôsobia. Či už ide o 
staré-známe vyhľadávanie výbuš-
nín, účasť na masových poduja-
tiach, alebo o aktívne zapojenie sa 
do trestnoprávneho konania for-
mou usvedčenia páchateľa vďaka 
jeho jedinečnej pachovej stope, 

zvieratá slúžiace v službách štátu s 
nasadením svojho života a ne-
ohraničiteľnou oddanosťou svo-
jim psovodom si zaslúžia nič iné 
ako našu vďaku, rešpekt a uznanie. 
   OZP v SR pripraví pár kúskov ka-
lendára pre fanúšikov svojej novej 
facebookovej stránky v dohľadnej 
dobe. Sledujte odbory na www.fa-
cebook.com/OZPvSR.

POLICAJNÉ  AKTUALITY

Policajný zbor aktívne bojoval 
proti dezinformáciám aj po 
celý rok 2020. Slovensko nikdy 
predtým nečelilo tak aktívnej a 
rozsiahlej kampani šíriteľov 
hoaxov. Hlavným naratívom sa 
stala jediná téma - pandémia 
koronavírusu. 
   Šírenie poplašnej správy je 
trestným činom, ktorým sa ve-
nujú oddelenia kriminálnej po-
lície od nepamäti. K tradičným 
poplašným telefonátom ozna-
mujúc prítomnosť fiktívnej vý-
bušniny na súdoch či v 
obchodných centrách sa po-
sledné roky pridali statusy ma-
sovo šírené na sociálnych 
sieťach. Keďže trestné konanie 
voči takýmto osobám môže byť 
niekedy zdĺhavé, Policajný zbor 
sa od roku 2018 venuje externej 
online komunikácii, prostred-
níctvom ktorej v reálnom čase 
upozorňuje širokú verejnosť na 
dezinformácie, ktoré sú zdie -
ľané vysokým počtom užíva-
teľov. Ich trestnoprávnej rovine 
sa následne tradičným spôso-
bom venujú príslušné útvary. 
Na vysvetľovanie nepravdivosti 
dezinformácií bola aj v roku 
2020 používaná špecializovaná 
facebooková stránka „Hoaxy a 
podvody - polícia SR“. 
   „Dezinformácie sú od svojej 

podstaty nebezpečným nástro-
jom, ktorý dokáže ovplyvniť 
správanie a životy ľudí. O to viac 
sú nebezpečnejšie, keď sa týkajú 
zdravia a  svojim nepravdivým 
charakterom môžu mať naň fa-
tálne následky. Policajný zbor 
preto vzniknutú situáciu ne-
podcenil a na základe vlastnej 
činnosti a spolupráce s autori-
tami sa celý rok 2020 kontinu-
álne venoval dezinformáciam 
o novom koronavíruse. Vážim si, 
že verejnosť takéto pôsobenie 
polície privítala a  náležite ho 
ocenila vysokým záujmom 
o  zdieľané informácie. V  našej 
činnosti budeme pokračovať aj 
v  roku 2021,“ povedal dočasný 
prezident Policajného zboru 
Peter Kovařík. 
 
Viac ako 110 hoaxov 
   V roku 2020 bolo na uvedenej 
stránke vysvetlených viac ako 
110 dezinformácií týkajúcich sa 
len koronavírusu. Medzi najčas-
tejšie naratívy patrili: pláno-
vané hermetické uzavretie 
Bratislavy, predaj potravín na 
základe prídelu od štátu, všeo-
becné zľahčovanie priebehu 
ochorenia, podceňovanie účin-
kov ochrany rúšok, fiktívne na-
vyšovanie počtu infikovaných a 
zomrelých, fiktívne platby po-

zostalým za súhlas uvedenia 
príčiny úmrtia ich príbuzných 
ako „koronavírus“, alternatívne 
formy liečby ochorenia, smrť 
dieťaťa vyvolaná antigénovým 
testom a samostatné vlna týka-
júca sa (ne)účinkov očkovania. 
 
Rekordný záujem verejnosti 
   Zatiaľ čo stránku začiatkom 
roka 2020 sledovalo menej ako 
40 000 ľudí, ich počet sa o rok 
priblížil k hranici 100 000 uží-
vateľov, čo len potvrdzuje zá-
ujem občanov o relevantné 
informácie. Je nutné podotk-
núť, že každý zverejnený vysvet -
ľujúci status obsahoval analýzu, 
prečo je dezinformácia neprav-
divá, prípadne odborné vysvet-
lenie autority, ako napríklad od 
ministerstva zdravotníctva. 
   Okrem hoaxov o koronavíruse 
stránka upozornila na bludy tý-
kajúce sa fiktívnych účinkov 
novej 5G siete, presunu armád 
cudzích vojsk ako dôkaz obsade-
nia krajiny, výšky sociálnych 
dávok, nečinnosti polície pri rie-
šení dopravného priestupku, 
pokusov o detské únosy či taj-
ných symbolov zlodejov značku-
júcich si miesta pred vlámaním. 
 
Motívy šírenia bludov 
   Racionálne zmýšlajúci čitateľ 

si môže položiť otázku, aké mo-
tívy stoja za tvorbou a šírením 
dezinformácií. Prax ukázala, že 
aj na prvý pohľad absurdné sta-
tusy môžu v priebehu pár hodín 
získať tisíce lajkov a zdieľaní, 
vďaka čomu sa na internete zo-
brazujú stá tisícom užívateľov. 
   Za motívy šírenia bludov pova-
žujeme tri skupiny: hybridné 
hrozby (premyslené operácie 
tajných služieb alebo organizo-
vaných spoločností), ekono-
mické dôvody (autor tvorí a šíri 
hoaxy, ktorým nemusí sám 
veriť, ale vie, že vďaka nim 
osloví veľa ľudí a následne im 
bude vnucovať svoje produkty) 
a uspokojenie vlastného ega 
(šírenie haoxov z vlastného pre-
svedčenia, lebo vďaka nim 
ľahko získa popularitu medzi 
istou skupinou užívateľov a 
bude prežívať pocit naplnenia, 
dôležitosti). 

Odborový zväz polície v Sloven-
skej republike taktiež vníma cit-
livo tému dezinformácií, a preto 
sa im bude bližšie venovať aj v 
nasledujúcich číslach POLÍCIE, 
ako aj kontinuálne na svojej fa-
cebookovej stránke. 
 
Jazykové okienko 
   Dezinformácia je širokým po-
jmom, ktorý zahrňuje rad ne-
pravdivých informácií. Niektoré 
z nich môžu ich šíritelia šíriť v 
dobrej vôli bez vedomia, že ide o 
niekým vymyslené klamstvo. V 
podskupine pod týmto pojmom 
sa nachádza hoax (vyslovuje sa 
tak, ako sa píše, nie „houx“). Ide 
o falošnú, nepravdivú správu, 
ktorá bola vytvorená s vedo-
mím autora, že ide o klamstvo. 
Jej zverejnením sleduje kon-
krétne ciele. Ekvivalentom 
hoaxu z radu slovenských slov 
je „blud“.
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Unikátny kalendár zvierat  
v službách ministerstva vnútra

Zdroj MV SR



   Ako na Nový rok tak po celý rok? 
To snáď nie, aj keď by nás to už ne-
malo prekvapiť. V prvý deň roka 
2021 obleteli médiá obrázky a 
videá z Oravy, kde vraj niekoľko 
farárov nepozeralo na Silvestra 
správy, a tak sa nemohlo dozve-
dieť o nových mimoriadnych 
opatreniach. Tie od nasledujú-
ceho dňa o.i. uzatvorili aj kostoly.  
   Veriť im, či neveriť je v tejto 
chvíli nepodstatné. Dôležitejšie 
boli diskusie, ktoré sa okolo zve-
rejnených záberov šťastných ve-
riacich opúšťajúcich kostoly, často 
bez rúšok (!), vynorili. „Kde bola 

polícia? Takto vyzerá kontrola na-
riadení v teréne. Zaspali policajti 
v aute?“ Štipľavé príspevky verej-
nosti na sociálnych sieťach opäť a 
raz nesklamali. Kolektívny vinník 
sa znovu našiel rýchlo a presne. 
Policajti v teréne. Aj tak nemajú 
nič na robote, a predsa sa nedo-
kážu postaviť pred jeden kostol. 
   Tak ako v mnohých podobných 
prípadoch aj tu nastáva efekt pa-
dajúceho „predmetu“, ktorý naj-
viac zasiahne tých na najnižšom 
poschodí. Policajtov. Volal niekto 
z prítomných občanov číslo 158 
alebo nie, lebo svojimi mobilmi si-

tuáciu na krúcali, aby sa o ňu po-
delili so svojimi kamrátmi na Fa-
cebooku a nič reálne nespravili?  
   Stačilo náhle oznámenie vlády 
pár hodín pred novoročným oh-
ňostrojom na to, aby informácie 
presiakli ku každému farárovi? Čo 
pre zhustenie informačného toku 
spravila cirkev? Informovali 
médiá o opatreniach dostatočne? 
To je len rad otázok, ktoré zostanú 
nezodpovedané, keďže podobných 
situácií je nielen v období korona-
krízy neúrekom. 
   Pritom stačí tak málo - efektívne 
komunikovať z pozície štátu ako 

najvyššej autority a aktívne sa po-
dieľať na dodržiavaní verejného 
poriadku zo strany občanov, ktorí 
často radšej mobilom nakrúcajú a 
fotia, akoby ho mali použiť na 
jeho hlavný účel - na telefonova-
nie.  
   Pokiaľ nebude táto spolupráca 

existovať ruka v ruke, nikdy ne-
budú platiť pre všetkých pravidlá 
rovnako a koniec koncov si to 
vždy odskáče polícia. Tá polícia, 
ktorá tu na ramenách drží bez-
pečnosť a zdravie obyvateľov od 
marca 2020 v takej miere, že sa 
nám to nikdy nesnívalo.

Keď pravidlá neplatia pre  
každého, vždy si to odskáče polícia

POLICAJNÉ  AKTUALITY

Polícia aj posledné Vianoce pri-
niesla na svojich sociálnych sie-
ťach netradičnú kampaň 
zameranú na vypátranie naj-
hľadanejších osôb. Jej hu-
morný spôsob spracovania 
oslovil stá tisíce užívateľov Fa-
cebooku a Instagramu. 
   Moderná komunikácia na so-
ciálnych sieťach so sebou pri-
náša prítomnosť humoru. To, čo 
je štandardom v zahraničí sa 
pomaly dostáva aj k nám na 
Slovensko. Policajný zbor inš-
pirovaný Europolom a jeho ad-
ventným kalendárom zverejnil 
v predsviatkovom období 
sedem najhľadanejších osôb, 
ktorým poslal fiktívne pozvanie 
k štedrovečernému stolu. Časť z 
osôb bola právoplatne odsú-
dená na vysoké tresty odňatia 
slobody za závažnú trestnú čin-
nosť vrátane doživotia. Išlo o 
tieto osoby: Róbert Okoličány, 
Marek Danihel, Boris Drevenák, 
Štefan Hegedüš, Róbert Nigut a 

Eva Zámečníková. 
   Sedem statusov si pozrelo do-
hromady 1 705 267 užívateľských 
účtov na Facebooku, čo je 243 
609 „čitateľov“ priemerne na 
jeden status. Celkovo boli prí-
spevky komentované, lajkované 
a zdieľané takmer 20 000 krát. 
Ďalšie desiatky tisíc ľudí ich vi-
deli na policajnom Instagrame 
a krajských stránkach na Face-
booku. Získané poznatky od ve-
rejnosti k jednotlivým osobám 
boli odstúpené odboru pátrania 
a cieľového pátrania pre ďalšiu 
analýzu. Odbor stál od počiatku 
pri tvorbe kampane. 
   Humorné spracovanie pátra-
nia po najhľadanejších osobách 
bolo zvolené vďaka svojej čita-
teľskej atraktivite. Na sociál-
nych sieťach nemá priestor 
formálny, oficiálny a nezaují-
mavý komunikačný štýl, ale na-
opak humor, do ktorého sú 
zabalené dôležité informácie. 
Vďaka humoru užívatelia sociál-

nych sietí na dané príspevky 
reagujú organicky, t.j. komen-
tujú ich, zdieľajú a lajkujú vo 
veľkom počte, s čím sa úmerne 
zvyšuje šanca, že sa dané infor-
mácie dostanú k občanovi, 
ktorý má poznatky o hľadanej 
osobe. Preto je z hľadiska pátra-
nia dôležitá každá, aj negatívna 
reakcia na zverejnené príspevky 
- aj vďaka nej nastáva efekt ko-
túľajúcej sa snehovej gule, ktorá 
sa nabaľuje, zväčšuje, čo pred-
stavuje nárast počtu čitateľov 
statusu. 
   Je síce pravdepodobné, že časť 
z hľadaných osôb sa nachádza v 
zahraničí, avšak aj slovenskí ob-
čania žijú kdekoľvek po svete, 
preto je komunikácia na sociál-
nych sieťach rýchla a efektívna. 
    Podobná kampaň z minulosti 
má za sebou prvý úspech - vypá-
tranie právoplatne odsúdeného 
muža z mafiánskej skupiny „ta-
káčovcov“.

V roku 2020 sme si pripome-
nuli 100 rokov od vzniku štát-
nej polície, ktorá stála na 
počiatku princípov pôsobenia 
dnešných policajných zborov v 
našom regióne. 
   Predchodcom štátnej polície 
boli mestské polície v jednotli-
vých mestách. Po skončení 
prvej svetovej vojny sa postupne 
zoštátňovali. Ako prvé vzniklo 
dňa 1. septembra 1920 Policajné 
riaditeľstvo v Bratislave, ktoré 
najprv sídlilo v mestskej radnici 
a až neskôr sa presunulo do iko-
nickej budovy „U dvoch levov“. 
Na prvý sviatok vianočný toho 
istého roka sa k nemu pridalo 
Policajné riaditeľstvo v Koši-
ciach. 

   „Porovnaním sto rokov vývoja 
polície môžem povedať, že je Po-
licajný zbor moderný bezpeč-
nostný zbor, pripravený na boj 
aj s tou najzávažnejšou trest-
nou činnosťou vrátane jej orga-
nizovaných foriem. Verím, že sa 
vo svojom vývoji ani dnes neza-
staví a bude neustále rásť, tak 
ako za sto rokov narástol do 
dnešnej podoby. Aby sme mohli 
každým rokom povedať, že je 
polícia zase o krok ďalej a 
dúfam, že minimálne o krok aj 
pred kriminalitou,“ povedal do-
časný prezident Policajného 
zboru Peter Kovařík. 
   Vo svojich prvopočiatkoch sa 
štátna polícia zaoberala širo-
kým zámerom pôsobnosti. 

Popri štandardnej policajnej 
činnosti viedla straty a nálezy a 
starala sa aj o záležitosti diva-
delné, verejných zábav, radová-
nok a „podívaných“. 
   Dejinám polície na dnešnom 
území Slovenskej republiky sa 
dlhodobo venuje Slovenská po-
licajno-historická spoločnosť s 
cenným archívom listín a foto-
grafických materiálov. Spoloč-
nosť organizuje každoročné 
konferencie, nevyhýba sa ani 
publikačnej činnosti. V regió-
noch pôsobí napríklad aj Klub 
policajnej histórie Lučenec, o 
ktorom nájdete viac informácií 
na http://kph.ilumin.sk a v ich 
skupine na Facebooku. Zdroj SPHS

Zdroj PZ
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Netradičná kampaň s vysokým záujmom  
verejnosti

Pripomenuli sme si 100. výročie od založenia 
štátnej polície



Mesiace „bojovala“ proti mimo-
riadnym protipandemickým 
opatreniam. Opakovane si na-
krúcala policajtov, ktorí si 
plnili svoje služobné úlohy. Po-
nižovala ich, pandémiu zľahčo-

vala a v rovnakom správaní 
podporovala ďalšie osoby. Ad-
vokátke Adriane K. konečne 
klepli po prstoch. 
   Adriana K. získala popularitu 
najjednoduchším spôsobom. Na 
začiatku pandémie si založila 

vlastnú stránku na Facebooku, 
prostredníctvom ktorej hlásala 
svoje „posolstvá“ do sveta. Ich 
hlavným menovateľom sa stal 
výraz nulitné. Za nulitné pova-
žovala všetky mimoriadne 

opatrenia vrátane povinného 
nosenia rúšok. 
   V krátkom období jej stránku 
začalo odoberať 50-tisíc užíva-
teľov Facebooku. Ako to, že si 
tak rýchlo získala ich priazeň? 
Šírila statusy, ktoré si chcela 

prečítať časť populácie a záro-
veň im chcela veriť. Advokátka 
sa zamerala aj na možno frus-
trovaných občanov, ktorých kri-
tická situácia citeľne zasiahla. V 
jej skupine podporovateľov sme 
mohli nájsť osvedčených milov-
níkov dezinformácií, ktorí uve-
rili tvrdeniam o „zrušení 
núdzového stavu“ zo strany ad-
vokátky. Išlo o nič viac ako len o 
bezpredmetný status na Face-
booku, no vďaka nemu si zí-
skala priazeň ďalší tisícov ľudí. 
 
Ovplyvnila rodičku 
   Pomyselná hranica bola pre-
kročená telefonátom s mladou 
rodičkou. Budúca mamička na-
miesto radosti z blížiaceho sa 
pôrodu a zrodenia života si od-
mietala nasadiť rúško v nemoc-
nici, telefonovala s advokátkou 
a znepríjemňovala prácu zdra-
votníkom. Žena sa napokon 
upokojila a o niekoľko dní ne-
skôr sa za svoje konanie nemoc-
nici ospravedlnila. 
   Druhým mediálne známym 
prípadom sa stala kauza otvore-
ného pohostinstva v Prešove. 
Majitelia ho odmietli zatvoriť a 
na radu advokátky s pútačmi 
vyvesenými pred vchodom lá-
kali zákazníkov do vnútra, kde 
sa „mohli“ pohybovať bez rúška. 
Polícia miesto aktívne monito-
rovala a po získaní množstva 
dôkazov zasiahla voči spoluma-
jiteľovi prevádzky. Ten napokon 
dostal dvojročný podmienečný 
trest, po ktorom sa voči svojej 

advokátke ohradil. Až po buch-
nutí sudcovského kladiva po-
chopil, že svojimi zaručenými 
radami ho postavila pred ne-
kompromisné paragrafy. 
 
Konečne zakročili 
   Na stránke advokátky sa opa-
kovane objavili videá či zvukové 
nahrávky zachytávajúce prí-
slušníkov PZ. Advokátka si od-
mietala nasadiť rúško a v 
jednom prípade nepochopi-
teľne zmarila naplánovanú vý-
poveď svedka, ktorého proti 
policajtom nahúckala. Hanebné 
pokrikovanie na službukonajú-
cich, naťahovanie sa o takú ma-
lichernosť, ako je nasadenie 
jedného kusu látky a s tým spo-
jené zaznamenanie policajtov a 
ich „verejný pranier“, znovu 
otvorilo otázku (ne)nutnosti 
nosenia menoviek. 
   Polícia sa advokátkinmu 
správaniu venovala na svojej 
stránke zameranej proti de-
zinformáciám, kde jej tvrdenia 
opakovane vyvracala. Trestno-
právna zodpovednosť a podo-
zrenia zo šírenia poplašných 
správ boli vyhodnocované na 
iných útvaroch. Ako prvá na-
pokon (a konečne) zasiahla 
Slovenská advokátska ko-
mora, ktorá jej zastavila výkon 
advokácie.  
   „Na advokátku komore prišlo 
množstvo sťažností, z ktorých 
doteraz už 4 boli vyhodnotené 
ako dôvodné a boli podané ná-
vrhy na začatie disciplinárneho 

konania. Návrh na pozastavenie 
advokátskej činnosti A.K. bol 
podaný na základe mimoriad-
nej závažnosti konania vyhod-
noteného Revíznou komisiou 
SAK ako možné disciplinárne 
porušenie predpisov SAK a ad-
vokátskej etiky. Advokátka svo-
jim konaním tak závažne 
znižuje dôstojnosť advokát-
skeho stavu, že ochrana stavu 
ako aj ochrana verejnosti a 
spotrebiteľov právnych služieb 
nevyhnutne vyžaduje postup 
podľa par. 8 ods. 3 Zákona o ad-
vokácii,“ oznámila komora. 
 
Ide jej len o zisk 
   Racionálny človek si už na za-
čiatku článku mohol položiť 
otázku: Čo svojim konaním advo-
kátka sledovala, keď aj študen-
tovi prvého ročníka práva musí 
byť zrejmé jej dopredu prehratý 
boj s platnými zákonmi a naria-
deniami? Ide o zisk, teda popula-
ritu. Advokátka nemusí úprimne 
vo svojom vnútri veriť tomu, čo 
píše, avšak veľmi dobre si uvedo-
muje, že podobnými statusmi vie 
rýchlo osloviť časť obyvateľstva, 
ktorá je náchylná na vieru v aké-
koľvek dezinformácie, či tzv. anti-
systém. Promptne sa stáva 
populárnou, fanúšikovská zá-
kladňa sa zväčšuje a taká veľká 
podpora je základom na ďalší 
krok vpred. Uvidíme, či chýry o 
založení vlastnej politickej strany, 
či vstúpení do existujúcej sú 
pravdivé, alebo patria do kategó-
rie dezinformácií.

Pravdepodobne pandémia a s 
ňou súvisiace mimoriadne 
opatrenia znížili pohyb na na-
šich cestách, čo sa prejavilo do 
rekordne pozitívneho roka 
2020 z pohľadu dopravnej polí-
cie. Zaiste sa na tomto úspechu 
podieľali aj dopravní policajti, 
ktorých činnosť koronavírus 
nezastavil. 
   Dočasný prezident PZ Peter 
Kovařík, viceprezident Róbert 
Bozalka a riaditeľ odboru do-
pravnej polície P PZ Ľuboš Ru-
manovský zhodnotili na 
každoročnej tlačovej konferen-
cii rok 2020 na slovenských ces-
tách. „Môžeme asi diskutovať, 
do akej miery situácia okolo 
pandémie zasiahla vývoj neho-
dovosti, ale všeobecne musíme 
povedať, že situácia je lepšia a je 
dobrá,“ skonštatoval Kovařík. 
Doprava za rok 2020 v číslach: 

11 856 nehôd (najmenej v •
histórii, medziročný pokles 
o 1 881) 
4 495 vodičov si sadlo za vo-•
lant s viac ako jedným pro-
mile 

4 292 nehôd s následkom •
na živote a zdraví 
1 541 nehôd pod vplyvom al-•

koholu 
224 obetí (2. najnižšie číslo v •
histórii, medziročný pokles 

o 21) 
209 nehôd s usmrtením •
42 chodcov zahynulo (naj-•

menej v histórii) 
41 obetí na jeden milión •
obyvateľov (z okolia druhé 
miesto po Rakúsku) 

   Najmä na začiatku pandémie 
mohli získať niektorí vodiči 
pocit, že na cestách bude menej 
dopravných policajtov. Rátali 
azda s ich mimoriadnym na -
sade ním na hraničných prie -
cho doch, či pri mobilných 
od be ro vých miestach. Opak bol 
pravdou. Polícia pravidelne ko-
munikovala prítomnosť hlia-
dok v štandardnom režime. 
Počet odhalených vodičov posil-
nených alkoholom je toho dô-
kazom, keďže oproti roku 2019 
zaznamenal iba minimálny po-
kles. 
   Rekordne pozitívny rok tak 
nie je výsledkom iba zníženej 
mobily a azda väčšej zodpoved-
nosti vodičov, ale hlavne našich 
kolegov z radov dopravnej polí-
cie, za čo im patrí poďakovanie 
a historický zápis do štatistík.

Zdroj MV SR

Zdroj Facebook
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Koniec advokátky ponižujúcej nasadenie  
policajtov: Zasiahla advokátska komora

Jediné pozitívum roka 2020?  
Najlepšie obdobie z pohľadu dopravnej polície
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POLICAJNÉ VIANOCE 2020

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
Čiastka 90  
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o 
pracovnej skupine na tvorbu návrhu 
reorganizácie špeciálnych útvarov a 
špecializovaných útvarov Policajného 
zboru  
 
Čiastka 91  
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o 
transparentnosti a nestrannosti pri 

výberovom konaní  
 
 
Čiastka 92 
Rozkaz prezidenta Policajného zboru, 
ktorým sa mení rozkaz prezidenta 
Policajného zboru č. 90/2020 o pracovnej 
skupine na tvorbu návrhu reorganizácie 
špeciálnych útvarov a špecializovaných 
útvarov Policajného zboru  

Čiastka 93  
Oznámenie riaditeľa kancelárie 
prezidenta Policajného zboru o oprave 
chyby v rozkaze prezidenta Policajného 
zboru č. 91/2020 o transparentnosti a 
nestrannosti pri výberovom konaní  
 
Čiastka 94  
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o 
kontrolnej činnosti Prezídia Policajného 

zboru na rok 2021  
 
Čiastka 95  
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o 
Ročnom pláne hlavných úloh Prezídia 
Policajného zboru na rok 2021 
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Nový služobný kôň v Prešove

Sviatky si užili aj štvornohí kolegovia

Kolegyne počas služby v Nitre

Čarovná atmosféra v Trnave

Sviatky boli pokojnéSviatkovali sme v pohode a bezpečne


