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Sledujte OZP v SR na Facebooku

Rozhovor s prezidentom Policajného zboru
plukovníkom Petrom Kovaříkom
V poradí 12. prezidentom v
histórii Policajného zboru sa
stal plk. Peter Kovařík. Minister vnútra SR Roman Mikulec ho vymenoval do funkcie
28. januára 2021 potom, čo
mu ho odporučil Výbor NR
SR pre obranu a bezpečnosť.
Noviny Odborového zväzu polície v Slovenskej republike
vám prinášajú komplexný
rozhovor s novým najvyšším
predstaviteľom PZ.
Napriek snahe o zmenu spôsobu voľby prezidenta pristúpil minister vnútra k využitiu
nedávno zavedených pravidiel
a výberové konanie vyhlásil
koncom septembra 2020. V
novembri sa verejnosť dozvedela o počte štyroch záujemcov o najvyšší post.
Výberová komisia zložená zo
siedmich členov zastupujúcich rezort, Prezídium PZ, OZP
v SR, ministra vnútra, Generálnu prokuratúru SR, Akadémiu PZ a Úrad inšpekčnej
služby vyhodnotila, že nastavené zákonné podmienky
splnili dvaja zo štyroch uchádzačov – plk. JUDr. Ing. Peter
Kovařík a plk. JUDr. Štefan
Hamran, dlhoročný veliteľ
Útvaru osobitného určenia
P PZ (Lynx Commando).

Obaja kandidáti absolvovali v
januári dve kolá pred Výberovou komisiou MV SR a Výborom NR SR pre obranu a
bezpečnosť, počas ktorých prezentovali svoju koncepciu rozvoja a riadenia PZ, ako aj
odpovedali na položené otázky.
Verejné vypočutie pred výborom sa skončilo hlasovaním
poslancov NR SR. Peter Kovařík získal desať hlasov, Štefan
Hamran šesť.
Minister vnútra Roman Mikulec mal tak dve možnosti.
Odporúčaného
kandidáta
s najväčším počtom hlasov vymenovať, alebo nevymenovať
a vyhlásiť výberové konanie
nanovo. Napriek niektorým
výhradám poslancov o kvalite
spôsobu voľby prezidenta sa
minister rozhodol pre prvú
možnosť. Na tlačovej konferencii sa vyjadril nasledovne.
„Zvážil som naozaj všetky skutočnosti. Snažil som sa s
mojim tímom zanalyzovať
všetky otázky a odpovede,
ktoré zazneli nie len na výbore, ale aj neskôr na verejnosti. Nikdy to nie je ideálne,
aj napriek tomu, že by sme si
to mnohí želali a priali. Nemáme čas, aby sme teraz rie-

šili, hľadali a snažili sa vyhovieť každému. To nie je možné.
Stojím si za svojím rozhodnutím,“ uviedol.
Vo svojom prvom prejave vo
funkcii Peter Kovařík uviedol,
že jeho prioritou bude zvýšenie dôveryhodnosti zo strany

Dúfam, že taký, že keď raz odídem, tak sa bude hovoriť, že
som Policajný zbor posunul
dopredu.
Ako vnímate okolnosti voľby,
vďaka ktorej ste sa dostali do
funkcie?
Voľbu a vypočutie vo výbore

Roman Mikulec a Peter Kovařík v deň menovania nového prezidenta PZ
do funkcie. Zdroj MV SR/Vlado Benko

verejnosti. „Budem trvať na
tom, aby sme pracovali, posúvali sa dopredu, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si
stanovili. Som pripravený bojovať ďalej,“ povedal novozvolený policajný prezident.
Aký budete policajný prezident?

vnímam pozitívne z pohľadu,
že sa tam riešili najmä odborné veci. Poslanci chceli vedieť
názor
na
mnoho
technických aj odborných otázok, čo ma tešilo. V zásade som
nesledoval kto bol za, kto sa
zdržal a kto bol proti, ale v každom prípade vnímam voľbu

tak, že nič nebolo dopredu dohodnuté, ako budú poslanci
hlasovať. Teší ma to, lebo mi to
dáva veľkú mieru nezávislosti
od politiky, pretože policajný
prezident musí byť apolitický,
rovnako ako aj Policajný zbor.
Prispôsobovať sa mienkam
politikov z pohľadu ich očakávaní by mohlo byť pre Policajný
zbor
rizikové
do
budúcnosti. Policajný zbor
musí stále konať podľa zákona
a na základe stanovených pravidiel. Tieto pravidlá stanovujú
poslanci
svojim
rozhodovaním v Národnej
rade a to by mal byť jediný spôsob politického ovplyvňovania
vo vzťahu k činnosti Policajného zboru.
Jeden z koaličných partnerov
v minulosti povedal, že funkcia policajného prezidenta by
mala byť spolitizovaná. Vylučujete takýto pohľad?
Úplne to vylučujem. Samozrejme, že vzťah ministra
vnútra a policajného prezidenta je založený na dôvere a
plnení obojstranných očakávaní. Minister vnútra je politicky zodpovedný za činnosť
ministerstva a Policajného
zboru. V tomto smere je rele(pokračovanie na 2. strane)

Tvrdá reakcia KOZ SR na konanie vlády
a parlamentu
Spory medzi Konfederáciou
odborových zväzov SR a ministrom práce, sociálnych vecí
a rodiny trvajú od leta minulého roka, od kedy je sociálny
dialóg prostredníctvom tripartity zastavený. Nezhody
zašli tak ďaleko, že sa začína
hovoriť o prizvaní ďalších, nových zástupcov zamestnancov.
Zatiaľ posledné problémy sa
týkajú nedávno prijatých
zmien do Zákonníka práce. Po-

dľa KOZ SR je úlohou novely
zničiť zamestnanecké prostredie a oslabiť odbory. Odborári
vidia slabiny napríklad v extanzii kolektívnych zmlúv a
ich pokrytí, v možnosti podania výpovedí starším zamestnancom, či nových pracovných
príležitostiach pre mladistvých. Predstavitelia KOZ SR sa
v celej veci chcú obrátiť na prezidentku SR.
Celé stanovisko odborárov pod
názvom „Vláda a parlament

predviedli totálny paškvil namierený proti zamestnancom
a odborom“ vám prinášame v
neupravenej podobe na nasledujúcich riadkoch.
Viac ako 80 poslancov sa postavilo proti zamestnancom.
Vitajte v 19. storočí! Presne tam
nás posunuli vláda a poslanci
NR SR schválením novely Zákonníka práce. Osemdesiatšesť poslancov parlamentu dokonalo zámer vládnej koalície
a ukázalo, že sociálne práva za-

» O 2% VIAC NÁDEJE «
Darujte svoje 2% tým, ktorí to najviac potrebujú. Pomáhame
našim kolegom, ktorí bojujú s ťažkými ochoreniami a životnými
skúškami. OZP v SR vám úprimne ďakuje za pomoc a podporu.
Pomáhajme spolu a darujme viac nádeje.
Návod, ako darovať 2% nájdete na OZPSR.sk
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mestnancov, ich ekonomické
a sociálne potreby sú im totálne ukradnuté. Pracujúcich
dôchodcov odsunuli na okraj
spoločenského záujmu, urobili
ďalší krok k deštrukcii vzdelávania detí a desaťtisíce zamestnancov, najmä verejného
sektora, nechali napospas
osudu. Narušili nielen doteraz
zákonom garantované sociálne štandardy, ale rovno
zničili zamestnanecké podmienky, ohrozili sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie.
Celá novela Zákonníka práce
je totálny paškvil a ukážka nezvládnutia legislatívneho procesu, keďže musel byť vykonaný obrovský rozsah zmien
prostredníctvom výborov a poslaneckých pozmeňovacích
návrhov, a teda bez odbornej
diskusie s dotknutými subjektami a verejnosťou, na to, aby

sa vôbec dosiahol pôvodný cieľ
vládnej koalície – zničiť zamestnanecké
prostredie
a oslabiť odbory.
Novela Zákonníka práce de
facto likviduje extenziu kolektívnych
zmlúv
vyššieho
stupňa. Necháva „dobehnúť“
už len tie, ktoré boli uzatvorené pred 1. marcom 2021.
„Opäť ideme opačným smerom ako Európa, keď Európsky
parlament priamo vyzýva
členské krajiny, aby dosiahli
pokrytie kolektívnymi zmluvami aspoň na úrovni 70 %.
Tam, kde to tak nie je, ako napríklad u nás, zaväzuje členské
štáty k náprave prostredníctvom zlepšenia podmienok
pre kolektívne vyjednávanie,“
dodala M. Uhlerová s tým, že
tieto zmeny sú pre KOZ SR neprijateľné. Dodáva, že uzatvá(pokračovanie na 2. strane)
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Rozhovor s prezidentom Policajného zboru
plukovníkom Petrom Kovaříkom
(pokračovanie z 1. strany)
vantné, ak kladie úlohy a pýta
sa otázky. Napriek tomu si Policajný zbor musí zachovať
svoju apolitickosť.
Aké sú súčasné akútne problémy Policajného zboru a čo
naopak hodnotíte pozitívne?
Tých akútnych problémov je
veľmi veľa. V oblasti základných činností máme dosť výrazný podstav vo výkone, čo je
gro práce polície. Chýba nám
okolo dve tisíc policajtov,
najmä na základných útvaroch. Tento stav je zapríčinený
dlhodobým neriešením problémov Policajného zboru. Zmena
legislatívy, ktorá obmedzila nástup policajtov na 21. rok života
ukázala, že má veľmi negatívny
dopad. Rovnako tak predchádzajúce nastavenie kariérneho
rastu. Posielanie vzdelaných,
špecializovaných policajtov na
základné útvary znamenalo, že
títo ľudia nemali viac záujem
pracovať v Policajnom zbore. To
som otvoril úplne elementárne
základné veci nástupu policajtov. Máme obrovské problémy
vo vzťahu k obsadzovaniu tabuľkových miest v Bratislave,
Trnave a Nitre. Máme mechanizmus, že policajti idú na dva
roky po nástupe slúžiť do Bratislavy s výnimkou úzkej skupiny, ktorá splní vzdelávacie
kritériá najlepšie. Myslím si, že
sa musíme vrátiť do režimu, že
keď policajti chcú nastúpiť do

určitého regiónu, tak by sme
im mali garantovať, že tam
budú pracovať. Ďalšie problémy
sú odborné – nedostatok špecialistov na útvaroch. Máme
veľké problémy v oblasti zaisťovania výnosov z trestnej činnosti, teda legalizácie príjmov
z trestnej činnosti. Inými slovami, nefunguje nám dlhodobo finančné vyšetrovanie.
Analytické činnosti, ktoré sú
nevyhnutné na úseku kriminálnych analýz pre úrady kriminálnej
polície
a
špecializované jednotky, sú
oklieštené, nemajú dostatočnú
podporu. A to už nehovorím o
takých detailoch, akými sú výstrojné súčiastky, rozjazdenosť
vozidiel, spôsob plánovania,
spolupráca s centrami podpory.
Kde sa pozriem, všade je
mnoho vecí, ktoré treba nastavovať, aby fungovali lepšie a
efektívnejšie. Policajný zbor sa
od volieb pustil naozaj do činností, na ktoré sme neboli
zvyknutí. Funguje nám objasňovanie závažnej korupčnej, aj
hospodárskej trestnej činnosti,
čo som veľmi rád. Je vidieť, že
naši kolegovia na základných
útvaroch zvládajú riešenie
Covid-krízy, napriek tomu, že
sú ohrozovaní, keďže sú v prvej
línii. Mám pocit, že celý Policajný zbor sa hýbe progresívnym spôsobom dopredu. Teší
ma, že sme nezastagnovali a že
sme progresívnou zložkou.

Napriek podstavu sa rušia
niektoré neobsadené tabuľ kové miesta. Nebude to problém pri výbere nových
policajtov?
Máme stále množstvo neobsadených tabuliek. V rámci reformy štátnej správy sme prioritne pristúpili k rušeniu
pozícií, ktoré sú dlhodobo neobsadené, aby sme uchovali obsadené miesta policajtov a občianskych zamestnancov. Náš
Policajný zbor má reálne viac
policajtov na 100 000 obyvateľov ako majú iné zbory v okolitých krajinách, druhým dychom však musím dodať, že
každá krajina má inak nastavený systém a rozdelenie policajných zložiek. Podľa štatistík
je na Slovensku priemer 405, v
Európskej únii je to 326 policajtov. Útvar hodnoty za peniaze
nám navrhol urobiť opatrenia
vo vzťahu k rozvoju Policajného zboru a jedno z nich bolo
zníženie počtu policajtov. Už
dnes je zrejmé, že prebehne diskusia, či potrebujeme toľ ko
funkcionárov a administratívnych pracovníkov. Identifikujeme byrokraciu, ktorú robíme
a nemuseli by sme. Pri znižovaní počtov potrebujeme zachovať počet výkonných policajtov v teréne a súčasne
ušetrené peniaze by sme chceli
prenášať do mzdových prostriedkov policajtov od základných útvarov. Ak sa to bude

takto vyvíjať, tak pri nižšom
počte policajtov by sme zabezpečovali relatívne rovnaký výkon, ale s lepším mzdovým
ohodnotením. Samozrejme, že
chceme bojovať o zlepšenie sociálnych pomerov, je to aj v programovom vyhlásení vlády.
Chceme sa venovať sociálnemu
zabezpečeniu príslušníkov Policajného zboru, aby mali motiváciu zostať počas svojej celej
profesionálnej kariéry. Aby sa
ich výkon stal celoživotným poslaním a nie chodením do roboty za výplatu. Toto samozrejme so sebou ponesie rokovanie
na najvyššej úrovni, na úrovni
vlády. Už prebehli rokovania a
diskusie na úrovni predsedu
vlády, ministra vnútra, ministra financií a ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny. Bolo
deklarované, že nikto sa nechystá zasahovať do sociálnych
istôt policajtov. Naopak, sú diskusie o tom, kde by sme policajtom dokázali pomôcť. Musíme hľadať možnosti, ako
pomôcť policajtom s ich ubytovaním. To, čo chceme otvárať je
diskusia o príplatkoch. Pre mňa
nelogické príplatky za zmennosť by sa mali vrátiť do podoby, ktorú sme tu poznali – policajti by mali brať príplatok za
reálne odpracované hodiny cez
víkendy, v noci a sviatky. Môžeme diskutovať o motivačnom
príplatku v mestách, o ktorých
som hovoril, prípadne aj o

iných mestách, kde sú životné
náklady policajta vyššie a je
tam silná pracovná konkurencia. Treba zjednotiť príplatky v
týchto mestách, aby sa nestalo,
že policajti, ktorí sedia vedľa
seba v kanceláriách majú rôzne
príplatky za ubytovanie. Je
nutné zmeniť nástupný vek policajta. Do augusta by mali byť
pripravené novely zákona o
štátnej službe policajtov a zákon o Policajnom zbore.
Dotknú sa zmeny výsluhového
dôchod ku policajtov po 25 rokoch služby?
Táto téma absolútne nie je na
stole. Chcem zdôrazniť, že pre
nás všetkých, ktorí sme vo vedení Policajného zboru, aj vo
vedení ministerstva vnútra,
žiadna diskusia o dnes exitujúcom sociálnom zabezpečení neprebieha a nebude z našej
strany podporovaná.
Kariérny rast policajta bude
záležať od jeho schopností
alebo známostí?
Kariérny rast musí jednoznačne záležať od schopností
policajta. V rámci otvárania zákona o štátnej službe sa chceme
zaoberať aj otázkou ukotvenia
kariérneho rastu. Máme pripravenú druhú aktualizáciu
nariadenia o kariérnom raste,
ktorá by mala smerovať k
ztransparentneniu výberových
konaní. Kariérny rast ide ruka
v ruke spoločne s hodnotením
(pokračovanie na 3. strane)

Tvrdá reakcia KOZ SR na konanie vlády
a parlamentu
(pokračovanie z 1. strany)
rať takéto kolektívne zmluvy je
aj v záujme zamestnávateľov,
keďže vytvárajú spravodlivé
a rovnaké konkurenčné podmienky v oblasti zamestnaneckého prostredia a nekonkurujú
si prostredníctvom sociálneho
dumpingu.
Podľa posledných dostupných
údajov dosiahlo celkové pokrytie podnikovými kolektívnymi
zmluvami v roku 2019 vyše 26%,
pričom v rámci súkromného
sektora je pokrytých 15,4 % organizácií a v rámci verejného
sektora viac ako 65%. Vyššie kolektívne zmluvy a ich extenzia
tak významne zvyšujú pokrytie
kolektívnymi zmluvami. Na
úrovni vyššieho stupňa sa často
stáva, že odborový zväz nemá
partnera zo strany zamestnávateľov, s ktorým by bolo možné
rokovať, preto likvidácia extenzie má jednoznačne za cieľ sťažiť situáciu odborom.
Rovnako novela Zákonníka
práce prináša úpravu pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa, ktorú považu-
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jeme za zasahovanie do činnosti odborovej organizácie vypracúvať svoje stanovy a pravidlá, úplne slobodne voliť
svojich zástupcov, organizovať
svoju správu a činnosť a formulovať svoj program.

Zmeny majú nastať aj v oblasti
zástupcov zamestnancov v tripartite. Od začiatku vyjadrujeme nesúhlas s úpravou reprezentatívnosti
na
strane
zástupcov zamestnancov a žiadali sme ponechať doterajší
právny stav overený praxou.
„Predmetnú zmenu považujeme za účelovú s cieľom oslabiť
postavenie KOZ SR ako najreprezentatívnejšieho zástupcu
zamestnancov v tripartite a
umožniť, aby sa do tripartity
dostali absolútne nereprezentatívne združenia zástupcov zamestnancov, najmä tých, ktorí
pôjdu terajšiemu ministrovi

práce po vôli“, uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško.
Po novom budú môcť starší ľudia, ktorí dovŕšili 65 rokov
a majú nárok na starobný dôchodok, dostať v práci výpoveď,
a to aj vtedy, ak by chceli v práci
pokračovať. Aj s takýmto návrhom prišli poslanci v novele
Zákonníka práce. Predkladateľ
argumentuje, že „odôvodnenosť
predmetného opatrenia je
daná snahou o podporu celkovej zamestnanosti v Slovenskej
republike, ako aj snahou o medzigeneračnú výmenu zamestnancov. Taktiež uvádza, že navrhované opatrenie zlepší
zamestnávanie absolventov vysokých a stredných škôl“.
KOZ SR odmieta, aby sa vek stal
dôvodom pre výpoveď. „Je to diskriminačné a cieľom je len
zjednodušiť prepúšťanie starších. Navyše, mnohí pracovníci
v dôchodkovom veku sú nútení
pokračovať v práci aj vo vyššom
veku, aby si vôbec dokázali zabezpečiť dôstojný život,“ tlmočila stanovisko KOZ SR jej vice-

prezidentka Monika Uhlerová.
Preto by to podľa KOZ SR malo
zostať vecou slobodného rozhodnutia jednotlivca.
KOZ SR rovnako nesúhlasí ani
s ďalšou poslaneckou iniciatívou k Zákonníku práce, podľa
ktorej by maloleté deti staršie
ako 15 rokov mohli neobmedzene vykonávať nenáročné
nefyzické práce s tým, že posúdenie, čo ešte spĺňa alebo už nespĺňa definíciu ľahkej práce by
mal Inšpektorát práce. Povolenie by potom vydával príslušný
inšpektorát práce po dohode
s príslušným orgánom verejného zdravotníctva. Konfederácia zdôrazňuje, že prioritou
pre maloletých musí byť vzdelávanie, čo ešte naberá na význame v dnešnej situácii, kedy
vzdelávanie trpí v dôsledku
pandemických obmedzení. „Namiesto posielania detí pracovať
by sme očakávali, že vláda prioritne zreformuje školstvo tak,
aby sa všetkým deťom dostalo
kvalitného vzdelávania, ktoré
ich pripraví na nové výzvy na
trhu práce,“ zdôraznil prezi-

dent KOZ SR Marián Magdoško.
Podľa KOZ SR umožnenie práce
ku koncu povinnej školskej dochádzky spôsobí, že sa niektorí
mladí ľudia už nevrátia do vzdelávacieho systému, čo bude mať
nepriaznivý vplyv na mieru predčasne ukončenej školskej dochádzky a na dosiahnutie cieľov
stratégie Európa 2020 v oblasti
vzdelávania, ku ktorým sa prihlásila aj Slovenská republika. Slovensko totiž dosahuje mieru
predčasne ukončenej školskej dochádzky okolo 8 % a toto číslo neustále rastie, pričom stanovený
cieľ je na úrovni 6 %.
KOZ SR sa obráti na prezidentku SR, aby schválenú novelu Zákonníka práce vetovala.
Rovnako podnikne kroky aj na
medzinárodnej úrovni, nakoľ ko prijatá novela je podľa
KOZ SR v rozpore aj s medzinárodnými pravidlami a dokumentami.
Poznámka redakcie: Tesne
pred tlačou tohto čísla sa napokon tripartita stretla s ministrom stretla.
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Rozhovor s prezidentom Policajného zboru
plukovníkom Petrom Kovaříkom
(pokračovanie z 2. strany)
policajta. Chceme prepracovať
aj to, pretože hodnotenie policajta je momentálne teraz čisto
na subjektívnej báze. Pripravíme hodnotenie, ktoré bude
„šité na mieru“ tej-ktorej pozícii.
Napríklad, keď sa policajt venuje daňovej kriminalite, nadriadený by mal od neho chcieť,
aby vynikal v daňových zákonoch, aby rozumel účtovníctvu,
ale nepotrebuje vedieť napríklad zákon, ktorý rieši evidenčné čísla vozidiel. Hodnotenie je potrebné rozdeliť do
troch kategórií: výkon, odborná
znalosť a osobnostné predpoklady. Ak bude hodnotenie
nastavené objektívne, bude
možné ho použiť, aj keď sa policajt chce zúčastniť výberového konania. Členovia komisie
si v jeho hodnoteniach nájdu
jeho policajnú minulosť. Výberových konaní je veľa, chceme
zabezpečiť, aby sme vedeli, kto
je členom výberovej komisie,
aké sú jeho odborné predpoklady na to, že bude vedieť
vybrať toho najlepšieho uchádzača. V druhej rovine by sme
radi zverejňovali aj kto sa prihlásil do výberového konania,
aby sme ľuďom umožnili oboznámiť sa, kto kandiduje a akým
spôsobom výberové konanie
prebehne. Pri otázke integrity
budeme potrebovať vyriešiť
odolnosť polície voči zneužívaniu právomocí. Prebieha diskusia o potrebe otvoriť alebo nanovo vytvoriť etický kódex.
Rovnako tak vážne diskutujeme o zmene mechanizmu
majetkových priznaní policajtov, ktorý zrejme bude nadväzovať na novú koncepciu pripravovanú pre celú štátnu správu.
Aký je Váš názor na menovky
policajtov, ktoré prispievajú k
ich šikanovaniu, napríklad na
internete?
Menovky je treba vnímať
v dvoch rovinách. Jednou je
anonymita, napríklad ak ide
o policajné zložky, pri ktorých je
z ich služobného zaradenia
priam nevyhnutné jej zachovanie. Zastávam názor, že policajt
musí byť identifikovateľný, ale
nemusí to byť nevyhnutne prostredníctvom menovky. Táto
téma bude predmetom diskusie pri novelizácii zákona o Policajnom zbore.
Budete riešiť aj šírenie a
tvorbu dezinformácií medzi
príslušníkmi
Policajného
zboru?
Oblasť dezinformácií je vážny
problém v celej spoločnosti.
Úrad vlády pripravuje novú
koncepciu boja s dezinformáciami v spolupráci so všetkým
dotknutými ministerstvami.
Ak chceme riešiť problém dezinformácií, nemôžeme sa ním
zaoberať len na úrovni štátnej
správy, ale aj v rámci Policajného zboru. Prikláňam sa k

tomu, že ak policajti úmyselne
šíria dezinformácie verejne a
poškodzujú dobré meno polície, mali by byť disciplinárne
riešení. Ak ide o informácie,
ktoré majú trestnoprávnu rovinu, tak by mali byť riešení na
úrovni
Úradu
inšpekčnej
služby. Policajt nie je policajtom len počas jeho pracovnej
doby.
Hovorí sa o zrušení krajských
riaditeľstiev. Radoví policajti
sa cítia neistí. Čo čaká Policajný zbor v regiónoch?
V rámci prípravy reformy Policajného zboru vidíme veci,
ktoré je nutné riešiť na národnej úrovni. Súčasne sa pripravuje návrh koncepcie rozvoja
polície, ktorý závisí od viace-

je spojené aj jeho ohodnotenie
a istoty, že o prácu nepríde.
Moja predstava je nastaviť pravidlá tak, aby zmeny vládnych
garnitúr nemali vplyv na chod
polície. Chceme, aby všetci policajti mali právo ísť na dôstojnícky kurz. Tí, ktorí ho
absolvujú, by sa hlásili v rámci
výberových konaní na pozície, o
ktoré by mali záujem. Chceme
nastaviť vzdelávacie aktivity,
kde policajtom umožníme
vzdelávať sa v špecifických oblastiach a potom sa hlásiť na
špecializované útvary. Ako nevyhnutnosť je zabezpečenie sociálnej oblasti a zatraktívnenie
služby tak, aby bola pre nich
česť slúžiť v Policajnom zbore.
K tomu nadväzuje to, čo dlho-

Bývalí prezidenti Policajného zboru
plk. František Krajča (18.08.1992 – 16.03.1994)
gen. Štefan Lastovka (16.03.1994 – 03.01.1995)
plk. Jozef Holdoš (03.01.1995 – 01.07.1997)
plk. Peter Nemec (01.07.1997 – 02.11.1998)
gen. Ján Pipta (03.11.1998 – 31.05.2001)
plk. Pavel Zajac (01.06.2001 – 29.10.2002)
plk. Anton Kulich (30.10.2002 – 07.08.2006)
gen. Ján Packa (08.08.2006 – 17.07.2010)
gen. Jaroslav Spišiak (19.07.2010 – 15.05.2012)
gen. Tibor Gašpar (15.05.2012 – 30.05.2018)
gen. Milan Lučanský (01.06.2018 – 31.08.2020)

rých faktorov. Napríklad sú to
faktory, ako bude vyzerať
súdna mapa, alebo schválenie
zámerov, ktoré predkladá Útvar
hodnoty za peniaze. Čo sa týka
zmien „policajnej mapy“ ,v
tomto smere nepadlo ešte
žiadne rozhodnutie. Diskusia
sa bude viesť niekedy v druhom polroku tohto roka. Budú
k nej prizvaní ľudia z dnes existujúcej štruktúry krajských a
okresných riaditeľstiev, aby
sme neurobili žiadnu zmenu,
ktorá by mala negatívne dopady na Policajný zbor. Chcel by
som upokojiť policajtov na
krajských a okresných riaditeľstvách, že nie je v našom záujme robiť neuvážené zmeny.
Ja som presvedčený o tom, že
každý policajt chce pracovať
v dobrých podmienkach a za
adekvátnu mzdu, to je cieľom
našich krokov, ako vybudovať
políciu 21. storočia, na ktorú budeme všetci pyšní.
Ako by ste chceli zatraktívniť
Policajný zbor pre mladú generáciu?
Je to otázka motivácie. Na jednej strane musíme ponúknuť
transparentný mechanizmus,
ako kariérne stúpať. Chceme,
aby, keď sa mladý človek rozhodne ísť k polícii, si vedel
dlhodobo nastaviť svoj kariérny rast. Musí vedieť, že keď
sa bude snažiť byť najlepší, tak
nastavený systém mu umožní
robiť to, čo naozaj chce, aj na
akej úrovni to chce robiť. S tým

dobo hovoríme – že policajt tu
nie je na to, aby prioritne ukladal pokuty, ale aby pomáhal a
chránil. Chceme odstrániť pokutovanie na mieste cez blokové konanie. Je mnoho vecí,

kde chceme pracovať na úseku
posilnenia dôveryhodnosti polície. Verím, že s jej posilnením
bude pre policajtov ďaleko príjemnejšie slúžiť, keď budú vnímaní zo strany občanov nie
ako tí, ktorí rozdávajú pokuty,
ale ako tí, ktorí pomáhajú a
chránia.
Ako vnímate Odborový zväz
polície v Slovenskej republike,
jeho úlohu a vzájomnú spoluprácu?
Máme konštruktívnu diskusiu.
Stretávame sa podľa potreby,
najmenej raz za mesiac. Počúvam námety, požiadavky a námietky voči tomu, ako funguje
systém. Snažíme sa hľadať riešenia, aby odborári boli z hľadiska činnosti Policajného
zboru partnerom pre vedenie
polície a samotných policajtov,
aby sa na nich obracali s dôverou vo veciach, ktoré nechcú
riešiť cez služobný postup.
Aké vlastnosti by mal mať
dobrý policajt?
Mal by byť profesionál. Ak presadzuje právo, tak by sa mal
rovnako správať. Mal by ísť vzorom vo svojom profesionálnom
i osobnom živote. Bol by som
rád, aby policajti v rámci verejnej kontroly boli medzi tými,
ktorí sa nemusia hanbiť za
svoje výsledky či správanie. Sú
to integrity, ktoré chceme presadiť. Správny policajt sa
správa tak, ako mu ukladajú
predpisy, no nepredstiera to,
ale reálne tak žije.
Od kaz nového prezidenta Policajného zboru

plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík
Narodený: 9. marca 1967 v Banskej Bystrici
Vzdelanie: 2011 - 2017 Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici
1985 - 1989 Strojnícka fakulta, Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline
Vstup do polície: august 1991
Pôsobenie na útvaroch: vyšetrovateľ
Zdroj MV SR/Vlado Benko
na Okresnom a Krajskom úrade vyšetrovania v Banskej Bystrici (riaditeľ odboru), vyšetrovateľ obzvlášť závažnej trestnej činnosti na Úrade vyšetrovania
Bratislava, zástupca riaditeľa a neskôr riaditeľ Úradu boja proti
korupcii P PZ, policajný pridelenec v USA, generálny riaditeľ
sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu a súčasne
riaditeľ kancelárie Bezpečnostnej rady SR
Jazykové schopnosti: anglický jazyk – aktívne, ruský jazyk –
pasívne
Obľúbená kniha: Aktuálne čítam knihu o vývoji demokracie
v Rusku od revolúcie. Keďže nemám čas čitať slovenské knihy,
tak sa snažím čítať knihy v angličtine, aby som si precvičoval
slovíčka.
Obľúbený hudobný žáner: Počúvam to, čo sa mi páči a čo
hrajú v rádiách, nemám vyslovene favoritov.
Obľúbený film: Mám rád historické filmy.
Kariérny úspech okrem funkcie prezidenta PZ: Robilo nám
potešenie, ak sme náročné prípady dotiahli dokonca, vrátane
prípadu Černáka, čo bolo školou života.
Životné krédo: Správaj sa tak, aby si sa mohol pozrieť do
zrkadla.

„Najdôležitejší cieľ, ktorý som si
ako prezident Policajného
zboru určil, je zvýšiť dôveryhodnosť verejnosti v políciu. Vnímam to ako jednu z najťažších
úloh. Prevzal som Policajný
zbor v období, kedy je situácia
vyeskalovaná, pretože všetci
prežívame najťažší rok za posledné storočie. Chápem, že
ľudia sú už unavení zo všetkých protiepidemických opatrení, ako verejnosť, tak aj
policajti. Je však teraz mimoriadne dôležité, aby sme si uvedomili, že krik, agresivita,
nepodložená kritika a bezohľadná nezodpovednosť, sú
práve tým najhorším, čo môžeme robiť. Neprispeje to k
zlepšeniu situácie. Základnou
povinnosťou polície je chrániť
životy, zdravie a majetok. Kontrola opatrení je nevyhnutnosťou na to, aby štát chránil naše
životy a zdravie. Vidíte nás v
uliciach a naďalej aj budete,
pokým sa toto všetko neskončí.
Prajeme si ukončenie lockdownu presne tak, ako všetci
ostatní.
Okrem kontroly opatrení sa venujeme aj ostatnej činnosti a
medzi tú, okrem iného, patrí
boj so zločinom a kriminalitou
na Slovensku. Cítime, že máme
podporu aj od verejnosti, keď
vidí, že pracujeme a máme výsledky. Za túto podporu sme
veľmi vďační, pretože nás ženie
dopredu. Dlhé roky verejnosť
volá po zatýkaní „veľkých rýb“.
Som pyšný na vyšetrovateľov,
ktorí odvážne, deň-noc pracujú
na prípadoch, aby pykali za
svoje činy aj tí, ktorí úž boli presvedčení o tom, že ich pokrivená minulosť nedobehne. Poznáte tieto prípady z médií,
niekedy sú články pre nás pochvalné, niekedy sme kritizovaní. Chcem všetkých ubezpečiť, že títo operatívci,
vyšetrovatelia, či policajti zásahovej jednotky Lynx Commando majú plnú podporu vedenia Policajného zboru. Ja
osobne som presvedčený o ich
bezúhonnosti a spravodlivej
snahe očistiť Slovensko od ľudí,
ktorí patria za mreže. Využívame všetky zákonné možnosti, ktoré nám legislatíva ponúka tak, aby neboli porušené
žiadne práva obvinených osôb.
Ubezpečujem všetkých, že zákroky polície sú v súlade so zákonom, všetky naše kroky majú
svoje opodstatnenie s jediným
cieľom – dostať obvinené osoby
pred spravodlivý súd.
Ďakujem policajtom za ich odvedenú prácu a stojím za každým jedným, ktorý si plní svoje
úlohy čestne a v súlade so zákonmi. Som presvedčený o
tom, že nie oni sú tu pre mňa,
ale ja pre nich, aby som im prejavil podporu vždy, keď to bude
potrebné a aby som im zabezpečil podmienky na ich prácu.“
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Predseda OZP v SR Pavol Paračka:
V zbore vládne neistota
Predseda Odborového zväzu
polície v Slovenskej republike
Pavol Paračka poskytol rozhovor denníku Pravda. POLÍCIA vám prináša jeho časť.
Celú verziu nájdete na webe
Pravda.sk a na oficiálnej facebookovej stránke OZP v SR.
V akom stave je polícia v súčasnosti?
V posledných mesiacoch našu
prácu ovplyvňuje najmä pandémia. Tu boli policajti prví na
rane. Tí si od mnohých občanov
vypočuli veľké ponosy. Pritom
je potrebné si uvedomiť, že si
robia len svoju prácu a plnia
úlohy, ktoré sú im dané. Napriek vírusu musia policajti vykonávať naďalej aj všetky
ďalšie úlohy, ktoré im ukladá
zákon.
A mimo pandémie? Počúvame
o masívnych odchodoch policajtov. Čo sa deje?
Pre nás to nebolo žiadne prekvapenie. Minulý rok odišlo
zhruba 1 480 policajtov z celkového počtu viac ako 21-tisíc.
Priemerne takto odchádza

ročne asi tisíc policajtov. To, že
minulý rok odišlo viac, môžeme
prisúdiť aj tomu, že v rokoch
2019 a 2020 boli valorizované
platy dokopy o 20 percent.
Keďže na rok 2021 sa už platy
nevalorizovali, väčšia skupina
sa ku koncu roku 2020 rozhodla odísť. Boli to ľudia, ktorí
už boli skôr rozhodnutí, ale ešte
vydržali, a to práve z dôvodu
spomenutej valorizácie, ktorá
bola nevídaná v porovnaní s
predchádzajúcimi rokmi.
Istoty policajti dnes nemajú?
Momentálne vládne neistota.
Na jednej strane je programové
vyhlásenie vlády, v ktorom sa
konštatuje, že sa bude pracovať
na zvýšení statusu policajta a
zachová sa osobitný dôchodkový systém. Na druhej strane
tu máme Útvar hodnoty za peniaze, ktorý takmer každý
štvrťrok vydával vyhlásenia,
podľa ktorých je policajtov veľa
a treba aj prehodnocovať systém výsluhových dôchodkov.
Určite každý uzná, že to nepridáva na istote policajtov.

Vy nesúhlasíte s názorom, že
policajtov na Slovensku je príliš veľa?
Pri revízii výdavkov minister-

vo vzťahu k znižovaniu počtu
policajtov. Z materiálu jednoznačne vyplynulo, že ho nepripravovali ľudia, ktorí rozumejú

Predseda OZP v SR Pavol Paračka. Zdrok archív

stva vnútra sme trikrát pripomienkovali materiál Útvaru
hodnoty za peniaze. Zásadnú
pripomienku sme dávali najmä

Policajnému zboru a tejto
službe ako takej. Všetky hodnoty a grafy boli prispôsobené
tomu, že počty policajtov sú v

porovnaní s inými krajinami
príliš vysoké. Ak nás napríklad
porovnávajú s Fínskom, je potrebné zdôrazniť, že ide vo viacerých ohľadoch o diametrálne
odlišnú krajinu. Či už je to v
dĺžke demokracie, spôsobe života, geografických podmienkach, kriminalite alebo príjme
občanov. Aj napriek tomu má
táto polícia problémy a ide zvyšovať stavy policajtov. Keď nás
zasa porovnávali s Českou republikou, analytici si nezistili,
že asi pred desiatimi rokmi v
Česku znížili stav zo 44-tisíc na
40-tisíc policajtov. Už dnes sú
späť na stave 44-tisíc a žiadajú
zvýšenie stavov o ďalšie štyri tisícky. U nás napríklad policajti
– rómski špecialisti – sanujú
prácu, ktorú by mali vykonávať
terénni sociálni pracovníci, a
nebol zohľadnený ani fakt, že v
celoeurópskom priestore sa
veľmi dynamicky mení bezpečnostná situácia a v tomto kontexte napríklad vznikajú tzv.
no-go zóny.

Dezinformácie v Policajnom zbore:
Ako policajt inšpiroval šíriteľov hoaxov
V novom seriáli sa obzeráme za
dezinformáciami, hoaxami, a
teda bludmi, ktoré sa šíria v
prostredí Policajného zboru
ako neriadená strela. Nepravdivé klebety sú mimoriadne
nebezpečné, obzvlášť v prostredí bezpečnostných zložiek,
a preto sa im budeme venovať
na pravidelnej báze.
Téme dezinformáciám sme sa
plánovali venovať v jednom z
najbližších vydaní POLÍCIE ako
hlavnej téme celého čísla. Naraz
by sme predstavili našu stratégiu voči hoaxom a nové rubriky.
Ako sa však ukázalo, čert nikdy
nespí, a preto začíname takto
zhurta.
Dezinformácie sú celospoločenským problémom, ktorý zasiahol aj PZ. O ich škodlivosti sme
čo-to načrtli v minulom čísle. O
ich dopadoch, zmysle a charaktere budeme hovoriť nahlas v
ďalších vydaniach. V rámci tejto
novej rubriky sa budeme vždy
zameriavať na konkrétne príklady väčších či menších dezinformácií, ktoré majú niečo
spoločné – šírenie klamstiev a
podkopávanie morálky medzi
policajtmi.
Rok mimoriadneho nasadenia
Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne nasadenie.
Nemusíme dvakrát písať, že sa
toto pravidlo naučil asi každý
laik v súvislosti s nasadením
policajtiek a policajtov, ktoré v
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mimoriadnom režime trvá pomaly rok. Koronavírus so sebou
priniesol nové povinnosti, zintenzívnenie výkonu služby na
hraniciach krajín, či dokonca
okresov, a v neposlednom rade
aj nové problémy, ktorým musia čeliť všetci obyvatelia Slovenskej republiky spoločne.
Dlho trvajúci núdzový stav nepridal na morálke obyvateľstva.
Videli sme niekoľ ko demonštrácií, hádok zoči-voči pri zvýšených kontrolách a toľko nenávistných a dezinformačných
komentárov ako nikdy predtým. Keď sa do toho pridali médiá neopodstatnenou kritikou
vraj slabo vykonávaných kontrol v teréne, na nálade to nikomu nepridalo.
Aby verejnosť nebola manipulovaná a dostala na podnose
realitu výkonu v prvej línii, komunikačné tímy PZ sa rozhodli
k zvýšenej prezentácii policajtov z terénu, aby aj tí s najväčšími klapkami na očiach videli,
že mimoriadne nasadenie trvá
naďalej. Ale ako už to raz v PZ
býva, dobrej myšlienky sa chopili scenáristi science fiction,
prekrútili ju a začali šíriť po
svojom.
V dezinformačnej dobe, ktorú
žijeme, by na tom nebolo nič
zvláštne, ak by sa pomyselnej
varechy a varenia z vody nechopili sami policajti, ktorí v konečnom dôsledku poslúžili ako
krmiči dezinformačného stáda

ovečiek v rôznych nenávistných
skupinách na Facebooku. Asi
len máloktorá pracovná pozícia
na svete dokáže dobrovoľne a s
nadšením otočiť obhajobu svojej práce vo svoj neprospech s
takým nadšením. Veď posúďte
sami.
Na začiatku bol e-mail
Na základe porady s prezidentom PZ informovalo oddelenie
komunikácie a prevencie Prezídia PZ všetkých osem tlačových oddelení krajských riaditeľstiev s požiadavkou o zvýšenú
výrobu fotografií a videí, ktoré
budú zachytávať pôsobenie policajtov v teréne v oblasti zvýšenej kontroly dodržiavania mimoriadnych opat rení. Išlo o
reakciu na už spomenutú neopodstatnenú kritiku niektorých médií, ktoré hovorili o nečinnosti policajtov a súvisiacej
anarchii občanov, pre ktorých
žiadne pravidlá neplatia, keďže
policajti sú zašití v kanceláriách
a v uliciach nie je nikto. Takýto
spôsob podávania informácií
kritizoval aj minister vnútra
Roman Mikulec s najlogickejším
vysvetlením, ktoré verejnosť nedokáže desaťročia pochopiť –
policajti nemôžu byť na každom
rohu.
E-mail z tlačového oddelenia
bol na kraje zaslaný v dobrej
viere obhajoby reálnej policajnej práce. Podriadení informovali svojich nadriadených o no-

vej úlohe, screenshot správy sa
dostal k ďalším osobám a pomaly si začal žiť vlastný život.
Neuplynulo ani pár hodín, keď
sa snímka e-mailu objavila v
nemenovanej skupine.
Prekrútený význam
Na vynášanie súkromných komunikácií sme si za tie roky už
zvykli. Sociálne siete priniesli so
sebou pravidlo „Ak dostaneš súkromný e-mail, znamená to, že
ho máš zverejniť na Facebooku“. Na čo sme si však nezvykli, sú akrobatické obraty, ba
priam až ohýbania reality vo
svoj vlastný neprospech. Totižto
policajt, ktorý v konečnom dôsledku spomínaný inštruktážny e-mail vyniesol, podal ho
svojim súputníkom nasledovne: „Je to pokyn pre nás, policajtov v teréne, aby sme popri
svojich povinnostiach, ktorých

je už teraz nad hlavu, vytiahli
svoje súkromné telefóny so súkromnými dátami a začali nakrúcať občanov počas toho, ako
ich budeme kontrolovať. Veď to
je nehorázne!“
Pokyn, ktorý sa týkal iba policajtov zaradených na tlačových
oddeleniach, ktorí sa tejto činnosti venujú už nejaký ten rok,
sa odrazu stal pokynom pre radových policajtov. Mohlo k
tomu dôjsť z dvoch príčin. Policajt vynášajúci súkromnú komunikáciu skutočne nepochopil obsah e-mailu alebo
pochopil, ale zámerne ho prezentoval týmto spôsobom, aby
živil napätie, emócie, negatívnu
energiu a konšpirácie o svojom
vlastnom povolaní. Prečo by to
robil z druhého dôvodu? Vyvolávať kritiku z ničoho, splietať
piate cez deviate, zaplavovať sa
(pokračovanie na 5. strane)
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Dezinformácie v Policajnom zbore:
Ako policajt inšpiroval šíriteľov hoaxov
(pokračovanie zo 4. strany)
negativizmami,kritizovať vlastné zamestnanie, vyplakávať na
sociálnych sieťach… To, že nešlo
o prvý dôvod, teda len o omyl,
zlé pochopenie e-mailu, svedčí
to, čo nasledovalo.
Reakcia ministerstva
Na šírený status o údajnom pokyne pre radových policajtov
reagovalo ministerstvo vnútra.
„Možno ste postrehli, že na všetkých oficiálnych FB stránkach
PZ sú pravidelne zverejňované
videá a fotky z činnosti policaj-

tov. Je to bežnou súčasťou sociálnych sietí vo všetkých krajinách, preto je úplne normálne,
že takéto požiadavky vyvstávajú.
Tento mail bol určený iba tlačovým oddeleniam/hovorcom
jednotlivých krajských riaditeľstiev, ktorí majú na starosti FB
KR PZ a nie policajtom v priamom výkone služby.“
Promptná reakcia zo strany rezortu sa cení. Neocenili ju však
tí, ktorí o e-maile diskutovali,
či ho zverejnili vo svojom podaní. Čakať od diskutérov ospravedlnenie alebo čo i len reakciu

na stanovisko ministerstva, by
bolo rovnaké ako čakať spojenie
Barcelony a Realu Madrid do
spoločného tímu. Po zverejnení
reakcie ministerstva sa udialo
nič. Žiadna reakcia, žiadny komentár. Pôvodný príspevok o
tom, že vedenie PZ žiada od policajtov v teréne, aby sa nakrúcali so svojimi telefónmi, zostal
nezmenený.
Krmiči konšpirátorov
Pomyselnou čerešničkou na torte je nová kooperácia, ktorú táto
kauzička priniesla. Screenshot

správy sa po zverejnení policajtom dostal do rôznych skupín
na Facebooku, ktoré popri prívlastku dezinformačné by zniesli určite aj slovíčko primitívne.
Občania, ktorí veria konšpiráciám a ktorí nenávidia opatrenia dostali dezert v podobe správy, ktorá ich ešte viac rozprúdila.
„Takže vedenie polície chce ešte,
aby si nás policajti nakrúcali
na mobily?!,“ mohli znieť niektoré z ich reakcií, ak by neobsahovali toľko vulgarizmov.
V konečnom dôsledku tak došlo
k novému spojeniu. Policajt,

ktorý tento e-mail vyniesol a
jeho význam poprekrúcal podľa
vlastnej potreby, sa stal užitočným „pomocníkom“ konšpirátorov, ktorí jeho podanie reality
začali šíriť na ďalších stránkach.
Aj by sme zatlieskali tejto kolegialite, ak by nešlo o tých rovnakých konšpirátorov z radov
občanov, ktorí už takmer rok
častujú policajtov najtvrdšími
vulgarizmami a na námestiach
po nich hádžu dlažobné kocky.
Nuž, zaľúbenosť v tvorbe a šírení
hoaxov aj hory prenáša.

Minister vnútra si zastal policajtov pred
neopodstatnenou kritikou
V niektorých médiách sa objavili úvahy o tom, že za súčasnú
zlú pandemickú situáciu môžu
policajti, ktorých nie je nikde
vidieť. Na vzniknuté domnienky reagoval minister
vnútra i policajný prezident.
Slovensko nečelilo tak kritickej
dobe od čias druhej svetovej
vojny. Toto konštatovanie verejnosť počula za posledný rok
viac ako tisíckrát. Pre svoju
pravdivosť a výpovednosť je
vhodné ju raz za čas opakovať.
Policajti v demokratickom Slovensku nezažili tak kontinuálne a masové nasadenie, ako
to, ktoré prebieha od marca
2020. Začalo sa kontrolami na
hraničných priechodoch, pokračuje kontrolami občanov a
prevádzok, nekončí dohľadom
nad bezpečný prevozom vakcín
či pomocou s organizovaním
hromadných testovaní a očkovaní.
Všade tam, kde sa mihlo slovo
koronavírus stáli za posledný
rok príslušníci Policajného
zboru. Unavení, psychicky zdecimovaní vlastnými problémami, ochoreniami svojich
rodinných príslušníkov či vulgárnymi reakciami niektorých
„za-klávesnicami-odvážnychobčanov“, boli a sú to policajtky
a policajti, ktorí stoja v prvej
línii.
Kritické hlasy
Napriek aktívnemu nasadeniu
sa ozvali kritické hlasy, podľa
ktorých nie je policajtov v uliciach dostatok. Preto si nezodpovední občania robia čo chcú,
krčmy a reštaurácie sú otvorené potajomky, vlastne nám
tu vládne bezvládie bez pravidiel, všetky opatrenia sú len na
oko, je to polícia, ktorá sa spolupodieľa na nových prípadoch
zomrelých a infikovaných…
Stačilo! Podobne si asi povedal
aj minister vnútra Roman Mikulec a prostredníctvom svojej
facebookovej stránky vyslal do
sveta reakciu na kritické hlasy.

„Zároveň by som chcel na
margo viacerých mediálnych
výstupov dodať, že Policajný
zbor dodržiavanie opatrení
kontroluje. V nákupných centrách, prevádzkach, na cestách,
na hraniciach okresov, dokonca aj na koňoch v lyžiarskych centrách. Myslím si, že je
pochopiteľné, že policajti nemôžu byť všade a popri bežnej

by mala pomáhať a chrániť?
Naozaj je na mieste dávať do
jedného odstavca článku počet
hospitalizovaných v nemocniciach vs. počet policajtov v uliciach?
Znamená
to,
že
„motiváciou“ na dodržiavanie
opatrení má byť pre našich občanov platenie pokuty? Nie
život a zdravie ich a ich najbližších?,“ uviedol na sociálnej

ciálne siete – aby vyrábal pravdivý obsah o skutočnej policajnej práci, aby sa nestalo, že v
médiách sa objaví iba časť a
zvyšok zostane odignorovaný,
čo bude mať za následok, že k
verejnosti sa dostane iba malý
zlomok reality. Takýmto časom
už dávno odzvonilo. Práve v
reakcii na neopodstatnené kritické hlasy komunikačný tím
PZ stanovil novú úlohu: zvýšenie počtu statusov, fotografií a
videí, na ktorých bude dennodenne zaznamenaná služba
hliadok v teréne. Ako to už v
polícii býva, našli sa policajti,
ktorí ešte aj túto svoju obhajobu otočili proti sebe a nakŕmili konšpiračné médiá, ale
to je už témou iného článku aktuálneho vydania POLÍCIE.

Poďakovanie
Odborový zväz polície v Slovenskej republike sa chce touto cestou poďakovať všetkým príslušníkom PZ za pokračujúce mimoriadne nasadenie. Odbory
vnímajú aktuálnu situáciu, nenechávajú pokriviť realitu skreslenými článkami a stoja za svojimi členmi a všetkými ktorí
svoje povolanie vykonávajú poctivo, v medziach zákona vždy
v prospech občana. Aj keď si
niektorí vaše nasadenie nevážia,
či dokonca ho dehonestujú,
možno si raz uvedomia, že to
bola práve práca polície, ktorá
zachránila ich životy, či životy
ich blízkych. A ak si to aj nikdy
neuvedomia, vy si to budete uvedomovať a ten pocit, že ste splnili
svoje poslanie, ochránili život a
zdravie, bude na nezaplatenie.

Na pamiatku Vojtecha Kovácsa (1981-2021)

Zdroj Facebook Roman Mikulec - minister vnútra SR

agende, z ktorej im nijakým
spôsobom neubudlo, musia riešiť aj takúto, absolútne zásadnú. Máme pomerne tvrdý
lockdown a tvrdé opatrenia.
Asi si nikto nemyslí, že okolité
krajiny, v ktorých začali postupne takéto obmedzenia
fungovať, nafúkli svoje bezpečnostné zložky na dvoj alebo
trojnásobok a na každom rohu
„číhal“ na človeka policajt. Naozaj má byť polícia tou represívnou zložkou, hoci verejnosť
zväčša upozorňuje, že primárne

sieti. V rovnakom duchu sa vyjadril aj prezident PZ Peter Kovařík, ktorého vyjadrenie sme
vám priniesli na prvých stránkach tejto POLÍCIE.
Realita je iná ako v médiách
To, že sú policajti neustále v teréne je holý fakt. Kontroly prebiehajú kontinuálne. To, že
médiá o nich nepíšu každý deň,
že kameramani netočia nové a
nové reportáže, je vecou médií
a ich stratégie, či rôznorodosti
spravodajstva. Práve z tohto
dôvodu má PZ svoje vlastné so-

Akoby tragédií nebolo za posledné mesiace dosť, rok 2021 sa
začal smutne aj pre kolektív Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Pár dní po svojich 40. narodeninách
navždy z tohto sveta odišiel poručík Vojtech Kovács, ktorého
jeho kolegovia poznali ako Bélu. Svedomitý, čestný a pracovitý
policajt rozdávajúci dobrú náladu na všetky strany skonal
náhle po tom, čo bojoval s koronavírusom.
Béla naposledy pôsobil na operačnom stredisku operačného
odboru KR PZ v Bratislave.
Predtým bol služobne zaradený v pohotovostnej motorizovanej jednotke, odkiaľ odišiel
po zranení spôsobenom nezodpovedným vodičom na
moste Lafranconi v Bratislave,
na čo dodnes jeho kolegovia
Zosnulý kolega Vojtech Kovács. Zdroj PZ nezabudli. Zo zranení sa dostal,
pokračoval vo svojom poslaní,
no ďalšiu prekážku už nedokázal zvládnuť…
Odborový zväz polície v Slovenskej republike vyjadruje
úprimnú sústrasť pozostalým, priateľom a kolegom poručíka
Vojtecha Kovácsa. Nech odpočíva v pokoji. Ďakujeme mu za
jeho službu a prínos pre bezpečnosť spoločnosti.
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Pohotovostné policajné útvary
oslavujú 30 rokov
V roku 1991 vznikli prvé Pohotovostné policajné útvary, verejnosťou často označované
ako „kukláči“, ktoré sú dnes
zaradené na krajských riaditeľstvách v Banskej Bystrici a
Košiciach. Ostatné regióny Slovenska sa pridali nasledujúce
roky. Netreba pripomínať, že
príslušníci zásahových jednotiek sú nasadzovaní ako „predvoj“, všade tam, kde je
prítomný nebezpečný páchateľ či podozrivá osoba.
Vstupy do objektov, zastavenie
vozidla a zadržanie viacerých
osôb sú reálnou náplňou ich
práce, do ktorej patria taktiež
eskorty osôb, sprievody finančných hotovostí, ochrana osôb,
dohľad nad verejným poriadkom počas veľkých podujatí
alebo činnosť vo výškach s používaním vrtuľníkov. Nasadenie PPÚ sa prispôsobilo
mimoriadnej situácii za posledný rok, keď sa aktívne podieľajú na niektorých nových
úlohách vyplývajúcich z potreby boja proti koronavírusu.

Tradíciou je reprezentovanie
Policajného zboru na úrovni
medzinárodných súťaží.
Okrem oblasti silového pôsobe-

špeciálnej techniky či členovia
tímu posttraumatickej intervencie. Svoju činnosť vykonávajú aj v súčinnosti s inými

neraz ukázali, že v nich bijú
dobré srdcia, keď policajti z košického PPÚ napríklad minulý
rok pred Vianocami urobili

Košický Pohotovostný policajný útvar. Zdroj PZ

nia sa medzi ppúčkarmi nachádzajú
špeciálne
vycvičení
policajti, ako napríklad pyrotechnici, ostreľovači, vyjednávači,
kynológovia,
vodiči

zložkami Policajného zboru.
Ako uviedlo Ministerstvo
vnútra SR na svojej stránke na
Facebooku, hoci sú to tvrdí
a nekompromisní policajti, už

zbierku hračiek pre deti na onkológii.
Môžeme byť na nich právom
hrdí. Odborový zväz polície v
Slovenskej republike podčiar-

kuje prejav hrdosti a vďaky
smerom k všetkým aktívnym a
bývalým príslušníkom PZ zaradených na PPÚ. Z povahy ich
práce vyplýva nasadenie ľudského života v náročných podmienkach na dennej báze.
Vďaka ich činnosti sa stáva Slovensko bezpečnou krajinou.
Ďakujeme a blahoželáme k
okrúhlemu jubileu!
Prezident PZ plk. Peter Kovařík: „Dnes sú pevnou súčasťou
každodenného života a činnosti polície na teritóriu. Vnímam ich ako útvar, ktorý je
využívaný na rizikové akcie,
niekedy aj mnohokrát ako poistka. Som veľmi rád, že máme
útvar, kde sú chlapci vycvičení,
vedia profesionálne konať a
keď má základný útvar problém, tak vie, kde má zavolať. Z
môjho pohľadu je ich činnosť
veľmi dôležitá a viem si prestaviť, že na celom úseku poriadkovej polície by mali hrať
väčšiu úlohu ako dnes.“

Nová obuv sa začala rozvážať pre policajtov
po celom Slovensku
Dobré správy potrebujeme v
týchto ťažkých časoch ako soľ.
Pozreli sme sa na to, v akom
stave je „Veľ ké prezúvanie policajtov“, o ktorom hovoril minister
vnútra
koncom
minulého roka. Čo sa deje s
takmer 30 000 pármi nových
topánok a kedy ich dostanú
policajti vo výkone?
Ministerstvo vnútra SR podpísalo ešte v lete 2020 rámcovú
zmluvu v hodnote takmer 18
miliónov eur na nasledujúce
štyri roky, pričom v októbri
došlo k podpisu troch kúpnych
zmlúv v celkovej hodnote
3 025 852 € (dve zmluvy pre po-

10.02.2021 boli rozvážané na
odevné výdajne všetky tri typy
zásahovej obuvi, v priebehu nasledujúceho týždňa bol plánovaný rozvoz trekovej a následne
športovej obuvi,“ uviedol generálny riaditeľ.
K policajtom v priamom výkone budú k dispozícii:
- 5 500 párov trekovej obuvi
- 5 200 párov zimnej trekovej
obuvi
- 1 000 párov zimných čiernych

Do funkcií boli vymenovaní noví funkcionári
Zdroj OZP v SR

Zdroj OZP v SR

licajnú obuv, jedna pre hasičskú). Podľa informácií z
konca minulého roka sa obuv
mala dostať k policajtom už v
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topánok
- 2 500 párov poltopánok
- 5 000 párov športovej obuvi
- 3 880 párov nízkej zásahovej
obuvi
- 3 210 párov polovysokej zásahovej obuvi
- 2 910 párov vysokej zásahovej
obuvi
Redakcia POLÍCIE si mala možnosť pozrieť všetky modely dodávanej obuvi. Až na športový
(pokračovanie na 7. strane)

januári. Aká je realita?
Podľa informácií redakcie POLÍCIE sa obuv začala distribuovať na odevné výdajne vo

februári. K miernemu sklzu
oproti pôvodnému plánu došlo
na základe nepriaznivej situácie súvisiacej s pandémiou a
mimoriadnym
nasadením
všetkých pracovníkov rezortu.
Informácie nám potvrdil generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
MV SR Mgr. Tomáš Oparty.
„Prvoradou úlohou bolo zabezpečiť obutie policajtov a hasičov počas všetkých ročných
období. Vzhľadom k priorite zásobovania ochrannými prostriedkami na prevenciu voči
šíreniu epidémie COVID 19 a
rozvoz antigénových testov pre
screeningové testovanie „Zachráňme spolu životy“ a následne Covid automat je rozvoz
na odevné výdajne realizovaný
postupne. V prvej etape realizovanej
dňa
09.02.2021
a

V dňoch 01.02. a 15.02.2021 boli na útvaroch v podriadenosti
viceprezidenta Policajného zboru do funkcie riaditeľ odboru,
riaditeľ úradu a zástupca veliteľa útvaru vymenovaní:
Riaditeľ odboru poriadkovej polície P PZ
– pplk. Mgr. Silvia Zíšková
Riaditeľ odboru dokladov a evidencií P PZ
– pplk. JUDr. Ján Muráň
Riaditeľ odboru kynológie a hipológie P PZ
– plk. Ing. Marian Charvát
Riaditeľ odboru ochrany objektov P PZ
– pplk. Mgr. Marián Stanček
Riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície
P PZ
– plk. Mgr. Robert Gucký
Zástupca veliteľa útvaru osobitného určenia P PZ
– mjr. JUDr. Milan Veselka
Riaditeľ úradu súkromných bezpečnostných služieb P PZ
– pplk. Mgr. Róbert Neubauer
Odborový zväz polície v Slovenskej republike praje novým riadiacim funkcionárom veľa pracovných úspechov, správnych
manažérskych a profesionálnych rozhodnutí v prospech vytvárania pozitívneho pracovného prostredia pre všetkých policajtov.

FEBRUÁR I 2021

POLICAJNÉ AKTUALITY

Nová obuv sa začala rozvážať pre policajtov
po celom Slovensku
(pokračovanie zo 6. strany)
typ, ide o obuv vyrobenú zo sto
percentnej kože. Dva typy
obuvi, poltopánky a topánky
zimné čierne, sú určené na reprezentatívne účely, porady a
spoločenské akcie. Tri typy
obuvi, nízke, polovysoké a vysoké, sú taktiež z kože, ľahšej na
údržbu než bol semišový materiál v minulosti. Už z jej názvu
vyplýva, že bude k dispozícii zásahovým jednotkám a príslušníkom v priamom výkone
služby v súlade s dodržaním limitov. Dva druhy trekovej
obuvi budú vhodné do štandardného výkonu služby celoročne, pričom jeden z modelov
je v dolnej časti zdvojený na
ochranu dolnej končatiny policajtov. Posledným typom obuvi
je športová, určená do výcviku
na športovú činnosť.
„Za hlavnú výhodu podpisu
novej rámcovej dohody z eko-

nomického a materiálno-technického zabezpečenia považujem
spektrum
rámcovej

kovej, pracovnej obuvi, cez zásahovú až po športovú obuv. Víťazného
dodávateľa
sme

Zdroj OZP v SR

dohody, ktorá zabezpečuje
kompletnú ponuku obuvi pre
príslušníkov PZ a HaZZ od tre-

konzultovali aj s Odborovým
zväzom polície, ten nám komunikoval, že v minulosti tento

dodávateľ dodával obuv pre MV
SR a s jeho výrobkami bola spokojnosť. Aktuálne výrobca
podľa našich zistení prichádza
na trh s novými a vylepšenými
modelmi, pevne veríme, že spokojnosť bude ešte vyššia ako v
minulosti. Z makroekonomického hľadiska ma teší, že vyhrala
slovenská
firma,
slovenský výrobca,“ uzavrel generálny riaditeľ Oparty.
V najbližšom období bude do
odevných výdajní distribuovaných 4 000 zelených polokošieľ
s krátkym rukávom, zakúpených v rámci zmluvy za 108
300 eur. V súčasnosti sú v procese
schvaľovania
kúpne
zmluvy na dodanie 16 000 čiernych tričiek s dlhým rukávom,
16 000 čiernych tričiek s krátkym rukávom, 31 500 zelených
polokošieľ s krátkym rukávom,
7 400 bielych polokošieľ s krátkym rukávom, 3 500 čiernych

polokošieľ s krátkym rukávom,
46 000 zelených polokošiel s
dlhým rukávom, 9 000 bielych
polokošieľ s dlhým rukávom a
4 900 čiernych polokošiel s
dlhým rukávom.
V roku 2021 rezort pripravuje
nákupy, resp. verejné obstarávania reprezentačných rovnošiat, viac ako 20 000 kusov
vrchných odevov a ďalších výstrojných súčastí (napr. ponožky,
košele,
pracovná
rovnošata, opasky, rukavice).
Odborový zväz polície v Slovenskej republike sa dlhodobo zaoberá
témou
výstroja
príslušníkov PZ, v čom bude
pokračovať aj naďalej, vrátane
dohľadu nad včasnou distribúciou a dostupnosťou nových
položiek do výdajní. O progrese
vás budeme informovať na
stránkach POLÍCIE a www.facebook.com/ozpvsr.

Ozvite sa redakcii POLÍCIE na nový e-mail
novinypolicia@gmail.com
Januárové číslo POLÍCIE vyšlo
po d lhých 30 rokoch v novom
šate. Ďakujeme za vašu spätnú
väzbu. Radi by sme zostali s
vami v pravidelnom kontakte.
Na redakciu POLÍCIE sa môžete obrátiť kedykoľvek s návrhmi, námetmi a tipmi na
reportáže.
Máte za sebou životné jubileum, pracovný úspech alebo sa
v súkromí venujete zaujímavému koníčku? Podeľte sa s

nami a viac ako 10 000 čitateľmi POLÍCIE. Využite novú emailovú adresu, na ktorú
môžete posielať aj väčšie prílohy, fotografie či videá, píšte
nám
na
novinypolicia@
gmail.com. Odbory budú stáť
vždy na vašej strane.
P.S. V dnešnej náročnej dobe
budeme radi za každý pozitívne
ladený námet. Všetci potrebujeme čerpať pozitívnu energiu.

Predstavujeme projekt Poradca policajta
Projekt Poradca policajta nie je
žiadnou novinkou. Na stránkach POLÍCIE ste sa s témami,
ktorými sa jeho autori venujú,
už mohli viackrát stretnúť. Redakcia sa pozhovárala s kpt.
JUDr. Michalom Šándorom,
spoluautorom myšlienky odborne, zrozumiteľne a verejne
komunikovať citlivé témy, ktoré
bývajú v mnohých prípadoch
skreslované absenciou vedomostí či skúseností s pôsobením
v Policajnom zbore.
Ako vzniklo rozhodnutie založiť
takýto projekt?
Skupinu Poradca Policajta na
Facebooku a súvisiacu webovú
stránku s rovnakým názvom,
sme spolu s kolegom kpt. JUDr.
Adamom Samuelom založili po
pomerne dlhých prípravách v
auguste 2018. Mojou prvotnou
myšlienkou bolo nájsť spôsob,
ako reagovať na rôzne udalosti
týkajúce sa Policajného zboru a
policajtov s jasným cieľom – po-

núknuť alternatívny a odborný
pohľad na často mediálne nepresné informácie. Zároveň ma
hnala dopredu snaha vrátiť
zboru to, čo mi dal. Preto som sa
rozhodol, že svojou troškou prispejem k tomu, aby sa policajti
mali lepšie. Za tým účelom sme
publikovali články o rôznych
problematických
aspektoch
služby policajtov nie za účelom
neadresnej kritiky, ale hlavne za
účelom ponúkania vlastných
riešení.
Akým témam sa venujete?
Reagujeme na medializované
kauzy, popritom spracovávame
vlastné témy, rozdelené predovšetkým do okruhov poriadková, dopravná a kriminálna
polícia. Upozorňujeme policajtov
aj na novelizácie zákonov a zaujímavé súdne rozhodnutia. A ako
som už naznačil, snažíme sa poukazovať na možnosti zlepšenia,
dhodobo píšeme o nezmyselnosti menoviek na uniformách,

podávali sme bývalej ministerke
vnútra aj súčasnému ministrovi
Romanovi Mikulcovi podnet na
novelizáciu Zákona o priestupkoch – aby konečne bolo postihované
slovné
urážanie
policajtov, navrhovali sme
zavedenie advokáta policajtov a
podobne. Na stránke nájdete
toho viac.
Kto sa stará o obsah?
Články píšeme s kolegom Samuelom, tiež spravujeme facebookovú skupinu. Z času na čas
sa k nám pridajú aj kolegovia,
ktorí ponúknu vlastné články –
a my ich radi zverejníme. Aj
touto cestou by som chcel povzbudiť kolegov, aby si vlastné
odborné myšlienky, názory, postrehy, či návody pre ostatných,
ako riešiť rôzne situácie, ktoré
prináša služba policajta, nenechali pre seba, ale ozvali sa nám.
Čakal si takýto úspech? Už máte
cez 15000 členov, čo je naozaj
dosť…

Naozaj nie, nerobili sme si
žiadnu reklamu, všetko robíme
na vlastné náklady, vo voľnom
čase a tak počet členov považujem za vizitku kvality. Verím, že
dobré sa chváli samo (úsmev).
Aké reakcie na skupinu si zachytil od kolegov a širokej verejnosti?
Reakcie sú skutočne v drvivej
väčšine maximálne pozitívne a
podporné, či od kolegov alebo od
občanov. Dôkazom toho, že
množstvo ľudí sa stotožňuje s
našimi názormi a pohľadmi na
vec je aj to, že naše články a statusy zdieľala aj oficiálna facebooková skupina Policajného zboru,
aj viaceré známe médiá.
Ktorá doposiaľ zverejnená téma
priniesla najväčšiu diskusiu?
Medzi policajtmi veľmi rezonujú
stále témy menoviek, beztrestnosti ich urážok a články, pri
ktorých sa ich zastávame. Medzi
najčítanejšie patrili články o
streľbe v Bratislave na Obchod-

nej ulici, kde sme policajtom ďakovali, rovnako ako náš pohľad
na zákrok bratislavského PPÚ z
júla minulého roku pred španielskou ambasádou. Na Facebooku mal najväčší dosah
príspevok o prosbe policajtov v
súvislosti s prvým kolom celoplošného testovania na covid –
išlo o približne 500 000 užívateľov, čo je na naše pomery neuveriteľné číslo.
Máte konkrétne plány na rok
2021?
Založili sme občianske združenie
Poradca Policajta, a radi by sme
vďaka tomu získali ďalšiu formu
podpory od verejnosti. Od nej
bude závisieť ďalší možný rozvoj,
ako napríklad skvalitnenie webovej stránky a celkovej našej
činnosti.
Ďakujeme za rozhovor. Projekt
Poradca policajta nájdete pod
rovnomenným názvom ako
skupinu na Facebooku a na
www.poradcapolicajta.sk.
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Odborársky Facebook s už viac ako 1 000 sledovateľmi
Začiatkom februára 2021 vstúpil Odborový zväz polície v Slovenskej republike na najväčšiu
sociálnu sieť na svete. Pod rovnomenným názvom nájdete
odbory na Facebooku, prípadne
klikajte na www.facebook.
com/ozpvsr. K obsahu stránky
sa dostanete aj bez nutnosti
vlastníctva svojho konta.
Počas prvých dní od spustenia
stránky sa nám podarilo preko-

nať hranicu 1 000 sledovateľov,
za čo sme vám veľmi vďační.
Podporu nám vyjadril partnerský Nezávislý odborový svaz Policie ČR, ktorý na sociálnych
sieťach funguje dlhší čas.
Samotná stránka je určená aj
pre širokú verejnosť, ktorá
môže prostredníctvom statusov sledovať dianie okolo odborov, vrátane našich stanovísk a
názorov hájacich záujmy svojich členov z radov policajtov,

štátnych zamestnancov, zamestnancov vo verejnom záujme či príslušníkov Horskej
záchrannej služby.
Obsah stránky budeme aktualizovať na pravidelnej báze o
rad zaujímavých príspevkov.
Na ich tvorbe sa môžete podieľať aj vy. Či sa nám ozvete
formou súkromnej správy
alebo mailom, radi si vypočujeme vašu spätnú väzbu a návrhy na statusy, ktoré by na

našom Facebooku nemali chýbať.
Samozrejme, že nie všetko patrí
pred širokú verejnosť. Kuchyňa
by mala ostať iba pre domácich.
Preto priamo na stránke nájdete odkaz do súkromnej skupiny, uzavretej pre verejnosť. O
členstvo v skupine môžete požiadať zopár klikmi na stránke,
pričom členstvo bude schválené iba tým žiadateľom, ktorí
uvedú svoje meno, priezvisko a

číslo preukazu člena OZP v SR.
A tí, čo sa na Facebook nepozrú
ani s pomocou anonymného
konta, sa dostanú k informáciám vďaka novinám POLÍCIA
a od krajských predsedov.
Ešte raz – ďakujeme za každý
lajk, nového fanúšika, spätnú
väzbu a to, že dávate šancu niečomu novému, čo už v zahraničí funguje. Len spoločne sme
silní.

Mimoriadne kontroly pokračujú

Policajtky na odbernom mieste. Zdroj PZ

Kontrola certifikátov je vykonávaná dennodenne. Zdroj PZ

Kontroly sa týkajú aj desiatok tisíc prevádzok rôzneho druhu. Zdroj PZ

Vo februári bola zvýšená služba na hraničných priechodoch. Zdroj PZ

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
Čiastka 1
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o
policajnej akcii „Beta – cestná preprava“

Čiastka 2
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o
komisii na vykonanie opravnej skúšky

1 I 2021

odbornej spôsobilosti príslušníkov
obecnej polície v Bratislave

Polícia Slovenskej republiky 422 272 I Polícia SR – Bratislavský kraj 62 043 I Polícia SR – Trnavský kraj 23 421 I Polícia SR Nitriansky kraj
31 671 I Polícia SR – Trenčiansky kraj 17 935 I Polícia SR – Žilinský kraj 24 649 I Polícia SR – Banskobystrický kraj 29 475 I Polícia SR –
Prešovský kraj 23 780 I Polícia SR – Košický kraj 39 049 I Hoaxy a podvody – Polícia SR 103 333
policiaslovakia 222 689

NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR
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