
Nakrúcanie policajtov v pria-
mom výkone a v prvej línii sa 
v poslednom období stalo slo-
venským národným športom. 
Na sociálnych sieťach sme za-
znamenali viacero videí, ktoré 
majú spoločný cieľ – dehones-
tovať príslušníkov Policaj-
ného zboru. K pokračujúcej ši-
kane zo strany niektorých 
občanov výrazným spôsobom 
napomáhajú menovky na 
uniformách. 
Zdá sa, že téma menoviek 
nemá konca. „Nosiť, či neno-
siť?,“ by mohla znieť upravená 
replika z Hamleta. Udalosti z 
posledného obdobia napove-
dajú, že menovky sa stávajú 
užitočným nástrojom na kon-
tinuálnu agresiu voči policaj-
tom i policajtkám. Nikdy nebol 
vhodnejší čas na zakročenie 
než teraz. 
 
Napätá atmosféra 
Ani rok po prvom potvrdenom 
prípade infikovania koronaví-
rusom sa mimoriadne opatre-
nia neuvoľnili, ba dokonca do-
chádza k ich sprísňovaniu. 
Krachujúce podniky, živnost-
níci na hranici biedy, ľudia bo-
jujúci o prežitie… Toto všetko 
je výsledkom najnáročnejšej 
doby od druhej svetovej vojny, 

ktorú zažívame na vlastnej 
koži. Keď je ľud nervózny a zú-
falý, napätie si musí ventilovať. 
Veľká časť to robí na sociál-
nych sieťach v prítmí interne-
tovej anonymity, keď za kláves-
nicami dokáže robiť ramená 
ktokoľvek. Nájdu sa aj takí, 
ktorí útočia na prvých štát-
nych zamestnancov, na kto-
rých narazia. Z charakteru 
práce sú to logicky a hlavne 
príslušníci Policajného zboru 
v uliciach. 
 
Nenávistné statusy 
V prvom prípade na východ-
nom Slovensku privolala pre-
davačka z potravín policajnú 
hliadku. Zákazníčka nemala 
respirátor, ktorý bol v tom čase 
už pre návštevu tohto druhu 
predajne povinný. Žena si po-
licajta a policajtku odfotila, s 
dôrazom na ich menovky. Na-
priek výsostnému upozorne-
niu, že nesúhlasia so zverejne-
ním svojich súkromných 
údajov (a s vysvetlením, kde sa 
môže sťažovať na ich postup) 
pani ich fotografie zverejnila 
na sociálnej sieti. V priebehu 
pár minút si dvojica kolegov 
mohla o sebe prečítať vulga-
rizmy najtvrdšieho zrna. „Úbo-
žiaci, skapte!,“ bolo len slabým 

odvarom toho, akú diskusiu 
príspevok vyvolal. 
V druhom prípade si obyvateľ 
Žilinského kraja odmietol na-
sadiť respirátor pri návšteve 
potravín. Predavačky opäť pri-

volali hliadku. Občan si kona-
nie príslušníkov nakrúcal a 
neustále opakoval o neplat-
nosti mimoriadnych naria-
dení. Aj keď sa svoje konanie 
snažil v statuse na sociálnej 
sieti opísať inteligentne, roz-
pútal tým u verejnosti ďalšiu 
ostrú reakciu. Miestami sme 

mohli naraziť na otvorené vý-
zvy typu: „Ľudia, ak vás budú 
riešiť policajti, odfoťte si ich 
menovky a hneď dajte na Fa-
cebook“. Policajtom z pred-
metného videa od osobného 

lynču pomohol azda iba fakt, 
že si proti predpisom dali svoje 
menovky dole. 
V treťom prípade sa občan od-
mietol legitimovať občian-
skym preukazom. Svoj „odpor“ 
a následné zadržanie prísluš-
níkmi si stihol nahrať na mo-
bilný telefón a neskôr zverejniť 

na internet. Opäť sme si mohli 
prečítať pár štipľavých komen-
tárov. 
V štvrtom prípade si iný občan 
z bezpečnej vzdialenosti na-
krúcal zákrok bratislavských 
policajtov voči vodičovi MHD. 
Vraj išlo o zákrok proti člo-
veku, ktorý si dovolil zapáliť ci-
garetu počas zaslúženej pre-
stávky. Video zo zásahu si 
získalo v priebehu pár minút 
(!) viac ako 30 000 zdieľaní, 
čím sa reálne dostalo k niekoľ-
kým miliónom (!!!) užívateľov 
Facebooku na Slovensku a v 
Čes kej republike. Stanovisko 
krajskej polície o arogantnom 
chovaní vodiča a odmietaní 
spolupráce s policajtmi bolo už 
bezpredmetné. Škoda bola na-
páchaná. Aj v tomto prípade 
mali zasahujúci policajti šťas-
tie, že „kameraman“ bol od 
nich ďalej, t.j. nemohol zazna-
menať ich menovky.  
V piatom prípade došlo k zve-
rejneniu menovky policajtky 
vykonávajúcej kontrolu mi-
moriadnych opatrení. Fotky 
boli následne zverejnené na 
internete, pričom k nim ne-
známy autor pridal fotky poli-
cajtky a jej rodiny, ktoré našiel 
pravdepodobne na jej súkro -

Tesne pred uzávierkou minu-
lého čísla POLÍCIE bola verej-
nosť oboznámená o prvom 
stretnutí tripartity s minis-
trom práce, sociálnych vecí a 
rodiny po niekoľkých mesia-
coch. Účastníci oznámili do-
hodu na tzv. kurzarbeite. Po-
pritom adresovali otvorený 
list prezidentke SR Zuzane Ča-
putovej ohľadom novely zá-
konníka práce. Zisťovali sme, 
aké nálady medzi odborármi 
panujú a čo od nich môžeme 
očakávať do budúcna. 
Aby neočakávaných zmien v 
neistom období zaplavenom 
pandémiou nebolo málo, 
krátko pred uzávierkou aktu-
álneho čísla POLÍCIE sa svojej 
ministerskej funkcie vzdal Mi-
lan Krajniak. To, či jeho ná-
stupca bude z rovnakej politic-
kej strany, prípadne s akou a 
či vôbec novou vyjednávacou 

stratégiou v súvislosti so zá-
stupcami zamestnávateľov a 
zamestnancov príde, ukážu až 
ďalšie dni. V čase písania tých -
to riadkov nebolo jasné, čo sa 
stane na najvyšších poscho-
diach slovenskej politiky… Po-
kiaľ nebudeme poznať odpo-
vede na položené otázky, 
postoj Konfederácie odboro-
vých zväzov Slovenskej repub-
liky (KOZ SR) sa pravdepo-
dobne nezmení. 
 
Dôvod na optimizmus? 
Konečne funkčné stretnutie 
tripartity v rámci Hospodár-
skej a sociálnej rady SR a ná-
sledná dohoda na krátení 
miezd, teda kurzarbeit, pri-
niesli nádej v pokračujúcom 
dialógu. Podľa prezidenta KOZ 
SR Mariána Magdoška budú 
odborári na pozore. Jeden vy-
riešený problém nemôže zatie-

niť rad ďalších.  
„To, že sme sa rozhodli zúčast-
ňovať sa rokovaní tripartity, 
neznamená, že sme spokojní s 
aktuálnym stavom, chceme 
však veriť a dávame šancu tým 
vyjadreniam ministra práce, že 
sociálny dialóg začne prebie-
hať tak, ako to určuje zákon,“ 
povedal Magdoško pre POLÍ-
CIU.  
K jednému z dlhodobo kritizo-
vaných bodov patrí snaha o 
zmenu zloženia vyjednávácích 

strán, medzi ktoré by sa mohli 
dostať aj tie odborárske orga-
nizácie, ktoré nespĺňajú limit 
100 000 reprezentovaných za-
mestnancov. Z ďalších tém 
môžeme vybrať odlišné názory 
na možnosť výberu medzi gas-
trolístkom a finančným prí-
spevkom, prípadne celkové pô-
sobenie odborovej organizácie 
u zamestnávateľa (vznik odbo-
rov na pracovisku a ich ohro-
zenie zo strany zamestnáva-
teľa, postavenie rozhodcu – 

vrátane jeho mzdy, právomocí 
a práva k citlivým údajom 
atď.).  
Zdá sa, že na úspešný reštart 
spolupráce je ešte ďaleko. „Ak-
tuálna pandemická situácia 
nemôže byť ospravedlnením 
a v žiadnom prípade nemôže 
byť ministrom práce zneuží-
vaná na nerešpektovanie a ne-
dodržiavanie pravidiel sociál-
neho dialógu zakotvených aj v 
medzinárodných dohodách, 

Šikana policajtov na sociálnych sieťach  
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NOVINY  ODBOROVÉHO  ZVÄZU POLÍCIE V SR

Takáto fotka koluje dodnes v neupravenej podobe na internete. 
 Zdroj facebook

» 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



Šikana policajtov na sociálnych sieťach  
pokračuje
mnom účte na Facebooku. Nie-
lenže nechýbal jej partner/ 
manžel, ale ani dieťa! Opäť, ko-
mentáre ukázali absolútne dno 
ľudskej duše a spĺňali všetky 
znaky verejného lynču a šikany. 
Toto bolo len pár príkladov z 
posledného obdobia. Nezachy-
tili sme všetky. Pri tempe, ktoré 
nastavili niektorí občania, sa 
môžeme len domnievať, aké 
ďalšie príspevky o policajtoch z 
prvej línie pripravujú práve v 
čase písania tohto článku. 
 
Riešenie je nevyhnutné 
Odborový zväz polície v Sloven-
skej republike rozumie potrebe 
jasnej identifikácie príslušníka 
Policajného zboru, napríklad vo 
vzťahu ku korupčnému kona-
niu. Rovnako citlivo vníma ar-

gumenty policajtov vo vzťahu 
k podpore zmien dotknutých 
ustanovení podľa §13 a §14 zá-
kona č. 171/93 o  Policajnom 
zbore týkajúcich sa preukazo-
vania príslušnosti k  Policaj-
nému zboru. OZP v SR sa touto 
problematikou aj prostredníct -
vo členskej základne dlhodobo 
zaoberá. Policajné odbory svo-
jich členov priebežne infor-
mujú o konkrétnych krokoch 
prostredníctvom Rady pred-
sedov, ako aj novín POLÍCIA. 
Problematiku menoviek vede-
nie OZP v SR rieši a preroko-
váva na osobných stretnutiach 
s kompetentnými zástupcami 
ministerstva vnútra. 
OZP v SR je presvedčený, že exi-
stuje rad alternatív, ktoré môžu 
nahradiť v súčasnosti zákonom 
ustanovené a platné identifi-

kačné znaky – meno a prie-
zvisko policajta. Či už to bude 
osobné číslo po vzore mnohých 
iných polícií zo zahraničia, je 
predmetom diskusie.  
Používanie preukazovania prí-
slušnosti k Policajnému zboru 
prostredníctvom spomenutých 
ustanovení zákona bude určite 
obsahom návrhov pri novelizá-
cii zákona, ku ktorej by podľa le-
gislatívneho plánu malo dôjsť v 
priebehu roka 2021. Aj udalosti 
z napätej doby, ktorú žijeme, by 
proces v hľadaní rie šenia mali 
všetkých kom pe tent ných po-
pohnať vpred. V opačnom prí-
pade sa môže stať, že v uliciach 
nebude mať kto slúžiť. 
 
Konajme už dnes 
Kto by išiel dobrovoľne do za-
mestnania, od ktorého vie, že 

môže očakávať verejné pranie-
rovanie? Osobné útoky? Útoky 
voči vlastnej rodine? Šírenie vy-
myslených lží? Spomeňme si, že 
je len tomu pár mesiacov, keď 
jednému z našich kolegov mu-
sela byť poskytnutá ochrana 
pre nenávistné statusy. 
Isteže, služba v polícii so sebou 
prináša nutnosť obrnenia sa 
voči kritickým hlasom, ktoré 
môžu byť niekedy prehnané. 
Polícia je represívna zložka, 
ktorú nikdy nebude mať rád 
každý. Lenže to, čím si policajti 
prechádzajú v súčasnosti, má 
od racionálnej a vecnej kritiky, 
či od spôsobu formy verejnej 
kontroly, na kilometre ďaleko. 
Bohužiaľ, menovky sa stali ná-
strojom niektorých občanov na 
pomstu voči všetkému, s čím v 
tomto štáte nesúhlasia. Je na 

čase začať chrániť tých, ktorí si 
to najviac zaslúžia – policajtov 
v prvej línii. Ak túto tému bu-
deme naďalej ignorovať, mô-
žeme začať odpočítavať do pr-
vého „prúseru“, ktorý bude mať 
osobný dopad na jedného z nás. 
Veď aj v ďalekej a demokratickej 
Amerike (USA) si nikto nevedel 
predstaviť, že pár falošných in-
formácií sfanatizuje dav na-
toľko, že sa dostane do vnútra 
budovy, obdoby našej národnej 
rady, a zanechá za sebou nie-
koľko mŕtvych.  
Možno by bolo vhodné sa za-
myslieť nad schopnosťou konať 
ihneď a ešte dnes. Ustanovenie 
podľa §14 zákona č. 171/93 po-
skytuje priestor na okamžitý 
zásah. Konkrétne odsek 4. 
Alebo chceme čakať na po-
dobné nešťastie?

Poďakovanie pre policajtov od Odborového 
zväzu polície v Slovenskej republike
„Na niektorých miestach aktu-
álneho vydania POLÍCIE sa ve-
nujeme téme nenávisti voči prí-
slušníkom Policajného zboru. 
Policajtky a policajti v prvej lí-
nii sa čoraz častejšie stávajú ter-
čom osobných útokov zo strany 
verejnosti. Či už ide o osobnú 
agresiu na mieste zákroku 
alebo o ich nakrúcanie a zverej-
nenie na internete s cieľom vy-
volania vulgárnych reakcií, ide 
o momenty, ktoré výrazne za-
sahujú do ich činnosti a pôso-
benia.  
Práca v Policajnom zbore nie je 
pre každého. Preto je na jej po-
čiatku povinné a úspešné ab-
solvovanie psychologického 

testu. Aj keď sa potom do ulíc 
dostávajú psychicky odolnejší 

jedinci, aktuálna doba a s ňou 
vyvíjané útoky a tlaky na ich 
adresu otvára ďalšiu temnú 
komnatu. Psychohygienu. Sta-
rostlivosť o vlastné psychické 
zdravie, ktorému dá zabrať, keď 
si príslušník sám o sebe prečíta 
tie najtvrdšie vulgarizmy a fa-
lošné obvinenia. Práve z tohto 
dôvodu sme poskytli priestor 
Centru vzdelávania a psycholó-
gie Ministerstva vnútra Sloven-
skej republiky v tomto čísle PO-
LÍCIE. Pamätajte si, nikdy sa 
nehanbite obrátiť na odborní-
kov. Možno si neviete predsta-
viť, ako vám môžu v ťažkých 
chvíľach pomôcť. To, že takúto 
službu poskytuje samotný za-

mestnávateľ, je veľkým príno-
som. 
Celý svet žije v ťažkej dobe. 
Denne zomierajú stovky našich 
spoluobčanov. Dodržiavanie 
tých najzákladnejších opatrení 
je to najmenšie, čo môžeme pre 
našu bezpečnosť a bezpečnosť 
našich blízkych urobiť. Ak k vy-
hroteným náladám prispieva 
akýkoľvek nesúhlas, vždy sa dá 
vyjadriť slušným a inteligent-
ným spôsobom. Útoky na poli-
cajtov v uliciach sú absolútne 
za čiarou. 
Dovoľte, aby som sa osobitne 
poďakoval našim kolegyniam a 
kolegom z prvej línie, z ktorých 
mnohí nikdy nezažili tak ná-

ročnú službu, ako je tomu po-
sledné mesiace. Aj keď si časť 
verejnosti vašu prácu neváži, či 
vás dokonca za ňu napáda, 
verte, že svojou činnosťou pri-
spievate k záchrane ľudských 
životov. A to je to najcennejšie. 
Odborový zväz polície v Sloven-
skej republike bude pokračovať 
v hájení vašich záujmov, bez-
pečného výkonu práce a 
ochrane pred útokmi na inter-
nete.“ 
 
pplk. Mgr. Pavol Paračka,  
predseda OZP v SR

Komentár: Keď niekto prirovnáva  
Policajný zbor ku gestapu…
Titulok tohto článku nie je po-
kus o vtip. Ide o prirovnanie, 
ktoré sa na internete šíri rý-
chlosťou blesku. Nikdy predtým 
polícia nečelila toľkej nenávisti 
ako je tomu dnes. Môže za to 
hneď niekoľko faktorov: inter-
netové pripojenie má viac ľudí 
ako v minulosti, sociálne siete 
na čele s Facebookom nerobia 
absolútne nič s nenávistnými 
prejavmi, celý svet funguje v 
mimoriadnom režime už rok a 
sú to len a len policajti, ktorí sú 
nárazníkom v uliciach, keď z ti-
tulu svojej činnosti riešia aj 
ukladanie sankcií (odstupova-
nie priestupkov) za porušova-
nie mimoriadnych opatrení. 
Toto všetko je kombináciou, na 

ktorej konci sú denne produko-
vané tisíce negatívnych prí-
spevkov na adresu Policajného 
zboru. 
Nespokojných občanov by sme 
mohli rozdeliť do dvoch kate-
górií. Prvá – občania regulérne 
zasiahnutí korona-krízou s 
tvrdým dopadom na svoje pod-
nikanie. Druhá – chronickí sťa-
žovatelia, ktorí sa vzpierajú aké-
mukoľvek pravidlu vždy, keď im 
to vyhovuje.  
Zatiaľ čo nespokojnosť a hnev 
prvej skupiny je pochopiteľný, 
v prípade druhej skupiny mô-
žeme miestami hovoriť až o 
psychopatii. Anarchia vládnuca 
na internete zabezpečuje ich 
myšlienkam nerušené prostre-

die. Na jednom mieste sa tak 
zgrupujú rovnako zmýšľajúci, či 
skôr nezmýšľajúci ľudia s hlav-
ným cieľom vyvolávania nená-
visti a chaosu v spoločnosti. 
Medzi ich pracovné nástroje 
patrí šírenie nepravdivých in-
formácií v takej miere, že Hans 
Christian Andersen by im ich 
fantáziu závidel o sto šesť. Do 
výbavy tejto skupiny diskutérov 
patrí okrem iného aj tvrdenie 
„Policajný zbor je gestapo“. Vraj 
to má byť trest za to, ako sa po-
licajti chovajú, keď od občanov 
vyžadujú dodržiavanie mimo-
riadnych pravidiel. 
Iné hlasy sa snažia nachádzať 
tak nezmyselné paralely medzi 
dianím v súčasnosti s udalos-

ťami z čias druhej svetovej 
vojny, že na týchto stránkach 
sú nepublikovateľné. 
Aj takéto vedľajšie účinky pri-
náša doba covidová. Vakcíny 
proti vírusu už existujú, teraz 

už len počkať na liek proti ľud-
skej hlúposti. 
Keď niekto prirovnáva Poli-
cajný zbor ku gestapu, tak to 
musí mať poriadne pomýlené…

(pokračovanie z 1. strany)
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k dodržiavaniu ktorých sa Slo-
venská republika zaviazala. Je 
potrebné zdôrazniť, že rokova-
nie so zamestnávateľmi ne-
môže nahradiť štandardný le-
gislatívny proces,“ uviedol 
prezident KOZ SR. 
 
Kurzarbeit 
Schválené znenie kurzarbeitu 
sa zaväzuje zamestnancom za-
bezpečiť náhradu mzdy vo výš -
ke 80% priemerného hodino-
vého zárobku. Napríklad, 
za mestnanec zarábajúci 1000 
eur, dostane na svoj účet po 
zdanení a odvedení odvodov 
sumu vo výške 631,06 eur, čo je 
o 14 eur viac ako bolo predo-
strené v pôvodnej verzii ná-
vrhu. Tá sa mimochodom podľa 
našich informácií viackrát zme-
nila. K zmene malo dôjsť do-
konca tesne pred začiatkom ro-

kovania tripartity, ktorá mala 
k návrhu zákona viacero pripo-
mienok. Týkali sa napríklad vy-
padnutia podpory samostatne 
zárobkovo činných osôb.  
KOZ SR sa negatívne pozerá tiež 
na neschopnosť nového sys-
tému v oblasti tvorenia rezerv 

zamestnancov do budúcna. 
„Nenaplní tak svoj pôvodný 
účel dynamicky poskytnúť po-
moc v  čase krízy na okamžité 
financovanie bez potreby pobe-
rania úverov a pomoci z európ-
skych fondov, ktoré nemusia 
byť vždy k dispozícii. Najnovší 
návrh totiž nepočíta s vytvore-
ním nového fondu zamestna-
nosti, do ktorého mali firmy 

prispievať priebežne,“ vysvetlil 
Magdoško. 
 
Zákonník práce 
Samostatnou kapitolou zostáva 
novela Zákonníka práce, ktorú 
odborári označili za „snahu o 
zničenie zamestnaneckého 
prostredia a oslabenie odbo-
rov“. Ostrý, otvorený list sme 
zverejnili aj v našom minulom 
čísle. Na sklamanie odborárov 
nedošlo k žiadnemu pozitív-
nemu posunu. Novelu pod-
písala prezidentka SR. Pre od-
bory tak existuje jediná 
možnosť.  
„KOZ SR bude iniciovať pro-
stredníctvom poslancov NR SR 
podanie na Ústavný súd SR, 
pretože sme presvedčení, že via-
ceré ustanovenia uvedenej le-
gislatívnej zmeny sú v rozpore 
s Ústavou Slovenskej republiky 
a základnými zásadami práv-

neho štátu,“ povedal Mag-
doško. 
Na krátke pripomenutie, odbo-
rári si „na paškál“ vzali také 
témy ako rušenie reprezenta-
tívnych kolektívnych zmlúv 
vyššieho stupňa, umožnenie fy-
zickej práce mladistvým už od 
15 rokov a dovŕšenie veku 65 ro-
kov ako legitímny dôvod na 
prepustenie zo zamestnania.  
 
Politizácia odborov? 
Rôzne politické zoskupenia či 
komentátori konflikt tripartity 
a ministerstva posunuli na 
úrovneň politizácie. Tŕňom v 
oku sa aj pre časť podporova-
teľov koalície stala podpora 
KOZ SR vo vzťahu k referendu 
o predčasných voľbách, ku kto-
rému sa hlásia opozičné strany. 
Ako na možnú politizáciu od-
borov zareagoval Marián Mag-
doško?  

„Vzhľadom na vyhlásený nú-
dzový stav a  s  ním spojené 
opatrenia nie je možné využiť 
žiaden z nástrojov odborov, ako 
sú napr. verejné protestné zhro-
maždenia na námestiach, pro-
testné pochody, hodinové 
štrajky, či dokonca generálny 
štrajk. Preto členovia Snemu 
KOZ SR videli jedinú možnosť, 
ako vyjadriť svoj nesúhlas s lik-
vidáciou odborov a sociálneho 
dialógu na Slovensku zo strany 
vlády a parlamentu v podpore 
už ohlásenej občianskej petície 
za skrátenie volebného obdobia 
a  následne v možnosti slo-
bodne sa vyjadriť aj v požado-
vanom referende. Podpora pe-
tície a  vyjadrenie názoru 
v referende je jedným z občian-
skych práv a občania by mali 
toto svoje právo využiť,“ uza-
vrel.

OZP v SR: Na právnu ochranu našich  
členov sme dali už 132 398 eur
Právna ochrana je silným od-
borárskym nástrojom. Odbo-
rový zväz polície v Slovenskej 
republike nie je výnimkou. Po-
zreli sme sa na obdobie posled-
ných päť rokov a rozmenili na 
drobné dve slová, za ktorými 
sa skrýva kus práce, ľudské 
osudy a veľa cenných výhier – 
na právnu ochranu. 
Právna ochrana je odbormi po-
skytovaná pre všetkých svojich 
členov v súvislosti so zastupo-
vaním v sporoch týkajúcich sa 
výkonu povolania. Každý prí-
pad je špecifický a vyžaduje si 
inú právnu prípravu, taktiku a 
postupy. O to viac sú potešujúce 
úspechy. Aj keď za každým 

úspechom je nemalé množstvo 
investovaných finančných pro-
striedkov, boj za práva členskej 
základne sa nedá merať pro-
stredníctvom vynaložených fi-
nancií. Vedenie odborov garan-
tuje dostupnosť právnej 
ochrany pre všetkých svojich 
členov a je im pripravené zabez-
pečiť právne zastupovanie. Je-
diné, na čom záleží, je úspešné 
dotiahnutie do konca každého 
prípadu. 
Predsedníctvo OZP v SR na svo-
jich zasadnutiach v rokoch 
2015-2020 prerokovalo 168 žia-
dostí o  poskytnutie právnej 
ochrany, pričom k jej schvále-
niu došlo v 114 prípadoch. Pred-

sedníctvo ďalej schválilo 188 
žiadostí financovania právnych 
ochrán na základe predlože-

ných faktúr od advokátov v cel-
kovej výške 132 237,73 eur. To, že 

je počet faktúr vyšší než počet 
prípadov znamená, že niektoré 
prípady si vyžadovali viacero 
právnických úkonov. 
K tejto sume je nutné pripočí-
tať poplatky a dane za vedenie 
účtu, čím sa dostaneme k finál-
nej čiastke poskytnutej za pä-
ťročné obdobie – 132 398,82 eur. 
Tieto cifry reprezentujú vý-
davky, ktoré vedenie odborov 
poskytlo na obranu svojich čle-
nov. 
Nie každý prípad spozná svoj 
konečný osud až pred súdom. 
Ide o momenty, kedy silné po-
stavenie OZP v SR a kvalita po-
skytnutej právnej ochrany 
predídu súdnemu konaniu. Sú 

to veľké úspechy, ktoré sa ne-
dajú vyčísliť konkrétnou cifrou. 
Ide o výhry, na ktorých sa po-
dieľajú postavenie odborov a 
plnohodnotná náplň jednej z 
ich úloh – chrániť svojich čle-
nov. 
Viac informácií o právnej 
ochrane a kontaktné informá-
cie nájdete na oficiálne stránke 
OZP v SR na www.ozpsr.sk, kde 
sú dostupné jednotlivé výročné 
správy. Na webovom sídle aj 
Sharepointe sú postupne zve-
rejňované konkrétne prípady, 
ktoré budú publikované tiež na 
Facebooku odborov na www.fa-
cebook.com/ozpvsr.

Odborový zväz polície v Sloven-
skej republike sa pri každej svo-
jej činnosti riadi heslom „Len 
spoločne sme silní“. Tieto slová 
neplatia len pri spoločnom boji 
v hájení práv zamestnancov či 
za štandardné podmienky na 
pracovisku. Poslanie odborov je 
aj o niečom viac, o špeciálnom 
servise pre svojich členov. Uká-
zalo sa to aj pred pár dňami, 
keď sa do rúk odborárov do-
stalo 35 000 kusov respirátorov 
FFP2 Premium od firmy TEX 
TECH s.r.o. Respirátori boli di-
stribuované prostredníctvom 
krajských predsedov, odkiaľ pu-
tovali na základné organizácie 

pre jednotlivých členov. Oso-
bitné poďakovanie patrí pred-
sedovi ZO OZP v Ružomberku, 
Martinovi Medveckému, za 

sprostredkovanie nákupu tých -
to kvalitných respirátorov za 
výhodnú cenu. Zostaňte všetci 
zdraví!

Len spoločne sme silní: 35 000 respirátorov 
pre odborárov

(pokračovanie z 1. strany)
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OZP v SR zabezpečil respirátory. Zdroj archív

K členskej základni sa dostali tisíce kusov respirátorov. Zdroj archív



Vo svete internetu si za po-
sledný mesiac vyslúžili obrov-
ský počet zdieľaní dva statusy 
– každý z iného súdka. Zatiaľ 
čo jeden radil príslušníkom Po-
licajného zboru, ako by mali 
postupovať v osobnom styku s 
občanmi pri výkone dohľadu 
nad dodržiavaním mimoriad-
nych opatrení, druhý sa tváril 
revolučne, nabádal policajtov 
od upustenia kontrol a šíril 
jednu dezinformáciu za dru-
hou. 
Viac ako 600 zdieľaní a 1 400 
lajkov si na Facebooku vyslúžil 
nasledovný text pod titulkom 
„Rada pre policajtov“ (doslovný 
prepis): 
„Vraj sa ľudia bez rúšok policaj-
tov pýtajú, že na základe akého 
paragrafu majú povinnosť no-
siť rúško a policajti im neodpo-
vedajú alebo len veľmi všeo-
becne a tých ľudí to potom 
utvrdzuje v názore, ktorý 
mnohí túto po internetoch ší-
ria, že žiadna taká povinnosť 
neexistuje a všetko je to NU-
LITNÉ. 
Takže to prebieha asi takto. 
Policajt: Dobrý deň, pane! Viete 
o tom, že máte povinnosť nosiť 
rúško? Lebo Vy ho nemáte a za 
to Vám hrozí pokuta. 
Pán bez rúška: A na základe 
akého paragrafu mám takúto 
povinnosť? 
Policajt: Na základe vyhlášky 
Úradu verejného zdravotníctva. 
Pán bez rúška: No ale povedzte 
mi konkrétny paragraf. A vy-
hláška nestačí. To musí byť v zá-
kone, inak je to protiústavné. 
Takže žiadnu povinnosť ne-
mám, je to nulitné. 
Policajt: Ale platí. Je to vaša po-
vinnosť. 
Pán bez rúška: Ale na základe 
akého paragrafu?  
Atď., atď., atď., až to zneisteného 
policajta prestane baviť a buď 

odíde, alebo dá napomenutie 
alebo sa pokúsi dať blokovú po-
kutu a pán bez rúška odmietne 
zaplatiť a kým to rozhodne súd, 
bude po internetoch tvrdiť, že 
policajti konajú nezákonne a 
podávať na nich trestné ozná-
menia za zneužitie právomoci 
verejného činiteľa a vypisovať 
JUDr. Nulitnej, ako mala vo 
všetkom pravdu a huckať 
iných, aby dali dole náhubky a 
plniť nemocnice ešte svižnejšie 
než sa tak už deje.  
Tak poradím, lebo to zas nie je 
také komplikované. 
Mohlo by to vyzerať napríklad 
takto.  
Policajt: Dobrý deň, pane! Viete 
o tom, že máte povinnosť nosiť 
rúško? Lebo Vy ho nemáte a za 
to Vám hrozí pokuta. 
Pán bez rúška: A na základe 
akého paragrafu mám takúto 
povinnosť? 
Policajt: Povinnosť riadneho 
prekrytia horných dýchacích 
ciest (nos, ústa) vyplýva z § 1 vy-
hlášky Úradu verejného zdra-
votníctva uverejnenej vo Vest-
níku vlády čiastka 11/2020 
účinnej od 30.10.2020. Táto vy-
hláška bola vydaná na základe 
zákonného zmocnenia Úradu 
verejného zdravotníctva na vy-
dávanie vyhlášok na nariade-
nie opatrení podľa § 12 a § 48 
ods. 4, ktoré je obsiahnuté v § 
59b  v spojení s § 5 ods. 4 písm. 
k) zákona č. 355/2007 Z. z., o 
ochrane, podpore a rozvoji ve-
rejného zdravia. Konkrétne išlo 
o opatrenie podľa § 48 ods. 4 
písm. r) uvedeného zákona.  
Pán bez rúška (jemne vykoľa-
jený): Ale to je protiústavné a 
nulitné! 
Policajt (pokojne): Vážený pane, 
tieto ustanovenia sú platné a 
účinné a doteraz žiaden súd ne-
rozhodol o ich protiústavnosti 
či protizákonnosti. V právnom 

štáte platí zásada prezumpcie 
správnosti aktov orgánov verej-
nej moci, ktorá znamená, že 
každý akt orgánu verejnej moci 
– a teda aj zákon či vyhláška – 
sa považujú za platné a účinné, 
kým orgán k tomu kompe-
tentný, ktorým je väčšinou súd, 
nerozhodne právoplatne o 
opaku. A to sa nestalo. Preto 
máte povinnosť tieto akty reš-
pektovať. Ak nebudete, čo ne-
robíte, upozorňujem Vás, že sa 
dopúšťate priestupku podľa § 
56 ods. 1 písm. f) už spomenu-
tého zákona a podľa § 56 ods. 4 
tohto zákona Vám môže byť v 
krízovej situácii, ktorou je aj nú-
dzový stav, ktorý aktuálne 
máme, v blokovom konaní ulo-
žená pokuta až do výšky 1 000 
eur, a to aj orgánom Policaj-
ného zboru a obecnej polície a 
ak odmietnete prejednanie 
priestupku v blokovom konaní, 
tak podľa § 56 ods. 3 môžete do-
stať v správnom konaní po-
kutu až 1 659 eur.  
Pán bez rúška (vyvalené oči): 
No, dobre.  
Policajt: Súhlasíte s prejedna-
ním priestupku v blokovom ko-
naní? Budete to dnes mať vý-
chovne za 20 eur. Samozrejme 
za podmienky, že si ihneď na-
sadíte rúško. 
Pán bez rúška: Áno (platí a na-
sadzuje si rúško a vykašle sa na 
internety). 
Alternatívny záver aj pokraču-
júca diskusia sú možné. Ale 
chápete, nie? 
Pozdravujem policajtov.“ 
 
Reaguje aj polícia 
Rovnakej téme sa venoval Poli-
cajný zbor aj na svojom oficiál-
nom informačnom kanáli v 
statuse pod názvom „COVIDOVÍ 
ŠTUDENTI PRÁVA SI PRÍDU NA 
SVOJE: PRINÁŠAME PARA-
GRAFOVÉ OKIENKO K PROTI-

PANDEMICKÝM OPATRE-
NIAM“. V spolupráci s práv -
nikmi polícia zverejnila analýzu 
vymožiteľnosti práva, t.j. mimo-
riadnych opatrení, keďže zo 
strany istej časti verejnosti sú 
nariadenia a ich kontrola ozna-
čované za „nulitné“. Vysvetľu-
júci status, ktorého rozsah pre-
kračuje kapacitu tohto čísla 
POLÍCIE, zdieľalo viac ako 3 
400 užívateľských účtov. Samo-
zrejme, reakcia naň nenechala 
na seba čakať od pomyselnej 
druhej strany na slovo vzatých 
odborníkov, ktorí si postavili 
svoju kariéru na lacnom nahá-
ňaní nových fanúšikov pro-
stredníctvom populárneho 
spochybňovania čohokoľvek tý-
kajúceho sa pandémie. 
 
Článok bývalého policajta 
Radou zo samostatnej kategó-
rie sa stalo vyjadrenie vraj bý-
valého policajta z Nitry. To, či 
ide naozaj o expríslušníka polí-
cie sa nám zistiť nepodarilo, 
keď že sa v článku, ako inak, ne-
uvádzalo jeho meno. Článok bol 
publikovaný v jednom neme-
novanom dezinformačnom 
médiu. Na základe reakcií pu-
blika si získal značný ohlas. Sa-
motný článok obsahuje toľko 
manipulatívnych tvrdení, že by 
stál za samostatnú analýzu. 
Možno sa k nej vrátime v bu-
dúcom čísle POLÍCIE. Nateraz 
iba krátky výťah. 
Autor spochybňuje povinnosť 
nosenia rúšok/respirátorov, 
konšpiruje o počte mŕtvych za 
rok 2020, podceňuje dopady 
pandémie koronavírusu, do-
týka sa obmedzenia pohybu, 
hovorí o nezdravých účinkoch 
nosenia respirátorov a v závere 
konštatuje formou príhovoru k 
policajtom: „Kolegovia, len vás 
chcem naviesť na používanie 
vlastného rozumu. Táto doba 

pominie, zmenia sa politici, ale 
vy tam budete ďalej. Konajte 
tak, aby bola na vás hrdá vaša 
rodina a priatelia. Každému že-
lám pevné zdravie fyzické a aj 
duševné. POMÁHAŤ A CHRÁ-
NIŤ.“ 
Značná časť autorových úvah 
bola už v minulosti viackrát vy-
vrátená. Ide o opakované bludy, 
ktoré sa do éteru vracajú ako 
obohratá pesnička. Asi netreba 
znovu opakovať, že priebeh infi-
kovania vírusom môže byť bez-
príznakový a takto postihnutý 
človek sa tak nevedomky stáva 
prenášačom – riziko prenosu ná-
sledne znižuje prekrytie dýcha-
cích ciest takéhoto človeka, ktorý 
je teda podľa pána autora zdravý 
a nemusí nosiť nič. 
Ak autor článku skutočne pra-
coval 23 rokov v Policajnom 
zbore a dotiahol to na riadiacu 
funkciu, tak je tento jeho pa-
škvil dôkazom, že niekomu ani 
štvrťstoročie v štátnej službe 
nepomôže pochopiť, o čom je 
poslanie „pomáhať a chrániť“. 
Je smutné, keď sa niekto po ta-
kom dlhom čase v službe uchý-
lil k šíreniu dezinformácií a zí-
skavaniu popularity tým 
naj podprahovejším spôsobom. 
Azda by si pán exkolega mohol 
znovu obliecť uniformu a z po-
hodlia výsluhového dôchodku 
by išiel pomáhať svojim kole-
gom do prvej línie. Cestou z 
práce by mohol kondolovať 
tým rodinám našich policajtov, 
ktorí už pre infikovanie koro-
navírusom nie sú medzi nami. 
A infikovaným by mohol roz-
nášať lieky a popritom poučo-
vať, že pandémia vlastne nie je 
taká strašná a opatrenia sú nu-
litné. 
Ktorá rada je nad zlato? Čo po-
viete?
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Dva príspevky, jedna otázka:  
Rada nad zlato?

Odišiel Ivan Račko: Horskú záchrannú službu doviedol do odborov
Rok 2021 nie je ani vo svojej po-
lovici, keď sme v radoch našich 
členov zaznamenali ďalšiu 
smutnú správu. Vo veku 53 ro-
kov nás navždy opustil dlho-
ročný záchranár a bývalý 
hlavný speleológ Horskej zá-
chrannej služby (HZS) kpt. 
RNDr. Ivan Račko.  
Nešlo pritom len o veľkú osob-
nosť na poli záchranárov v na-
šich veľhorách, ale aj o človeka, 
ktorý takmer od prvého dňa 
existencie odborovej organizá-
cie pri HZS stál na jej čele. 
Vďaka jeho nasadeniu, odhod-
laniu a snahe zlepšovať pra-
covné podmienky sa k odborá-
rom pridalo viac ako 90% 
príslušníkov HZS. Tomuto per-
centuálnemu pomeru dodnes 
nemôže konkurovať žiadna iná 

zložka ministerstva vnútra.  
Ivan Račko neustále bojoval za 
finančné posilnenie HZS, lepšiu 
a spoľahlivejšiu techniku a vý-

stroj, zatraktívnenie práce pre 
nábor mladých síl, za spravod-
livejšie posudzovanie odmien 
za nadčasy či pohotovosť a 

mnoho iného. Ako odborár bol 
aj do tejto svojej činnosti na-
toľko zanietený, že si od samot-
ného riaditeľa HZS Jozefa Ja-
nigu vyslúžil prezývku „moja 
tripartita“.  
S Ivanom Račkom sme sa na-
posledy na stránkach POLÍCIE 
rozprávali pred dlhými sied-
mimi rokmi. Nebál sa zvýšiť od-
borársky hlas a poukázať na ne-
dostatky a zlú situáciu, ktorú 
bol pripravený riešiť. Ľady sa 
pohli a s ňou aj stav HZS. Ivan 
Račko k nemu prispel svojim 
odhodlaním. 
Odborový zväz polície v Sloven-
skej republike sa chce Ivanovi 
Račkovi poďakovať za jeho od-
borný, ľudský a odborársky prí-
nos. Bol to Ivan Račko, ktorý zá-
chranárov priviedol do našich 

odborov. Aj keď je HZS menším 
útvarom v porovnaní napríklad 
s Policajným zborom, ich prínos 
pre spoločnosť je na rovnakej 
úrovni a pre odbory sú rovno-
cennými členmi. Veríme, že od-
borári spod Tatier budú pokra-
čovať v práci a odkaze, ktorú po 
sebe Ivan Račko zanechal. 
Smútiaca rodina Ivana Račka: 
„Chceli by sme sa týmto poďa-
kovať všetkým priateľom, zná-
mym, ale aj neznámym ľuďom 
dobrej vôle, ktorí zdieľali náš 
smútok zo straty nášho dra-
hého Ivana Račka. Ďakujeme za 
všetky krásne komentáre a pre-
javy sústrasti, ktoré nám boli 
oporou v ťažkých chvíľach. Oso-
bitné veľké poďakovanie patrí 
úžasným kolegom z Horskej zá-
chrannej služby za ich podporu, 

nezištnú pomoc a za nádhernú 
a dôstojnú poslednú rozlúčku. 
ĎAKUJEME.“ 
Ivan Račko po skončení školy 
začínal ako sprievodca v Demä-
novskej jaskyni slobody. Od 
roku 1982 bol dobrovoľníkom 
horskej služby. V roku 1999 mu 
vtedajší náčelník Horskej 
služby na Slovensku Ivan Gálfy 
ponúkol pozíciu náčelníka v 
Jasnej, ktorú prijal. Stál pri 
zrode Horskej záchrannej 
služby a po jej vzniku v roku 
2003 odišiel pracovať na Ško-
liace stredisko HZS, kde založil 
Jaskynnú záchrannú skupinu 
HZS a položil základy profesio-
nálnej jaskynnej záchrany na 
Slovensku. 
 
Nikdy nezabudneme.
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Nekonečný príbeh: Stretne sa tesár,  
maliar a policajt
Niektoré zo stien v kancelá-
riách po celom Slovensku by 
dokázali rozprávať zaujímavé 
príbehy. Jedny z nich sa nachá-
dzajú v budove Strednej odbor-
nej školy Policajného zboru v 
Košiciach. Hlavnou postavou 
je odborný učiteľ služobnej a 
telesnej prípravy a predseda 
základnej organizácie  Odboro-
vého zväzu polície v Slovenskej 
republike pplk. Mgr. Daniel 
Čukalovský. Jeho príbeh je o 
univerzálnych schopnostiach, 
ktoré sú dnes cenným arti-
klom potrebným na vytvore-
nie vhodných pracovných pod-
mienok. 
Mokvajúco-plesnivá stena, roz-
širujúce sa štrbiny, vlhkosť ako 
v Karibiku. Ako keby sa kance-
lária Daniela Čukalovského 
chcela odtrhnúť od budovy a 
odletieť niekam na inú pla-
nétu. Čukalovský upozornil na 
havarijný stav už vo februári 
2020. Pracovníci z Centra pod-
pory Košice síce prišli na ob-
hliadku, no to bolo tak všetko. 
Azda štartujúca pandémia 
mohla za (ne)čakané zdržanie 
rekonštrukčných prác. 
Samotný majiteľ kancelárie za-
žíval tiež krušné obdobie: neus-
tále trvajúce nasadenie v teréne 
v rámci zabezpečovania opat-
rení počas prvej vlny pandémie, 
operácia preťažených hlasiviek 
(Aký súvis mohli mať plesne a 
v vlhkosť?) a péenka, počas kto-
rej sa aj tak nedalo prestať pra-
covať, teda minimálne vo 
forme telefonických hovorov… 
Počas svojej absencie snáď veril 
v nápravu havarijného stavu, 
avšak realita bola krutá. Steny 
splesniveli ešte viac až do takej 
fázy, že sa v miestnosti nedalo 
normálne pracovať. O prípade 
bolo informované vedenie Od-
borového zväzu polície v Slo-
venskej republike a riaditeľka 
školy, ktorá prisľúbila nápravu. 
Možno v trochu naivnej viere 
si Daniel Čukalovský ihneď pri-
pravil kanceláriu na maľovanie. 
Čakal, dni ubiehali a opäť sa nič 
nedialo. Náznak zmeny prišiel 
po vyše mesiaci. V decembri 
2020, po mnohých interven-
ciách a telefonátoch bolo ko-
nečne opravené priečelie bu-
dovy.  
Nadšenie vystriedal ďalší ná-
vrat do reality. Oprava vnútor-
ných priestorov nebola možná. 
„Bolo mi oznámené, že po 
oprave fasády sa bude čakať, či 
nebude zatekať a že aj tak nie 
sú financie na maľbu, lebo je 
koniec roka,“ prerozprával nám 
Čukalovský. 
Správne hádaš, milý čitateľ. 
Kanceláriu si napokon jej ma-
jiteľ vymaľoval sám na vlastné 
náklady počas dovolenky. Tak-
mer rok trvajúca sága sa skon-
čila koncom minulého roka. 
 
O boxe bez vreca 
Ďalšou kapitolou nápravy zlého 

stavu sa v budove školy stali 
konzoly určené na zavesenie 
boxovacích vriec. Konzoly boli 
už v roku 2019 nevyhovujúce. 
Vrecia na boxovanie na ne ne-
mohli inštalovať. A tak sa kon-

zoly stali netradičným dopln -
kom telocvičných pries torov.  
„Po zavesení boxovacích vriec k 
výcviku sebaobranných techník 

alebo závesného posilňova-
cieho systému TRX hrozilo vy-
trhnutie závesnej konzoly,“ vy-

svetlil Čukalovský. 
Po získaní informácie z Centra 
podpory Košice o tom, že do 
konca roka 2020 sa s konzolami 
nebude dať nič robiť, došlo k 
schváleniu finančných pro-

striedkov na rekonštrukciu z roz-
počtu základnej organizácie OZP 
v SR. Nasledovalo ďalšie kolečko 
telefonátov, na ktorého konci 

boli zamestnanci centra pod-
pory, ktorí z nakúpeného mate-
riálu vyrobili a nainštalovali pev-

nejší kotviaci systém. Navrhol ho 
Daniel Čukalovský, ktorý predsa 
len pridal ďalší príklad nielen 
svojich aktivít. „V minulosti sme 
tiež vyriešili problém s náradím 
na cvičenie pre poslucháčov. Za-

kúpili sme z financií ZO OZP v 
SR závesný posilňovací systém 
TRX a materiál na multifunkčné 
hrazdy do priestorov úpolovej te-
locvične,“ uviedol. 
Silné posolstvo 
Tento článok by sme mohli 

ukončiť dokončením vtipu z 
jeho titulku, čo sa stane, keď sa 
stretne tesár, maliar a policajt… 
Vtip to asi ani nie je. Nestane 

sa totiž nič, keďže ide o jednu 
osobu. 
Posledné slovo patrí Danielovi 

Čukalovskému: „Ponaučenie? 
Každý človek by mal prevziať 
zodpovednosť za svoj život do 
svojich rúk, participovať na rie-
šení svojich potrieb, participo-
vať na zlepšení pracovných i so-

ciálnych podmienok vlastnou 
aktivitou a nečakať, že sa to ne-
jako spraví samo. Ak tvoj hlas 
nie je počuť, vstúp do OZP v SR, 
participuj, hovor o problémoch, 
o nečinnosti a spoločne, ak 
bude hlas dostatočne silný, pro-

blémy sa budú riešiť – len spo-
ločne sme silní!!! Ak ma vyhodia 
dverami, vrátim sa oknom, len 
mať silu a nevzdávať sa. Ľahos-

tajnosť a nečinnosť nič nerieši. 
Prehlbuje frustráciu a maraz-
mus,“ uzavrel.

Pleseň a vlhkosť je cítiť aj z fotografií. Zdroj adč

Akoby sa kancelária naozaj pomaly odtrhávala od budovy. Dnes je už všetko inak. Zdroj adč

Nevhodné konzoly na stenách len tak viseli. Zdroj adč Nové konzoly. Už len ten kovid poraziť. Zdroj adč

Nechýba symbolická plaketa. Zdroj adč



Dezinformácie v policajnom zbore:  
Nie je fotka ako fotka
V novom pravidelnom seriáli sa 
obzeráme za dezinformáciami, 
ktoré sa šíria v prostredí Poli-
cajného zboru. Rovnako, ako 
nebezpečné sú nepravdy šírené 
zo strany občanov, nemôžeme 
zabúdať na internú komuniká-
ciu a objasňovanie bludov 
zdieľaných medzi policajtmi. 
V nemenovanej skupine na so-
ciálnej sieti sa objavila fotografia 
príslušníka Policajného zboru a 
Policie České republiky. K stret-
nutiu kolegov došlo na spolo -
čnej hranici počas nedávneho 
výkonu služby. Po prvom po-
hľade na fotografie sme mohli 
nadobudnúť takéto pocity: Čech 
bol „napráskaný“ vo veste plnej 
zaujímavých doplnkov, vedľa 
stál „chudobný príbuzný“ Slovák 
v bunde a nohaviciach. Text k 
statusu hovoril jasne: „Porovna-
nie výstroje (symbol palca 
hore)“. 
Medzi diskutérmi sa okamžite 
začali objavovať kritické komen-
táre na adresu našej polície. „Na 
zaplakanie,“ znel napríklad je-
den z mnohých. Vyzeralo to, že 
sme sa zas vyfarbili. Nájsť desať 
rozdielov bolo až príliš ľahké. Ale 
bolo tomu naozaj tak? 
 
Kritické myslenie 
Pozitívnym prekvapením bolo 
pár príspevkov od diskutérov, 
ktorí si dali tu prácu, aby na in-
ternete našli kompletnú a ne-
upravenú fotografiu česko-slo-
venských kolegov. Fotograf totiž 
nezachytil iba dvoch, ale obe 
kompletné hliadky, teda štyroch 
príslušníkov. A tu sa ukázal celý 

zmysel pôvodného statusu. Jeho 
autor zámerne vystrihol z foto-
grafie iba dvoch kolegov, aby 
podporil svoju predstavu o ne-
dostatočnom vybavení sloven-
ského policajta v porovnaní s če-
ským. 
Iba jeden z českých kolegov mal 
na sebe taktickú vestu. Jeho 
krajan si ju nevzal. Ak by sme 
porovnali nášho policajta s dru-
hým českým kolegom, zistili by 
sme, že sú vystrojení rovnako – 
iba v bunde a nohaviciach. 
Lenže to pôvodnému autorovi 
do porovnačky nepasovalo, a tak 
záber patrične obstrihal. 
Manipuláciu s pôvodnou foto-
grafiou si všimlo pár užívateľov, 
ktorí na tento fakt upozornili. 
Ich postup sa nedá nazvať inak 
ako vysoká úroveň kritického 
myslenia. 
 
Reakcia rezortu 
K prípadu sa vyjadrilo aj Minis-
terstvo vnútra Slovenskej re-
publiky. Priamo pod uvedeným 
statusom zverejnilo takúto 
reakciu: „Podľa interných infor-
mácií, ktoré máme od kolegov z 
P ČR sa výstroj a výzbroj ich prí-
slušníkov OO PZ ničím nelíši od 
tej, ktorú majú k dispozícii prí-
slušníci OO PZ na Slovensku. Na 
pôvodnej fotke, ktorá nebola 
orezaná tak, aby manipulovala 
realitou, vidíme dvoch českých 
príslušníkov poriadkovej polície, 
z ktorých sa jeden príslušník 
rozhodol mať na sebe vestu, 
druhý nie. Príslušníci poriadko-
vej polície PZ SR majú k dispo-
zícii balistickú vestu, taktickú 

vestu a v oblasti výstrojného za-
bezpečenia v roku 2021 pripra-
vuje Ministerstvo vnútra Slo-
venskej republiky procesy 
verejného obstarávania na ďal-
šie druhy výstrojných súčastí – 
napr. ponožky, košele, pracovné 
rovnošaty, nosné vesty, opasky, 
rukavice a pod.,“ mohli sme sa 
dočítať. 
Reakcia rezortu si získala štyri 
lajky. Pôvodný príspevok presne 
275.  
 
Slovo na záver 
Jedným dychom musíme pri-
znať, že dostupnosť výstrojných 
súčiastok je pre políciu dlhodo-
bým problémom, ktorému sa v 
rámci Odborového zväzu polície 
v Slovenskej republike neustále 
venujeme – a budeme sa mu ve-

novať aj po nedávnom naplnení 
výdajní. Na druhej strane, nie-
kedy môže mať človek pocit, že 

dochádza k pretekom o rýchlej-
šie zhodenie vlastnej pracovnej 
pozície aj za cenu manipulácie 
a nafukovania faktov. K tomu, 
bohužiaľ, došlo aj v tomto prí-
pade. 
Aj napriek stanovisku minister-

stva vnútra, nebol predmetný 
status v čase prípravy tohto 
článku upravený či zmazaný. Žil 

si svoj život ďalej. Stalo sa presne 
to, k čomu dochádza zo strany 
niektorých občanov – ani po 
upozornení na dezinformačnosť 
publikovaných statusov ich 
žiadnym spôsobom neupravia a 
bludy o policajtoch šíria ďalej. 

Škoda, keď sa po nich opakuje 
policajt a šírením bludov ubli-
žuje vlastnému zamestnaniu.
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Nezvyčajná vernosť: 50 rokov v službách 
ministerstva vnútra
Každý rok máme možnosť s ob-
divom čítať články o našich ko-
legyniach a kolegoch, ktorí od-
chádzajú do výsluhového 
dôchodku po viac ako 30 ro-
koch. Sú to krásne jubileá. Od-
slúžiť však viac ako tri dekády 
a následne pokračovať ďalej 
ako štátny zamestnanec 
mnoho rokov sa tak často ne-
vidí. Po polstoročí v radoch 
minis terstva vnútra odišla le-
genda, na ktorú si v na sle -
dujúcich riadkoch zaspomínali 
jeho kolegovia. 
Viete čím sú výnimočné dá-
tumy 4.10.1970 a 31.12.2020? My 
na Strednej odbornej škole Po-
licajného zboru v Bratislave to 
vieme alebo aspoň tušíme. Sú 
odrazom vernosti, kvality a od-
bornosti. Počas týchto viac ako 
50 rokov náš kolega JUDr. Jozef 
Lopatka pracoval verne a obe-
tavo pre jediného zamestnáva-
teľa – ministerstvo vnútra. 
Svoju dlhú služobnú a  pra-

covnú púť začal dňa 4.10.1970, 
kedy nastúpil do Zboru národ-
nej bezpečnosti ako radový po-
licajt. Už vtedy sa prejavoval ako 
čestný, kvalitný a  odborne 

zdatný človek. Počas pôsobenia 
v radoch polície mu bol umož-
nený kariérny rast a  zastával 

rôzne funkcie. Jeho posledným 
služobným postom bola pozícia 
vedúceho predmetovej skupiny 
kriminalistika a  operatívne 
služby na Strednej odbornej 

škole Policajného zboru v Bra-
tislave. V služobnom pomere 
príslušníka Policajného zboru 

odslúžil 33 rokov. Ukončením 
služobného pomeru jeho práca 
pre ministerstvo vnútra, Poli-
cajný zbor a verejnosť však ne-
skončila. Neodišiel na zaslúžený 
odpočinok.  
Ďalších 17 rokov odpracoval ako 
občiansky zamestnanec na 
funkcii učiteľ predmetovej sku-
piny kriminalistika a  opera-
tívne služby. Práca učiteľa sa 
pre neho stala povolaním – po-
slaním. Nie sú to len prázdne 
slová. Počas týchto rokov učil 
nespočetne veľa policajtov. Po-
stupom času sa stal učiteľskou 
legendou a dnes nie je veľa po-
licajtov, ktorí by o  ňom aspoň 
nepočuli. Koľkokrát sme si už 
vypočuli otázku: „Lopatka ešte 
učí?“. Náš kolega bol zároveň aj 
našim učiteľom. Bez jeho po-
moci a rád by sa nám ťažšie pra-
covalo. Naďalej je pre nás stud-
nicou múdrosti a  skúseností, 
našim priateľom a radcom. 
V roku 2020 sa náš kolega dožil 

krásneho veku 72 rokov a roz-
hodol sa odísť do skutočného 
zaslúženého starobného dô-
chodku. Venovať sa bude svojej 
manželke, deťom, vnúčatám a 
záľubám. JUDr. Jozef Lopatka je 
vzorom a  inšpiráciou pre mno-
hých. 
Za viac ako 50 rokov trvajúcu 
prácu v  rezorte Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky, 
profesionalitu a  mimoriadny 
prínos v pedagogickej činnosti 
na Strednej odbornej škole Po-
licajného zboru Bratislava bola 
JUDr. Jozefovi Lopatkovi minis-
trom vnútra Slovenskej repub-
liky Romanom Mikulcom ude-
lená čestná plaketa ministra 
vnútra Slovenskej republiky. 
Čestnú plaketu mu odovzdal 
riaditeľ školy plk. JUDr. Daniel 
Szűcs, PhD.  
Jožko, ďakujeme! 
 
Kolektív Strednej odbornej 
školy PZ Bratislava

Legenda policajného vzdelávania, pán Jozef Lopatka. Zdroj asoš 

: Záber pred úpravou a po nej. Vidíte ten rozdiel? Zdroj internet



strana 7

POLICAJNÉ  AKTUALITYMAREC  I  2021

Policajný zbor sleduje viac ako 1 000 000 
účtov
Sociálne siete Policajného 
zboru patria medzi najsledova-
nejšie v rámci všetkých polícií 
v Európe. Po silnom minulom 
roku v počte návštevnosti a 
prílevu nových odoberateľov 
obsahu dosiahli ďalších 
úspech, keď sa im podarilo pre-
konať miliónovú hranicu sle-
dovateľov. 
„Aj keď samozrejme nejde o ab-
solútne číslo, keďže veľa užíva-
teľov sleduje viacero našich 
stránok naraz, veľmi ma teší 
tento dosiahnutý úspech na 
poli modernej komunikácie. 
Som zástancom modernizácie 
Policajného zboru, ktorá sa 
týka aj komunikácie s verejnos-
ťou. Sociálne siete sú pre nás 
nástrojom, ktorý používame 
nielen na budovanie nášho 
dobrého mena, ale aj preven-
tívne pôsobenie na verejnosť či 
napríklad približovanie policaj-
nej práce z  ľudskejšieho hľa-
diska,“ povedal prezident Poli-
cajného zboru Peter Kovařík. 
Policajný zbor je na sociálnych 
sieťach aktívny od roku 2017. V 
súčasnosti pôsobí na desiatich 

stránkach na Facebooku a jed-
nom účte na Instagrame. Na 
Facebooku je najsledovanejšia 
stránka „Polícia Slovenskej re-
publiky“, ktorá s viac ako 400 
000 sledovateľmi poskytuje ve-
rejnosti široké spravodajstvo o 
pôsobení Policajného zboru na-
prieč všetkými útvarmi a celým 
Slovenskom. 
Špecializovaná stránka „Hoaxy 
a podvody – polícia SR“ je s viac 
ako 100 000 sledovateľmi naj-
sledovanejším samostatným 
kanálom v regióne, ktorý sa ve-
nuje výlučne vyvracaniu dezin-
formácií a upozorňovaniu na 
online podvody. Ďalších osem 
stránok pôsobí v gescii jedno-
tlivých ôsmich krajských riadi-
teľstiev. 
Ako informovalo Prezídium Po-
licajného zboru v tlačovej 
správe, sociálne siete Policaj-
ného zboru okrem modernej, 
miestami humornej stránky, 
dokázali, že sú užitočným ná-
strojom pre naplnenie zná-
meho hesla – pomáhať a chrá-
niť. Počas svojej takmer 
štvorročnej histórie sa pričinili 

o vypátranie viacero nezvest-
ných a hľadaných osôb, vrátane 
člena skupiny takáčovcov, spro-
stredkovali dôležité informácie 
od občanov pre vyšetrovateľov 
týkajúcich sa vyšetrovania 
trestnej činnosti, poskytli po-
moc občanom v núdzi a priamo 
sa v niekoľkých prípadoch po-
dieľali na záchrane ľudských ži-
votov, dennodenne pôsobili 
preventívnym spôsobom či už 
na vodičov alebo napríklad se-
niorov, prostredníctvom špecia-
lizovaných kampaní ochránili 
potenciálne obete od straty svo-
jich financií do rúk podvodní-
kom, priniesli kľúčové informá-
cie týkajúce sa mimoriadnej 

situácie v  súvislosti s pandé-
miou Covid-19, venovali sa stov-
kám dezinformácií a ich vysve-
tľovaniu, uspeli v  ankete 
organizovanej súkromným sek-
torom, zožali uznanie od zahra-
ničných kolegov a  mnoho 
iného. 
Rok 2020 priniesol sociálnym 
sieťam Policajného zboru ra-
pídne zvýšenie počtu sledova-
teľov, čo bolo následkom do-
pytu verejnosti o aktuálnych 
informáciách v súvislosti s pan-
démiou koronavírusu. Jednot-
livé komunikačné oddelenia 
zodpovedali viac ako 40 000 
otázok od občanov. Celkový po-
čet sledovateľov vzrástol do-

kopy o 400 000 sledovateľov na 
všetkých komunikačných ka-
náloch. Polícia zverejnila cel-
kovo viac ako 8 000 statusov, 
týždenne si obsah jej stránok 
pozrelo v priemere viac ako 
1 000 000 užívateľov. 
Na sociálnych sieťach začal 
tento rok pôsobiť aj Odborový 
zväz polície v Slovenskej repub-
like. Po dvoch týždňoch od 
vzniku stránky na Facebooku 
ho sleduje už prvých 1 000 uží-
vateľov. Stránku nájdete pod 
adresou www.facebook.com 
/ozpvsr. V rámci stránky je čle-
nom odborov k dispozícii uza-
vretá skupina na internú dis -
kusiu.

Požiadať o pomoc nie je hanba
Ministerstvo vnútra Sloven-
skej republiky zriadilo dňa 
1.5.2020 anonymnú telefo-
nickú krízovú linku pre všet-
kých svojich zamestnancov a 
ich rodinných príslušníkov. 
Linka funguje dodnes a je vám 
plne k dispozícii. Asi nikdy 
predtým nebol vhodnejší čas 
ako v dobe, ktorá prináša na 
činnosť príslušníkov Policaj-
ného zboru veľkú psychickú 
záťaž. 
Cieľom krízovej linky je posky-
tovanie psychologického pora-
denstva a krízovej intervencie. 
Odborné rady a pomoc zabez-
pečujú služobní psychológovia 
rezortu. Linka je dostupná 
každý pracovný deň v čase od 
12:00 do 20:00. Anonymita je 
zaručená, nikto od vás nebude 
zisťovať meno či ďalšie osobné 
údaje. Pracovníci linky neuvi-
dia vaše telefónne číslo, takže 
vás spätne nedokážu kontakto-
vať. Hovory nie sú nahrávané.  
Číslo 0961 055 135 môžete vyto-
čiť v akejkoľvek situácii, kedy to 
uznáte za vhodné. „Môže sa to 
týkať pracovnej oblasti, osobno-
pracovnej, ako aj súkromnej ob-
lasti. Aktuálne naši policajti 
a zamestnanci, prípadne ich ro-
dinní príslušníci zažívajú už rok 
náročné obdobie a  je dôležité, 
aby neostávali so svojimi pro-
blémami sami a mali možnosť 
o nich hovoriť s niekým kto ich 
vypočuje, podporí a pomôže im 
hľadať riešenia,“ povedala slu-
žobná psychologička kpt. Mgr. 

Lenka Lesayová z Centra vzde-
lávania a psychológie minister-
stva. 
Spomedzi rezortných útvarov 
čelí práve polícia najväčšiemu 
tlaku. Predĺžené služby, infiko-
vanie sa v teréne, nútená izolá-
cia, agresívne správanie obča-
nov, verejný pranier na 
internete… Žijeme v náročnej 
dobe, a preto by sme sa nemali 
báť využiť každú ponúkanú po-

moc.  
„Situácia pandémie prináša ne-
istotu a  otázky „kedy to už 
skončí?“ alebo „kedy už budeme 
normálne fungovať?“. Takáto 
neistota môže vyvolať pocity 
úzkosti, zúfalstva, frustrácie, 
smútku, strachu či hnevu. Ľu-
dia môžu pociťovať zvýšenú vy-
čerpanosť, prípadne môžu mať 
zdravotné problémy,“ ozrejmila 
Lesayová, podľa ktorej sa stres 

a vypäté situácie nezačínajú a 
nekončia iba pri výkone povo-
lania, ale môžu pokračovať aj v 
súkromí. Každý má blízkych, ro-
dinu, priateľov. Niekedy však 
ani ich snaha o pomoc nemusí 
priniesť želaný efekt. A to je 
miesto pre odborníkov. 
Čo by rezortná psychologička 
poradila tým, ktorí sa ostýchajú 
vytočiť číslo krízovej linky? 
„Chceme ľudí povzbudiť, aby sa 

neobávali a  skúsili to, už to je 
krok k riešeniu ich problémov. 
V niektorých krajinách linky 
pomoci v  rámci bezpečnost-
ných zložiek fungujú už roky, 
a preto rovnako aj my v  tejto 
náročnej situácii chceme byť 
oporou našim policajtom a za-
mestnancom, ako aj ich rodin-
ným príslušníkom,“ uzavrela 
Lesayová.
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NOVINY  ODBOROVÉHO  ZVÄZU POLÍCIE V SR

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
Čiastka 3 
Nariadenie Prezídia Policajného zboru 
o poskytovaní krátkodobej ochrany 
ohrozenej osobe 
 
Čiastka 4 
Oznámenie riaditeľa kancelárie pre -

zidenta Policajného zboru o neplat -
nosti preukazu dobrovoľného strážcu 
poriadku č. KE*000152 
 
Čiastka 5 
Rozkaz prezidenta Policajného zboru, 
ktorým sa mení rozkaz prezidenta 

Policajného zboru č. 8/2020 o škodovej 
komisii 
 
Čiastka 6 
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o 
spoločnom pracovnom tíme  za h ra ničnej 
jednotky Policajného zboru vyslanom na 

územie Španiel skeho kráľovstva 
 
Čiastka 7 
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o 
spoločnom pracovnom tíme za h -
raničnej jednotky Policajného zboru 
vyslanom na územie Rumunska

2  I  2021
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